“This is your captain Juri Meyvis speaking” :
“250 wedstrijden trouwe HVV-dienst”!
Vandaag zetten we een trouwe, plichtsbewuste fair-play-speler, in de
zuiverste betekenis van het woord, in de rood-witte kijker, namelijk onze
kapitein Juri Meyvis, samen met vriendin Jolien, zoontje Tim en dochtertje
Quinn.
Juri (°14.09.1982) sloot als broekventje aan bij de Minderhoutse jeugd. Hij
werd door talentscouts opgemerkt en verkaste op 12-jarige leeftijd naar
het toenmalige Germinal Ekeren. Na twee seizoenen werd de overstap
naar SK Lierse gezet. 3 seizoenen verder sukkelde hij in een kwetsuur als
gevolg van een té snel groeiproces. Na lang alleen te moeten revalideren,
zonder resultaat echter, was de maat vol voor de jonge Juri en stopte hij
met voetballen. Enkele jaren later vroeg een vriend hem of hij geen zin
had om opnieuw te gaan voetballen en zo herstartte hij zijn carrière met
broer Sven bij de buren uit Wortel. Zijn comeback viel zo goed mee dat hij
prompt een transfer naar eersteprovincialer Sint Lenaarts versierde. “Als
ik nu bekijk wat ik door de voetbalsport heb kunnen bereiken, ben ik toch
wel bijzonder blij dat ik op mijn vriend zijn voorstel ingegaan ben”. Juri
was meteen een vaste waarde bij Sint Lenaarts, promoveerde ermee naar
bevordering en speelde er 6 seizoenen vooraleer de overstap naar HVV te
maken in het seizoen 2009-’10, waar hij onder trainer Frank Braeckmans ook meteen een certitude was. Juri miste dat eerste
rood-witte seizoen slechts twee wedstrijden (1 x geelgeschorst en 1 x geschorst door 2 x geel in HVV-Aalst (4-2-zege)) en hij
scoorde zelfs in de allerlaatste minuut van de tweede verlenging de winning-goal in de ‘stunt-beker-zege’ tegen
tweedeklasser Eupen.
Het volgende seizoen mist hij, onder trainer Bart Wilmssen, slechts 1 wedstrijd van de 34 en scoort in de competitiewedstrijd
in Sint-Niklaas de 0-2 van de 1-3-zege. Ook in zijn derde HVV-seizoen scoort verdediger Meyvis en wel in de spectaculaire 54-overwinning tegen Rupel Boom.
Met trainer Regi Van Acker aan het stuur speelt HVV kampioen in het seizoen 2013-’14 en promoveert zodoende voor het
eerst in haar bestaan naar Tweede Nationale. Juri pakt een rode kaart voor een zeer lichte fout in Moeskroen. “Fel
overdreven”, zegt hijzelf, “er waren nog voldoende ploegmakkers in mijn buurt, zodat geel zeker had volstaan voor deze
overtreding! Wat mijn geheim is dat ik als verdediger zo weinig kaarten pak en zodoende nauwelijks geschorst ben? Ze zeggen
dikwijls dat je voetbal ook met je hoofd moet spelen en niet alleen met je voeten. Als ik een fout maak, weet ik dat altijd ook
wel. Ik reclameer dus zelden of nooit met als positief gevolg weinig kaartenlast”!
Juri is ook onder trainers Gevers en Francken een vaste waarde en vorig seizoen mocht hij, na drie ‘droge’ seizoenen, nog
eens proeven van de kick die je ervaart als je scoort. In Cappellen zorgde hij voor de 0-3-eindstand. “Scoren is eigenlijk een
spitsen-taak, ik als verdediger moet dat scoren beletten. Ik heb tegen heel wat goede spitsen gestaan, maar geen enkele is
me bijgebleven waar ik van zeg : ‘Daar wil ik liefst niet meer tegen spelen, want die heeft me een enorm lastige wedstrijd
bezorgd’. In de bekerwedstrijd tegen Standard stonden we tegenover topspitsen, maar die match was zo geweldig, ondanks
dat we er toen 8 in onze bak kregen”.
“Kampioen spelen in Derde, promoveren naar Tweede, de bekerwedstrijd op Standard, de wedstrijden tegen Antwerp,… het
zijn allemaal mooie herinneringen op voetbalgebied, maar wat mij nog het meest plezier doet, zijn de momenten rond het
voetbal: weekendjes weg met de ganse ploeg of op reis met enkele ploegmakkers na een slopend seizoen. Goede vrienden
heb ik er aan overgehouden, aan het ganse voetbalspelletje”!
“Ik heb een hele tijd gesukkeld met mijn rug door de combinatie werk-voetbal. Door de goede zorgen van een osteopaat en
kinesist ben ik toch van die vervelende pijn verlost geraakt. Ik voel momenteel dat ik nog niet moet onderdoen voor al die
jonge gasten, ook al sla ik af en toe wel eens een training over. Stoppen zit voorlopig niet meer in mijn gedachten, ik voetbal
nog te graag en ben té graag op HVV. Ik voelde in het tussenseizoen het vertrouwen van het bestuur en van de supporters.
Jolien, onze kindjes, ons pa en ma en onze Sven komen heel graag kijken naar HVV en hen aan de zijkant van het veld zien
staan, geeft me zo een goed gevoel dat ik er graag nog even mee zou doorgaan bij rood en wit! Helaas verstuikte ik mijn voet
op training in de voorbereiding met ingescheurde enkelbanden als gevolg. Ik speelde dus enkel mee vanaf de laatste
voorbereidingswedstrijd op dit nieuwe seizoen”.
Patrick Van den Bogaert
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