Læs og lær om

Ballon D’or
Verdens bedste fodboldspillere

Hvad er Ballon D’or?
Ballon D’or er en pris. Det er en fodboldpris. Den bliver givet til den spiller,
der har været den bedste spiller i løbet af året. Ballon D’or er fransk. Det betyder ”Den gyldne bold.” Den mand, som har opfundet Ballon D’or er fra
Frankrig. Han var re-dak-tør på et fransk fodbold-blad. I 1956 bad han sine
kollegaer om at stemme på den bedste fodbold-spiller i Europa. Den første, der
fik Ballon D’or-prisen hed Stanley Matthews. Han spillede i England i klubben
Blackpool.
Først var det kun spillere fra Europa, der kunne vinde prisen. Men i 1995 fik
man nye regler. Alle, som spillede i en klub i Europa, kunne vinde prisen. I
2007 fik man igen nye regler. Nu kunne alle spillere i verden vinde prisen.

ja nej
Her kan du se Niklas Bendtner
Her kan du se Stanley Blackpool
Det er Stanley Matthews med bolden

Han vandt VM i fodbold i 1956
Han vandt Ballon D’or i 1956
Ballon D’or er en pris til den bedste fodboldspiller

Flest gange
På 5. pladsen, på 4. pladsen og på 3. pladsen på en liste over, hvem
der har vundet Ballon D’or flest gange kan du se tre gamle fodboldspillere. De har alle tre vundet Ballon D’or 3 gange. Du kan se dem her.
Michel Platini blev født i 1955. Han blev født i Frankrig og spillede på midt-banen og som angriber. Han er en af Frankrigs bedste
fodboldspillere gennem tiden. Han spillede på Frankrigs landshold.
Da han ikke spillede fodbold mere, blev han træner for landsholdet og i 2007 blev han præsident for UEFA.
Johan Cruyff spillede på Hollands landshold fra 1966-1978. Han
scorede 33 mål. Han blev træner for Ajax Amsterdam fra 19861988 og for FC Barcelona fra 1988-1996. Han har selv spillet for
begge klubber. Han var offensiv midtbane-spiller og angriber. Han
døde af kræft i 2016. Han var en af tidens allerstørste fodboldspillere.
Marco Van Basten blev født i 1964. Han er en fodboldtræner og
tidligere professionel fodbold-spiller fra Holland. Han har været
træner for Hollands landshold og for Ajax Amsterdam. Han er anset for en af de bedste angribere igennem tiderne. I 1996 måtte han
stoppe som fodboldspiller, da han fik en skade i højre fod.

.

ja nej
Marco van Basten er en fransk fodboldspiller
Johan Cryuff er en fransk fodboldspiller
Michel Platini er en fransk fodboldspiller
De tre har vundet Ballon D’or 4 gange hver
De tre har vundet Ballon D’or 3 gange hver
Marco van Basten har været træner for Hollands landshold
Johan Cryuff har været træner for FC Barcelona
Michel Platini er præsident for UEFA

På andenpladsen
I 2016 var det Cristiano Ronaldo, der vandt Ballon D’or. Han har i alt
vundet den fire gange. Ud over 2016 har han vundet prisen i 2008,
2013 og 2014. Cristiano Ronaldo har i 2016 vundet Champions League
med Real Madrid. Han vandt også EM med Portugal, hvor han scorede tre
gange i løbet af turneringen. Han har scoret 19 mål i 20 kampe for Real
Madrid i denne sæson. På billedet kan du se Cristiano Ronalde holde fire
fingre frem på sin ene hånd. Det gør han for at vise, at han har vundet
prisen fire gange.

Nu er han tæt på at hale ind på den fodboldspiller, som har vundet
Ballon D’or flest gange. Ham skal du læse mere om senere i bogen.

ja nej
På billedet kan du se Cristiano Ronaldo
Han spiller for FC København
Han spiller for FC Barcelona
Han spiller for Real Madrid
Han har vundet Ballon D’or fire gange

Han har vundet Ballon D’or flest gange

På førstepladsen
I 2015 vandt Lionel Messi Ballon D’or for femte gang. Han spiller for
Barcelona og sammen med Barcelona havde han i 2015 vundet La Liga og
Champions League. Han scorede 52 mål og lavede 26 assists i 61 kampe
for sin klub og for sit landshold i 2015.
Messi har spillet for Barcelona siden 2003, hvor han startede i klubben
og spillede for C-holdet. Året efter i 2004 kom han på A-holdet. Han
har scoret over 360 mål for Barcelona i alt.
I 2013 og i 2014 var det Ronaldo, der vandt prisen foran Messi, så det
var vigtigt for Messi at vinde i 2015. Han har også vundet i 2009,
2010, 2011 og 2012. Han satte dermed rekord, da han nu havde vundet
prisen 4 gange i træk. Det er der ingen andre, der har (endnu).

ja nej
Lionel Messi har aldrig vundet Ballon D’or
Lionel Messi har en rekord, fordi han har vundet fire gange
i træk
Messi vandt Ballon D’or i 2013
Lionel Messi spiller i Real Madrid
Han har scoret mere end 450 mål for sin klub

Lionel Messi er målmand for sin klub

En dansker har fået Ballon D’or
I 1977 stod Allan Simonsen med sin gode ven ved en pølsevogn i Vejle og
fik en ristet pølse. De er til inden-dørs-stævne i Vejle Boldklub. En mand
kommer hen til Allan Simonsen. Han hedder Eigil Jensen. Han siger: ”Du
Allan, giver du en pølse?” Og så fortæller Eigil Jensen, at han har fået et
opkald på telefonen om, at Allan Simonsen har vundet Ballon D’or. Han er
altså blevet kåret til Europas bedste fodboldspiller i 1977.
Allan Simonsen spillede det år for et tysk hold. Borussia Monchengladbach. Han var med til at vinde mesterskaber for danske, tyske og spanske hold. Men han synes, at det største han har oplevet i fodbold, var
at vinde Ballon D’or. ”Du kan ikke opnå noget, der er større,” fortæller
han.

svar
På billedet kan du se Allan Simonsen
Han er den eneste i Danmark, der har vundet Ballon D’or
Han er den eneste i Europa, der har vundet Ballon D’or

Han spillede for et tysk hold, da han vandt Ballon D’or
Han har prøvet at vinde et spansk mesterskab
Det største han har oplevet er at vinde et dansk mesterskab

