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INFO & ROUTE
mc heracles treffen 

vrijdag 31 mei & zaterdag 1 juni 2019
bepijld vanaf Retie centrum 

MC Heracles

MC Heracles Afterparty zondag 2 juni 2019
Kasteelstraat 62, 2470 Retie, België

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
Frituur
Pitta
Spaghetti bolognaise
Donuts

by

@ Zomertrerffen MC Heracles

by by





vrijdag 31 mei 2019  21.30u - 22.30u

Bückstabü – Rammstein Coverband
Kattendans Bergeijk

Rammstein, één van de grootste metalbands uit Duitsland, is al een aantal 
jaar niet meer in Nederland geweest. Gelukkig is er Bückstabü, een 
coveract uit De Kempen. Met volle overtuiging speelden ze op vele podia. 
Nagenoeg alle bekende hits passeren de revue , maar ook minder bekende, 
waaronder wat favorieten van de bandleden zelf, vinden hun plekje op de 
lijst. 
Al 2 jaar zorgt Bückstabü ervoor dat de stevige Duitse muziek van 
Rammstein dichterbij is dan ooit. 
De enthousiaste mannen en vrouw uit deze band brengen het geluid van 
deze leiders in de heavy metal scene met zich mee. Met het geluid, de sfeer 
en de show die deze band naar het festival brengt, wordt het een avond 
waar je bij moet zijn.



Steenhouwerij Geudens



vrijdag 31 mei 2019   23.00u - 00.00u

Deze volledig op Slipknot gerichte band vertaalt de gestoorde metalgekte 
van 9 mannen uit Iowa naar het lokale podium. Met monsterachtige 
energie, een explosieve performance, en compleet met maskers en in 
kostuums maakt deze Tilburgse band een absolute knaller. Ze grijpen terug 
naar alle verschillende tijden van de band, van het debuutalbum, en Iowa. 
Maar ook van The 
Subliminal Verses, All 
Hope Is Gone en The 
Grey Chapter, spelen 
ze nummers die de 
Maggots willen horen 
en mee schreeuwen. 
Do you know what 
time it is? It’s time to 
go Psycho-Fucking-
Social!!

tr ibute





vrijdag 31 mei 2019  00.30u - 02.00u

Bloody Sabbath brengt een tribute aan Black Sabbath. De show is authentiek, duister, 
heavy en strak. Bloody Sabbath zal jong en oud doen verlangen naar de begin dagen van 
de Heavy Metal. Alles wat heilig is wordt omver geblazen met zware riffs en schrijnende 
zang. Dus kom zien, horen en huiveren als deze ervaren rotten de draad oppakken waar 
Black Sabbath is opgehouden. 

Bloody Sabbath is:
Zang - Rogier Stockbroeks (Stormrider, Devon, ex-Powervice)
Gitaar - Jeroen Camp (Death Machine)
Bass - Loek Peeters (Skullhog, Inhume)
Drums - Roel Sanders (Snaggletooth, ex-Asphyx, ex-Inhume, ex God Dethroned.)



 

 



Grote Baan 102
2235 Hulshout

0498 29 92 79
tequilatatoos@ hotmail.com





Van Bael Nick
Laswerken

Nachtegalenstraat 28, Geel
0496/25.98.94



Calimero Retie
Restaurant - Binnenspeeltuin

Geelsebaan 136
2470 Retie

Tel: 014 37 79 92





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)

14.00 u - 15.30 u start Unicycle Dragrace

15.30 u - 16.30 u 2de reeks Funbike (2 reeksen van 15 min)

16.30 u - 17.30 u 2de reeks Unicycle Dragrace

17.30 u - 18.30 u 3de reeks Funbike (2 reeksen van 15 min)

ProGramma   zaterdag 1 juni 2019

MC Heracles dankt zijn sponsors



ProGramma   zaterdag 1 juni 2019

MC Heracles dankt zijn sponsors

19.00 u - 20.00 u
Funbike prijsuitreiking

Unicycle Dragrace prijsuitreiking

20.00 u - 21.30 u DJ

21.30 u - 00.00 u Dirtbag

00.00 u - 00.30 u Special Act

00.30 u - 02.00 u Hangarhead

03.00 u einde muziek (hiervoor onze excuses)





heracles 

Funbike team



Garage Verwaest
Hulselstraat 9

2470 Retie



zaterdag 1 juni 2019   21.30u - 00.00u

Uit Horst komt de in 2010 opgerichte rockband DIRTBAG. Met de roots 
uit verscheidene ervaren regionale bands, presteert deze vijf mans het om 
een muur van geluid neer te zetten.

DIRTBAG’s stevige sound en goede muziek keuze garanderen een goede 
show neer waar al vele positieve reacties op zijn geweest. Na enkele 
optredens in de regio speelt de band nu al in het hele land. De fans 
kunnen de setlist met covernummers van o.a. Iron Maiden en AC/DC zeer 
waarderen.

BANDLEDEN
Robert - ZANG | Joop - GITAAR | Frank - GITAAR | Matheu - BAS | 
Marcel - DRUM

DIRTBAGDIRTBAG



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 1 juni 2019   00.30u - 02.00u

Wat in 2006 begon als éénmalig Motörhead cover project “The Lemmy’s”, is uitgegroeid 
tot Hangärhead, een heavy rock ‘n’ roll coverband. 
De Motörhead roots blijven duidelijk aanwezig. 
De playlist bestaat dan ook uit een aantal Motörhead klassiekers, en songs van o.a. Rose 
Tattoo, Twisted Sister, AC/DC, Elvis Presley, Lordi en Metallica krijgen een Hangärhead 
makeover.
Gigs are comming up, so hold on to your ass, ‘cause we’ll rock your butt off





Het verloop van de Unimotocycle wedstrijden:

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.



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



DVG Laswerken bvba
Veldenstraat 7a - 2470 Retie

www.dvg-laswerk.be
0496 38 76 80



www.alders-transport.be

BRASSERIE
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Gildenstraat 13     - 2470 Retie
Fax en Tel.     - 014 37 90 61

www.panizzaretie.be

PIZZA           - PASTA 





Zondag 2 juni 2019  16.30u  afterparty@clubhouse

Frank Declercq, better known as DC Snakebuster.
He was already occupied with music at a young age. By the time he was 11, 
he was attending music school with … .. the violin. When he was 14, he had 
a radio show at the local station and not soon after that he took up the 
drums. He already knew it by then: he had to do something with music—
his whole body breathed music! Together with friends, he had several hard 
rock bands and after the rehearsals he went a step further by trying to 
play everything himself. He experimented with it. And so Frank became 
familiar with various instruments. A few years ago he discovered the cigar 
box guitar and the one-man band was born quickly. He went to the streets 
and was soon discovered by the public, followed by performing at various 
festivals and even a tour through France.



HEROES OF
ROCK N ROLL

HEROES OF
ROCK N ROLL

28
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STAGEBAR
HERACLES MC
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KASTEELSTRAAT 62   RETIE

ELVIS 
by Blue Moon Trio

STRAY CATS
by Hot Rod Riot

JERRY LEE LEWIS
by Them Lewis Boys

ELVIS 
by Blue Moon Trio

STRAY CATS
by Hot Rod Riot

JERRY LEE LEWIS
by Them Lewis Boys

facebook.com/stagebar.mc.heracles



heracles mc
programma 2019-2020

31/05/2019

Zomertreffen

Rammstein by Bückstabü
Slipknot tribute by Psych Social
Black Sabbath tribute by Bloody Sabbath

01/06/2019

Unicycle Dragrace & 50cc Funbike Cross
Dirthbag
Special Act
Hangärhead

02/06/2019 Afterparty @ clubhouse 
DC Snakebuster.

28/09/2019 Tribute Night
Elvis by Blue Moon Trio
Stray Cats by Hot Rod Riot
Jerry Lee Lewis by Them Lewis Boys 

07/12/2019 Faster & Louder XII TBA

18/01/2020
Wintertreffen

TBA

19/01/2020 TBA

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






