
Long Course Weekend
15, 16 en 17 mei



Sfeerimpressie Long Course Weekend Holland-Beesel 2019

https://www.youtube.com/watch?v=4tJmYMQJiVk

(tip druk Cntrl voor een snelle doorklik link)

https://www.youtube.com/watch?v=4tJmYMQJiVk


Wat is LCW Holland-
Beesel?

Creëer je eigen sportweekend op 
maat. 

Long Course Weekend Holland -Beesel. Het 
unieke triatlonconcept komt voor het tweede 
jaar naar Nederland 

• Wat is LCW Holland- Beesel?

• 1 dag zwemmen ( in open water ) 

• 1 dag fietsen

• 1 hardlopen

• 4 evenementen in een weekend: 

• Zwemevenement 

• Fietsevenement 

• Hardloopevenement 

• Triatlonevenement 

• Per dag meerdere afstanden beschikbaar. Van 
bijvoorbeeld een (halve)marathon tot 5km

• Beslis zelf aan welke afstanden en disciplines 
je wilt meedoen. 



Wat maakt LCW 
Holland- Beesel 

uniek?

• Veel startende atleten en triatleten

• Een familie event per sang

• Het event vindt plaats in natuurlijke 
omgeving

• Lokaal initiatief met veel verbintenis met de 
lokale middenstand

• 3 dagen feest

• Triatlon snelst groeiende sport in Nederland 
waar LCW Holland Beesel volledig op aansluit



Long Course 
Weekend

internationaal

1. LCW Wales (3,4 en 5 juli 2020)

2. LCW Australia (16 en 17 november 2019)

3. LCW Holland Beesel (15 - 17 Mei 2020)



Cijfers van Long 
Course Weekend 

• Long Course Weekend trekt wereldwijd ruim 
15.000 atleten

• Long Course Weekend Holland – Beesel 
haalde het eerste jaar 1250 deelnemers

• Long Course Weekend Holland – Beesel mikt 
op 2000 atleten voor de tweede editie 

• Long Course Weekend Holland - Beesel heeft 
de potentie om uit te groeien tot het grootste 
duursportevenement in Limburg



Businesspakket
LCW Holland-Beesel

Businesspakket 500 euro (ex btw):

• 2 teams, bestaande uit 6 atleten, in te zetten op: 
1500-meter swim, 45 km bike of 10 km run 

• Starten in je eigen startvak

• Samen sporten met collega’s en concullega’s

• Eigen registratiebalie 

• Deelname aan LCW Holland -Beesel Business 
Triatlon Cup

• Mooie teamfoto en een medaille voor ieder 
teamlid

• Een gezellig drankje na de finish met je team op 
een aparte locatie. Samen met 6  supporters 
naar keuze. 

• Zichtbaarheid met bedrijfslogo in de finishstraat 

• Logo met doorkliklink op de website van Long 
Course Weekend Holland Beesel

• Facebookpost ter aankondiging samenwerking

• Alles op 1 factuur



Tot in 2020!!

Met sportieve groet, Noud Schaper 

T: 06 25 06 03 96 

E: noud.schaper@extraleisure.nl

Laten we SAMEN een succes maken van LCW 
Holland - Beesel


