David de Gea
David de Gea Quintana (Madrid, 7 november 1990) is een Spaanse voetballer die dienstdoet als
doelman. Hij verruilde in juli 2011 Atlético Madrid voor Manchester United, dat 20 miljoen euro
voor hem betaalde. De Gea debuteerde in 2014 in het Spaans voetbalelftal.
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De Gea stroomde in 2008 door vanuit de jeugdopleiding van Atlético Madrid. In het seizoen
2009/10 maakte hij daarvoor zijn debuut in de hoofdmacht. Op 30 september 2009 kwam de toen
achttienjarige Madrileen in actie tegen FC Porto (0?2 verlies). Zijn eerste overwinning boekte hij
drie dagen later, tijdens zijn competitiedebuut tegen Real Zaragoza. In deze wedstrijd stopte hij
een zelf veroorzaakte penalty. De Gea speelde twee seizoenen in het eerste van Atlético,
waarmee hij in die tijd de UEFA Europa League en de UEFA Super Cup won.
De Gea verkaste in de zomer van 2011 naar Manchester United. Daar volgde hij de gestopte
Edwin van der Sar op. De Gea werd ook hier eerste doelman en speelde in zijn eerste vier jaar bij
de club meer dan 130 competitiewedstrijden. Hij werd in het seizoen 2012/13 landskampioen met
United en won daarmee in zowel 2011 als 2013 het FA Community Shield. De Gea stond in
augustus 2015 op het punt te verhuizen naar Real Madrid, dat circa ?40.000.000,- en doelman
Keylor Navas voor hem zou betalen. Hij was al naar de Spaanse hoofdstad gevlogen en er waren
voorbereidingen getroffen om hem te presenteren aan het publiek. De transfer ketste op het laatste
moment af doordat de benodigde documenten om de overgang definitief te maken niet op tijd
binnen waren bij de FIFA. Hierdoor ging Navas' transfer naar Manchester United ook niet door.
Tien dagen later verlengde De Gea zijn contract bij Manchester United tot medio 2019.
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Op 21 mei 2016 won De Gea met Manchester United de FA Cup. In de finale werd na verlenging
Crystal Palace met 1-2 verslagen, ondanks een rode kaart voor De Gea's ploeggenoot Chris
Smalling.

