INFO & ROUTE
mc heracles treffen
vrijdag 1 & zaterdag 2 juni 2018
bepijld vanaf Retie centrum
MC Heracles

MC Heracles Afterparty zondag 3 juni 2018
Kasteelstraat 62, 2470 Retie, België

Elektrotechniek
Geert Meeus
Broekstraat 1A
2470 Retie
Tel: 0471 80 04 43

www.heraclesmc.be

facebook.com/stagebar.mc.heracles

FOOD & DRINKS
drinks
Bier, Rodenbach, Hoegie
Frisdrank
Rum cola, Whiskey cola

food op vrijdag
Hamburger, curryworst, vleeskroket
Spaghetti

food op zaterdag
Pitta
Spaghetti bolognaise
Donuts

vrijdag 1 juni 2018 21.30u - 22.30u
Roar!Machine spielt sich seit 1996 durch diverse Rock - Clubs und Festivals
in Deutschland. Das musikalische Highlight war ein Auftritt nach Rose
Tattoo beim Motorcycle Jamboree. Mittlerweile spielt die Band nicht nur
Rose Tattoo, sondern schreibt auch eigene Songs. Ganz im Sinne des Old
School Rock`n Roll, welchen sie selbst als arschtretenden “Schweinerock”
bezeichnen. Von groovigen Tritten in die Eingeweide bis zu schnellen
Nackenbrechern dürfte sowohl für den geübten Headbanger als auch für den
weniger Trainierten etwas dabei sein. Alles in Allem erwartet das Publikum
eine 90- minütige “Rose Tattoo - Show” mit alten Klassikern wie “Rock`n
Roll Outlaw”, “The Butcher and Fast Eddie”, “Nice Boys” und neueren
Sachen wie “17 Stitches”. Gemischt mit eigenen Stücken - Schweinerock
satt. Wir kopieren Rose Tattoo nicht, wir spielen es einfach. Und wenn alle
Trendkasper dieser Welt sich an ihrem eigenen Trend aufgehängt haben,
wird der Rock’n’Roll wie ein Fels in der Brandung stehen... Und mächtig
Arsch treten.
www.roarmachine.de

vrijdag 1 juni 2018 23.00u - 00.00u
IESE/DAASE brengt sinds 2005 een explosief eerbetoon aan de
legendarische Australische rockband AC/DC. IESE/DAASE is de meest
gevraagde Belgische AC/DC tributeband en deelde de afﬁche met tal van
bekende nationale en internationale bands.
IESE/DAASE biedt u anderhalf à twee uur non-stop AC/DC en optioneel
een spetterende pyroshow met kanonnen en vlammenwerpers (full show),
maar vooral .... een overdosis explosieve, high-voltage rock ‘n roll van de
bovenste plank ! For those about to rock IESE DAASE salutes you !!

Jelle’s Western
Saddlery
Herstellen en aanpassen van al uw leder
voor de motor- en paardenliefhebber
zadels, tassen, kleding, accessoires,...
enkel op afspraak - 0475/62.04.17
englishjelle@hotmail.com
atelier te Herselt

www.iesedaase.com
Boekingsagent Markus, Tel : 0497880460
Email : info@iesedaase.com

vrijdag 1 juni 2018 00.30u - 02.00u
Een bekend poppodium, tevens organisator van een jaarlijks terugkerend muziek festival
in de Achterhoek vroeg de lokaal bekende rock coverband Huphter in het najaar van 2014
een optreden te verzorgen. Na vele afwijzingen besloot de band alsnog de schouders
eronder te zetten onder één voorwaarde; het optreden moest uitbundig en extravagant
zijn. Twee bandleden kwamen met een strijdplan; een eerbetoon aan The Hottest Band In
The World: KISS! Een journalist werd betrokken bij het idee en schreef een krantenartikel
over een optreden van een mysterieuze act van een lokaal bekende band.Toen de woorden
‘mysterieus’ en ‘KISS’ samen kwamen was de naam KISSTERIOUS geboren. Het woord
ging rond en die avond maakte de band indruk met een knal optreden in een volgepakte
zaal waar een geïrriteerde en teleurgestelde menigte buiten moest wachten om naar
binnen te kunnen. Andere pop podia kregen lucht van KISSTERIOUS en al snel speelde
de band zalen door het hele land. Ondanks dit onverwachte en enorme succes had de
band nooit de ambitie om een permanente KISS tributeband te blijven… maar dit zou
snel veranderen. Nadat één van de bandleden zich voor een jaar aansloot bij een andere
KISS tributeband, keerde hij terug naar het nest met de juiste ingrediënten. De missende
puzzelstukjes, deelname van drie nieuwe bandleden, maakte de wederopstanding van
KISSTERIOUS een feit.
Naast de volledige regalia, make-up en nostalgische KISS kostuums inclusief platform
boots, wordt de show altijd ondersteund door een ﬂashing LED KISS logo, CO2
rookpluimen, vlammen, halogeen blinders,
lucht alarm sirenes, zwaailampen, confetti
streamers en pyrotechnics knallen,
foneinen en fakkels en nog veel meer.
Ook de signature acts van de bandleden
zoals bloed- en vuurspugen, smoking- en
smashing guitar act worden niet vergeten.
Keer terug naar de dagen van de glamourhardrock scene van de zeventiger jaren
en ervaar het nostalgische geluid en de
verbazingwekkende show. Als je vind dat
het te hard is, ben je waarschijnlijk te oud
geworden to Rock and Roll all nite and
party every day!

grote Baan 102
2235 Hulshout

0498 29 92 79
tequilatatoos@ hotmail.com

B
B

Ruitenwasserij
Bram
Bruyninckx

0493 52 60 11
BTW BE 650.974.819
Molsebaan 42 - 2470 Retie
www.ruitenwasserij-retie.be

MC Heracles dankt zijn sponsors

Programma

zaterdag 2 juni 2018

08.00 u - 12.00 u

gratis ontbijt

11.45 u

bepaling startposities Funbike

12.30 u - 14.00 u

start Funbike (2 reeksen van 15 min)

20.00 u - 21.30 u

DJ

14.00 u - 15.30 u

start Unicycle Dragrace

21.30 u - 00.00 u

Mama’s Liquor

15.30 u - 16.30 u

2de reeks Funbike (2 reeksen van 20min)

00.00 u - 00.30 u

Special Act

16.30 u - 17.30 u

2de reeks Unicycle Dragrace

00.30 u - 02.00 u

Buckshot

17.30 u - 18.30 u

3de reeks Funbike (2 reeksen van 20min)

03.00 u

einde muziek (hiervoor onze excuses)

19.00 u - 20.00 u

Funbike prijsuitreiking
Unicycle Dragrace prijsuitreiking

50cc Fun Bike
cross

4de

zaterdag 2 juni ‘18
start: 12.30 u

aanwezig vanaf 10.30 u

place to be: zomertreffen MC Heracles
bepijld vanaf Retie centrum

McH

Info & InschrIjvIng:
mch-funbike@telenet.be
!!! max 60 inschrijvingen!!!

mee rIjden kost? € 15,00
v.u. MC Heracles vzw, Kasteelstraat 62, 2470 Retie, www.heraclesmc.be

Heracles Funbike team

zaterdag 2 juni 2018 21.30u - 00.00u
Begonnen in 2012 met ex-leden van o.a. Frankie and the Wonderboys,
Heartfelt en Synesthesia, rockt 5-mans (hard)Rock coverband Mama’s
Liquor uit Eindhoven de nederlandse podia af. Klassiekers van Iron Maiden,
ACDC, Motley crue, Metallica, Guns & Roses, Motorhead een verrockte
uitvoering van Don Henley’s Boys Of Summer en Sunday bloody Sunday van
U2 worden na een paar biertjes uit volle borst meegebruld. Mama’s Liquor
weet haar optredens vrijwel altijd te
overtreffen, past zowel in kleine als
grotere podia en verveelt nooit met
de altijd maar groeiende setllist.

Sierpoorten • standaardpoorten • Hekwerken
draadafsluitingen • Las- en constructiewerken
Verkoop afsluitingstoebehoren • Automatisatie
Onze toonzaal is steeds te bezichtigen
na telefonische afspraak.
Werkdagen tussen 07u00 - 19u00 & zaterdagvoormiddag
BTW: BE 0476.853.384 • Reg.476 853 384 02 20 01

www.huybrechts-hekwerken.be
Retiesebaan 137 - 2460 Kasterlee
0495 22 92 31 - Fax: 014 85 47 21

huybrechts.hekwerken@scarlet.be

zaterdag 2 juni 2018 00.30u - 02.00u
In de nazomer van 1995 ontstaat deze van oorsprong Bergeijkse band, als de band Carat
met de uit Bulgarije afkomstige gitaar virtuoos Emiel. Na een aantal repetities blijkt
echter dat de samenwerking met Emiel te stroef verloopt en de band valt uiteen. De 4
overgebleven bandleden gaan door coverband, onder de naam Buckshot. De band begint
te werken aan een verzameling covers die ze in december 1995 voor het eerst over het
niets vermoedende publiek uitstorten. De muzikale richting ligt dan al vast: stevige en
vooral swingende jaren ’70-’80 gitaarrock overgoten met een modern sausje en een hoog
‘Oh Ja !’-gehalte. Tijdens hun energieke optredens brengt Buckshot nummers vanonder
anderen Deep Purple, Kiss, Iron Maiden en Thin Lizzy. Hoogtepunten in de daarna
volgende periode zijn ondermeer optredens in Denemarken, België (Harley Davidson
SuperRally 1998), de tournees in Engeland met SQY (1999, 2000 en 2001) en de vele
voorprogramma’s voor ondermeer Rowen Heze, Band Zonder Banaan, Normaal, The
Scene en de Amerikaanse band Living Colour. In 2005 stapt gitarist John Sesink voor het
eerst het repetitiehok binnen. Hij kijkt, luistert en besluit te blijven. De komst van John
geeft de band een nieuwe stoot energie. In 2011 en 2012 neemt Buckshot succesvol deel
aan een reeks Proms-concerten in Bergeijk
en Liempde. Een nieuw en verfrissende
ervaring. In augustus 2015 sluit Buckshot
het Live Aid In De Kempen festival af, met
een uiterst succesvolle Queenset. De band
krijgt daarbij ondersteuning en inspiratie
van Dennis Jansen. Ook Dennis besluit te
blijven en geeft de band, naast vers bloed,
ruimte voor muzikale ontwikkeling. En zo
gaat Buckshot na ruim 20jaar door met als
belangrijkste motto: “If we don’t like it we
don’t play it!”
www.buckshot-rock.nl
www.facebook.com/pages/buckshot

Het verloop van de Unimotocycle wedstrijden:

B.V.B.A.

ONDERHOUD HERSTELLING SERVICE

De races worden gereden op tijd over een afstand van 30,48 meter. Alle
deelnemende teams rijden tijdens de wedstrijd meerdere malen per racebaan
(met in totaal minimum 3 races.)
Om een geldige run te rijden mag de unimotorcycle tijdens de race enkel
achter de wiel-as de grond raken (alles wat voor de wiel-as zit mag de grond
niet raken). Hiervoor zullen twee baancommisarissen per racebaan staan
om dit te controleren. Een race is daarnaast ook pas regelementrair als de
unimotorcycle binnen zijn eigen racebaan blijft (over de lengte van 30,48m).
Dit laatste is ingevoerd om de veiligheid van de races te verhogen.
De arbitrage van de wedstrijd wordt gedaan door leden van B.U.M.S.
Deze persoon wordt aangesteld voor de aanvang van de wedstrijd, maar kan
zelf geen lid zijn van de wedstrijdorganistatie.
Na een aantal races binnen een wedstrijd wordt meestal een pauze ingelast.
Het team met de snelste geldige run is de dagwinnaar en krijgt 30 punten die
meetellen voor de Belgische competitie.
De Belgische competitie bestaat uit 6 tot 7 wedstrijden gereden vanaf mei tot
november.
De Belgische competitie:
Voor de Belgische competitie worden per wedstrijd punten toegekend aan de
hand van de rangschikking voor de wedstrijd. Er wordt voor het toekennen
van de punten geen rekening gehouden met rangschikking in de wedstrijd van
deelnemende buitenlandse teams.
Het eerste Belgische team in de rangschikking krijgt 30 punten, de tweede 28
punten, de derde 27 punten, de vierde 26 punten, .. het negentwintigste team
1 punt. De winnaar van de Belgische competitie is het team dat van de laatste
wedstrijd van het jaar de meeste punten heeft. Ingeval van gelijkstand, kunnen
extra races worden gereden op de laatste wedstrijddag van het seizoen om
de uiteindelijke winnaar te bepalen.
De winnaar van de Belgische competitie krijgt een wisselbeker ontworpen
door de creatieve mensen van Vagabonds MC.
veiligheid:
Hoeveel spektakel en fun Unimotorcycle dragracen ook is, de veiligheid van
zowel piloten als publiek moet steeds maximaal verzekerd zijn. Hiervoor
werden enkele maatregelen genomen:
• Aanwezigheid van een ambulance op het terrein van de wedstrijd.
• Inspectie van de unimotorcycles voor het seizoen en voor elke wedstrijd.
• Keuring van het terrein, waarbij de piloten het laatste woord krijgen.
• Tijdens het racen worden de piloten aangeraden een helm te dragen.

Steenhouwerij
Geudens

DVG Laswerken bvba
Veldenstraat 7a - 2470 Retie
www.dvg-laswerk.be
0496 38 76 80

BRASSERIE

37536 Lauwers
37536 Lauwers

37536 Lauwers

29-04-2013

21:41
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www.alders-transport.be

29-04-2013
29-04-2013

21:41
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Zondag 3 juni 2018 16.30u afterparty@clubhouse
Het Akoestisch Duo Two Stools is ontstaan door dat een tweetal
Muziekvrienden het idee kregen om samen toch muziek te blijven maken
nadat ze op dat moment beide met een band waren gestopt, het tweetal
Harry Hendriks en Rob Meulepas bedachten een Rock & Blues duo en
dachten daarbij meteen dat de vraag hiernaar best wel eens voor zou
komen omdat vooral voor de kleinere Café’s hiervoor vraag zou zijn, omdat
men met twee personen en een kleine installatie het toch gemakkelijker is
om te boeken en te organiseren dan met een voltallige band
Two Stools werd geboren en de naam was ook zo een feit, omdat de naam
zegt het al, de beide muzikanten plaats nemen op een barkruk alvorens het
optreden begint!
Two Stools brengt nummers ten
gehore van Bob Dylan tot Metallica en
zekers op een geheel eigen wijze, Rob
Meulepas op Gitaar en Zang en Harry
Hendriks Zang, Mondharmonica en als
begeleiding Gitaar, Beide muzikanten
verzorgen op geheel eigen wijze u allen
een Muzikale Avond!
www.twostools.webklik.nl

heracles mc

programma 2018-2019
Kiss tribute by Kissterious
AC/DC tribute by Iese/Daase
Rose Tattoo tribute by Roar Machine

01/06/2018

02/06/2018

Zomertreffen

Unicycle Dragrace & 50cc Funbike Cross
Mama’s Liquor
Special Act
Buckshot

03/06/2018

Afterparty @ clubhouse
Two Stools

29/09/2017

Tribute Night

Volbeat
Within Temptation
Iron Maiden

08/12/2017

Faster & Louder XII

19/01/2019
19/01/2019

Wintertreffen

TBA
TBA
TBA

www.heraclesmc.be - www.facebook.com/stagebar.mc.heracles
VU vzw heracles mc, Kasteelstraat 62, 2470 Retie, Belgium
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