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Long Course Weekend 
in Beesel
DRIEDAAGS GRENSOVERSCHRIJDEND EN 
INTERNATIONAAL SPORTEVENEMENT

Menig inwoner in Limburg en ook ver daarbuiten 
werkt zich deze dagen flink in het zweet en heeft 
intussen al heel wat kilometers in de benen. Deze 
sportievelingen zijn volop in training voor hét 
sportevenement van het jaar: Long Course Weekend 
Holland – Beesel (LCW) dat van 15 tot en met 
17 mei in de Noord-Limburgse gemeente op het 
programma staat. Tijdens de tweede editie van dit 
internationale sportfestijn staan naast internationale 
(top)atleten ook heel veel sportliefhebbers uit de 
regio aan de start, waaronder drie wethouders van 
de gemeente Beesel. Met dit drietal blikken we 
vooruit op LCW 2020.
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“Rijd je op een willekeurige avond door 
het dorp, kom je tal van hardlopers tegen”

Sportweekend op maat
Terwijl wethouders Debbie Heesakkers, Bram 
Jacobs en Marcel Roelofs op het Raadhuisplein 
in Reuver wandelen, is er volop bedrijvigheid 
om hen heen. Auto’s rijden af en aan, winke-
lend publiek loopt voorbij en je kunt er terecht 
voor een portie kibbeling bij de viskraam. 
Over enkele weken fungeert dit plein als 
het kloppend hart van LCW. Een driedaags 
sportevent dat in mei voor de tweede keer 
wordt georganiseerd. In tegenstelling tot een 
triatlon volbrengen deelnemers tijdens LCW 
de disciplines zwemmen, fietsen en hardlopen 
niet op één dag, maar verdeeld over drie 
dagen. Deelnemers stellen een sportweekend 
op maat samen: je kiest je eigen discipli-
ne(s) en afstand. Het idee van Long Course 
Weekend komt oorspronkelijk uit Wales en 
vindt inmiddels plaats op tal van plekken in 
de wereld. Vorig jaar had Beesel de primeur 
door als eerste gemeente gastgemeente op het 
Europese vasteland het sportevenement te 
mogen zijn. Het zette Beesel op de kaart en het 
sportieve succes smaakt naar meer. 

Genieten in een prachtige, groene 
omgeving
De drie Beeselse bestuurders zijn ieder 
vanuit hun eigen portefeuille betrokken bij de 
organisatie. Wethouder Marcel Roelofs neemt 
vanwege zijn portefeuille Activiteiten en evene-
menten, hierin het voortouw. “We bieden in de 
omgeving nogal wat culturele en recreatieve 
pareltjes aan en het zou natuurlijk geweldig 
zijn dat mensen, deelnemers én toeschouwers, 
ná een bezoek aan LCW nog eens terugkomen 
naar Beesel.” “Voor onze gemeente is een 
evenement als LCW goed voor recreatie en 
toerisme”, vertelt Debbie Heesakkers. “We 
hebben onze inwoners en bezoekers veel te 
bieden vanwege de ligging, natuur en bereik-

baarheid. Daar plukken niet alleen strandbad 
Drakenrijk, campings en B&B’s en het nabij-
gelegen vakantiepark De Lommerbergen de 
vruchten van. Ook zien we dat veel lokale 
ondernemers dit jaar hun steentje bijdragen of 
initiatieven organiseren rondom het sporteve-
nement.” Het zwemonderdeel is bij Drakenrijk, 
het renparcours gaat door de kernen Reuver 
en Beesel en de fietsroutes reiken zelfs tot ver 
buiten de gemeentegrenzen tot in Duitsland. 

Sport voor iedereen
“Breedtesport, sport met een recreatieve 
bedoeling, is voor ons als gemeente een heel 
belangrijk element en daarom betrekken we 
onze inwoners actief bij LCW. We zien een 
flinke groei in het aantal aanmeldingen en 
mensen trainen hier volop voor”, vertelt Bram 
Jacobs. “Rijd je op een willekeurige avond door 
het dorp, kom je tal van hardlopers tegen. 

Zwem-, fiets- en hardloopverenigingen haken 
hier handig op in door belangstellenden clinics 
aan te bieden en zien hun ledenaantallen 
groeien. Daarnaast dachten ze mee over een 
mooi en uitdagend hardloop- en fietsparcours. 
Naast (bedrijfs)teams doet ook de jeugd in 
groten getale mee. Naast 750 leerlingen van de 
vier Beeselse basisscholen, sporten kinderen 
van scholen het Duitse Burggemeinde Brüggen 
mee. LCW is een grensoverschrijdend en inter-
nationaal sportfestijn.” 

Lokale sportheld Jeroen Pollen zette vorig 
jaar de eerste editie van LCW Holland - Beesel 
op zijn naam. De drie wethouders van Team 
Beesel, zijn van plan om ieder hun eigen mooie 
tijd neer te zetten en te genieten, net zoals 
andere deelnemers en publiek. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.lcwholland.com. nWethouders Marcel Roelofs, Debbie Heesakkers en Bram Jacobs


