
 

 

 

 

Beste sporters, 

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de internationale LDOM 2013. Hieronder staat alle informatie over de 

wedstrijd, lees dit goed door en geef je op!   

 

Wedstrijd:      Long Distance Ocean Man 

Datum:     22 September 2013 

Plaats:     Koers Zuid te Roermond (Adres: De Weerd 85) 

Individueel/team?   Individueel en team 

Pool/Ocean?    Ocean 

Categorieën:    Senioren die in het afgelopen seizoen (2012 of 2013) een Oceanman   

      gefinished hebben & Aspiranten C+D  

Disciplines:    Senioren/Junioren:   Long Distance Ocean Man bestaande uit 2 km   

         zwemmen, 6 km boarden, 9 km skiën, 3,5km 

           hardlopen 

     Aspiranten:      Losse disciplines 500 meter zwemmen,   

          2 km Boarden, Beach run, optionele (mini)    

        ocean man. 

Aanmelden :    Ga hiervoor naar onze website: www.ldom.nl 

      Inschrijven is mogelijk t/m  12 September 2013.  

      Na deze datum komt er € 2,50 administratiekosten bovenop het inschrijfgeld. 

         

        

 

LET OP:  DEELNAME IS OP EIGEN RISICO! 

Het is verplicht om tijdens het zwemmen een fel gekleurde badmuts te dragen (bij voorkeur de LDOM badmuts, 

verkrijgbaar voor €5,-). Verder zijn hardloopschoenen verplicht omdat het loopparcours over de verharde weg zal 

zijn. Wetsuit is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. 

 

http://www.ldom.nl/


 

Inschrijven: 

Inschrijven is alleen mogelijk via onze website: www.ldom.nl  

 

Individueel:      Teams:  

LDOM 22 september: €10,00  p.p   LDOM 22 september:  €25,- p/team 

        

De inschrijving is pas geldig na het ontvangen van de inschrijving (via www.ldom.nl) en na het overmaken van het 

inschrijfgeld op rekeningnummer 140321063 (IBAN: NL09RABO0140321063, BIC: RABONL2U) ten name van B.M.A. 

Coolen onder vermelding van:  LDOM 2013 + je naam. Inschrijven na  12 september is nog mogelijk alleen komen er 

dan €2,50 administratiekosten bovenop het inschrijfgeld.  Datum van betaling geldt als inschrijfdatum.   

Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden (zie website). 
Bij aanmelding krijgt iedere deelnemer een zwem-goodie.    
 

Materiaal: 

Het is mogelijk om een board en/of ski te huren voor deelnemers van de LDOM. Het huren van het materiaal kost €5,- 

per stuk per dag. Wij zorgen ervoor dat jou materiaal aanwezig is op Koers-Zuid.  Om ervoor te zorgen dat het 

materiaal op het eind van de wedstrijddag weer in goede staat terug op de trailer ligt vragen wij jou ID-kaart als borg 

gedurende de wedstrijd.  Bij je inschrijving (via www.ldom.nl) kun je laten weten wat je wilt huren. Er is niet oneindig 

veel materiaal voorhanden dus:   ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ (hierbij geldt de datum van betaling)   

Programma: 

Hieronder volgt het globale schema van de LDOM. Zorg vooral dat je tijdig aanwezig bent om je aan te melden. 

12.00 uur:   Aanmelding sporters en teambespreking 

13.00 uur: Start Long Distance Ocean Man  

13.05 uur:  Surf Race voor aspiranten C en D. 

14.00 uur:  Beach run voor aspiranten C en D  

15.00 uur:  Board Race voor aspiranten C en D 

16.00 uur:  Mini Ocean Man voor aspiranten C en D 

17.00 uur:  Prijsuitreiking  met aansluitende BBQ 

Parkeren: 

Graag willen wij jullie aandacht voor het 

parkeren tijdens de LDOM. De plaats waar 

jullie de auto’s kunnen parkeren is op 

nevenstaande afbeelding te zien met de letter 

P.  Op de parkeerplaats bij de Beach Club Koers 

Zuid is het wel mogelijk om je materiaal af te 

laden. Dit is in onderstaande afbeelding te zien 

met de letter A. Wij hopen op jullie begrip en 

medewerking. 

 

 

http://www.ldom.nl/
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Schrijf je snel in via www.ldom.nl  

Wij hopen jullie allemaal te zien op 22 September! 

Voor eventuele vragen kunt u altijd mailen naar LDOM@hotmail.nl 

 

Met sportieve groeten, 

Niels van Dalen 

Bart Coolen 

Rik op het Veld 

Joep Teulings  

Sjors Pietermans 
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