
Jeugdstructuur KHC Leuven vanaf seizoen 2019-2020 
 

Met veel plezier en enthousiasme willen we graag onze nieuwe jeugdstructuur aankondigen. Onze club 

is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het toenemende aantal jeugdspelers en -ploegen, elk met hun 

specifieke noden en aandachtspunten, vragen een gerichte aanpak die onmogelijk door één persoon 

alleen kan gedragen worden. Daarom wordt onze jeugd opgedeeld in vier categorieën (boys/girls – 

onderbouw/bovenbouw) om de jeugdwerking verder uit te bouwen en zo gevolg te geven aan ons 

jeugdbeleid. De onderbouw omvat alle spelers en ploegen tot en met U12. De bovenbouw omvat alle 

spelers en ploegen van U14 tot en met U19. 

 

De algemene jeugdwerking wordt verzekerd door 3 van de 8 bestuursleden, samen het ‘jeugdbestuur’: 

● Thierry Renaer als sportief verantwoordelijke voor het jeugdbeleid,  

● ondersteund door Eric Delforge voor de strategische doelstellingen  

● en door Ellen Moons voor de omkadering en ondersteuning van de in samenwerking met de 

verschillende categorieverantwoordelijken en managers enerzijds en de sportief 

verantwoordelijken anderzijds. 

 An Van Aken, administratief- en trainerscoördinator voor onze jeugd, heeft dit jaar een immense 

vooruitgang verwezenlijkt op het vlak van de organisatie van de trainingen en opleiding van de trainers. 

Ze zal ook het komende seizoen instaan voor o.a. opvolging en uitvoering van het jaarplan, de algemene 

ondersteuning van het team van coördinatoren en verantwoordelijken, organisatie van halfjaarlijkse 

evaluaties, opstellen van het trainingsschema, opvolging van coaches/trainers, …). 

Per leeftijdscategorie is er een coördinator en een verantwoordelijke aangesteld. Op deze manier willen 

we onze spelers en ploegen van kortbij kunnen opvolgen. Daar waar we het voorbije jaar belangrijke 

stappen hebben gezet naar ondersteuning en begeleiding van onze trainers, willen we het komende 

seizoen met deze vier nieuwe personen ook meer aandacht besteden aan de ondersteuning en opleiding 

onze coaches.  



Wij stellen graag het team van jeugdcoördinatoren en -verantwoordelijken voor: 

Philippe Maxence  is 31 jaar en heeft een Bachelor Lichamelijk Opvoeding en 

Sportmanagement. Hockey is zijn passie en hij is hier dan ook zelf fulltime mee 

bezig. Hij heeft zelf actief meegedraaid als speler in de hoogste divisie en heeft 

meer dan 15 jaar ervaring als coach en trainer (Braxgata, Lara, Leuven). De laatste 

drie seizoenen was hij bij Hockey Tigers Keerbergen aan de slag als 

jeugdverantwoordelijke met de focus op de onderbouw. Philippe neemt de 

functie op van Sportief Verantwoordelijke Onderbouw (TG t.e.m. U12) en zal ook 

de coördinatie van de Onderbouw Boys uitoefenen. 

Een aantal onder jullie hebben onze Coördinator Onderbouw Girls (TG t.e.m. 

U12) zeker al ontmoet – Tosca Roofthooft, 22 jaar. Op zesjarige leeftijd maakte 

zij kennis met het hockey op KHC Leuven. Tosca behaalde een Bachelor Sport en 

Bewegen. Tosca speelde mee op het hoogste niveau in HC Tilburg, onze eigen 

Dames 1 en KHC Brugge en keert nu terug naar haar roots. 

Naast haar ervaring als hockeytrainer is Tosca ook actief als skimonitor. 

 

 

 

Javier Telechea is een 31 jarige Argentijn, gediplomeerd hockey- en 

voetbaltrainer in zijn thuisland. Het voorbije seizoen kon u hem reeds aan het 

werk zien als T3 van Heren 1 en T1 van de U19B1 en H2. Hij neemt de functie van 

Sportief Verantwoordelijke Bovenbouw (U14 t.e.m. U19) en Coördinator Boys 

op. 

Javier heeft ook een ruime ervaring met videoanalyses wat een meerwaarde kan 

bieden voor onze spelers van de bovenbouw. 

 

Ook Jonathan Dijkinga (bijna 24 jaar) heeft u misschien reeds ontmoet, lid sinds 

hij 6 jaar was bij KHC Leuven. Jonathan fungeerde het voorbije seizoen als 

assistant van de Directeur Jeugdschool voor de begeleiding van de trainers en 

coaches. Hij is afgestudeerd in de richting Lichamelijk Opvoeding - 

Sportmanagement. Jonathan zal de functie van Coördinator Bovenbouw Girls 

(U14 t.e.m. U19) opnemen. 

 

  



Wij zijn ervan overtuigd dat deze sportieve jeugdcoördinatoren en -verantwoordelijken onze 

jeugdwerking de komende jaren naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Wij wensen hen alvast heel 

veel succes toe! 

Wij bedanken Jerome Dekeyser voor zijn inzet de voorbije jaren en voor de weg die hij samen met ons 

heeft afgelegd. Hij had een groot aandeel in de uitbouw en professionalisering van onze jeugdschool 

sinds de verhuis naar onze nieuwe velden in Heverlee. Hoewel hij aan het einde van dit seizoen stopt als 

Directeur Jeugdschool, blijft hij nog actief bij KHC Leuven als coach van Dames 1 en als verantwoordelijke 

voor de kampen. Jerome heeft ondertussen samen met zijn medewerkers, trainers, coaches, … het 

komende seizoen voorbereid. Momenteel leggen zij de laatste hand aan de ploegindeling voor het seizoen 

2019-2020. U mag nieuws over de ploegindeling verwachten op dinsdag 25 juni. 

Vanaf het seizoen 2019-2020 zullen wij gebruik maken van een algemene mailbox voor de sportieve 

jeugdwerking om de communicatie vlotter en efficiënter te laten verlopen. Wij vragen u dan ook 

nadrukkelijk om geen mails naar persoonlijke adressen te sturen, maar al uw vragen en opmerkingen in 

verband met de sportieve werking te richten tot jeugd@khcl.be.  

 

mailto:jeugd@khcl.be

