
 
OVERIGE INFORMATIE 
Voor meer informatie: 
zie de website www.ttvtalo.nl  
of mail info@ttvtalo.nl 
Facebook https://m.facebook.com/ttvtalo.nl 
Twitter https://twitter.com/ttvtalo 

 

  
 

Aangesloten bij de NTTB 
Alle leden van TALO worden automatisch lid van de 
Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). 
 
Verzekering:  
TALO is aangesloten bij de SMA (Stichting Medisch 
Adviescentrum) 
Ieder lid van TALO wordt automatisch verzekerd bij de 
NTTB 
 
Kamer van Koophandel 
TALO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer: V024287 
 
Ledenvergadering 
Er is elk najaar een algemene ledenvergadering.  Alle 
leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
 
 
 
 
 

 
 
BESTUUR EN COMISSIES 
 
BESTUUR 
Voorzitter:  Anja Stol 
Secretaris:  Freek Bosker 
Penningmeester:  Hepko Hogewerf 
Bestuurslid:  Lars Boersma 
Bestuurslid:  Bert Hemmen 
 
TRAININGEN 
Trainer:                Ivo Lint 
 
COMPETITIE 
Wedstrijdsecretaris:  Jan Frikken 
 
OLDSTARS TAFELTENNIS   
Trainer:                 Ivo Lint 
Assistent trainer:    Annette Noot 
Begeleiding:           Lieve Schram 
                             Kees Buist 
                             Mo Xi Nienhuis 
                  
TOERNOOIEN 
Toernooicommissie:   Hans Frikken   
  Herman Haan 
  Lars Boersma 
  Wim Blok 
  
    
ACTIVITEITEN 
Activiteitencommissie:  Gerben Maneschijn 
 Anja Stol 
 Herman Haan 
 
 

Tot ziens bij TALO! 
 
Het Bestuur 
©Talo 2022  
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ALGEMEEN 
TALO (ofwel Tafeltennisvereniging Loppersum) is een 

vereniging die zich al sinds 1936 bezighoudt met 

tafeltennis voor iedereen. 

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse 
Tafeltennis Bond, de NTTB.  
 
Bij TALO gaat het niet alleen om tafeltennissen op je 
eigen niveau, gezelligheid is net zo belangrijk! 
 
We bieden tafeltennis voor jeugd, voor volwassenen en 
voor  ‘ OldStars’ , tafeltennissers van 55+.  
 
Het is mogelijk als recreant te spelen, om af en toe een 
toernooi te bezoeken, maar het is ook mogelijk om 
competitie te spelen. We werken samen met 
verenigingen in de regio, om een gevarieerd aanbod voor 
elk niveau te bieden.  
 
 ‘OldStars’  tafeltennis bied  iets meer dan alleen 
tafeltennis: er word natuurlijk getafeltennist, maar er 
worden ook andere beweegvormen aangeboden volgens 
het Atletic Skills Model en we serveren een kopje koffie 
in de pauze.  
 
Kortom:  TALO bestaat uit een diverse groep mensen die 
er allemaal plezier aan beleven om samen met anderen 
de tafeltennissport te beoefenen. 
  
In deze folder staat in het kort wat TALO zo al te bieden 
heeft. Meedoen met een training geeft natuurlijk een 
beter beeld, dan de tekst in deze folder. Daarom is altijd 
mogelijk een keer gratis mee te trainen en te ervaren wat 
tafeltennis is  en de sfeer te proeven. 
 
 
 
 
 
 
 

KLEDING 
Sporten lukt het beste in gemakkelijk zittende kleding, bij 
voorkeur sportkleding. 
In verband met de vloer in de zaal is het verplicht op 
sportschoenen met een lichte zool te spelen. Schoenen 
met zwarte zolen zijn niet toegestaan. 
Voor het spelen in de tafeltenniscompetitie heeft TALO 
een blauw shirt met naam van de club. Deze is via de 
penningmeester te krijgen. Voor andere clubkleding 
vragen we een financiële bijdrage. 
 
MATERIAAL 
TALO heeft eigen tafeltennistafels, ballen en batjes voor 
beginners. Het advies is na een paar trainingen zelf een 
batje aan te schaffen. De trainer kan hier in adviseren.  
 
TRAININGEN 
Jeugdtraining:  donderdagavond  
van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
Seniorentraining:  donderdagavond  
van 19.30 uur tot 20.30 uur. 
OldStarstraining: vrijdagochtend  
van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
 
De trainingen staan onder leiding van een gediplomeerd 
trainer. 
De trainingen zijn geschikt voor  recreanten en 
gevorderden. 
 
LOCATIE 
De Boshal, Bosweg 27D te Loppersum 
 
COMPETITIE 
De NTTB organiseert een regionale competitie op 
verschillende niveaus, voor zowel jeugd als senioren. 
Bij de indeling van de competitie wordt zoveel mogelijk 
naar spelen in de regio gekeken.  
Een team bestaat uit minimaal drie spelers die tijdens de 
competitie elk 3 wedstrijden en een dubbelwedstrijd 
spelen.  
Deze wedstrijden worden in zowel in Loppersum als bij 
andere verenigingen gespeeld. 

TOERNOOIEN 
Er zijn regelmatig toernooien in de regio, die voor alle 
leden toegankelijk zijn.  
TALO heeft al een aantal keren de Groninger 
Kampioenschappen naar Loppersum gehaald.  
 
Elk jaar organiseert TALO het Kersttoernooi, dat 
toegankelijk is voor alle tafeltennissers uit de Noordelijke 
provincies.  
 
Zijn er toernooien in de regio, dan zorgt de 
wedstrijdsecretaris er voor dat leden op de hoogte zijn.  
 
Aan het einde van het tafeltennisseizoen organiseert 
TALO clubkampioenschappen voor alle leden. De 
winnaars mogen zich een jaar clubkampioen noemen.  
 
ACTIVITEITEN 
Bij TALO is niet alleen tafeltennis, maar ook gezelligheid 
belangrijk. Naast tafeltennis gerelateerde activiteiten 
organiseert de activiteitencommissie verschillende 
dingen: denk aan een nieuwjaarsvisite, een barbecue als 
afsluiting van het seizoen en een bingo.   
 
Met Koningsdag staat TALO op de vrijmarkt met koffie, 
thee en lekkers.  
Een keer per jaar verkopen we Knol’s koek in het dorp en 
eens per jaar hebben een worstenactie, waarin leden 
worsten binnen hun eigen netwerk verkopen. Deze acties 
zijn er om de clubkas te spekken en de contributie zo 
laag mogelijk te houden.  
 
TALO is betrokken bij activiteiten van het dorp: denk aan 
Lente in Loppersum en de Lopster jaarmarkt. 
 
TALO werkt graag samen met andere organisaties in- en 
buiten het dorp Loppersum. 
 


