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COLOFON
De 24-uurs Solexrace Festival special is een 
uitgave van Bernheze Media.

Oplage: 70.000
Verspreidingsgebied: Bernheze, Kern Veghel, 
Kern Oss, Kern Uden, Zeeland, Schaijk, 
Sint Oedenrode, Ravenstein, Langenboom, 
Vinkel, Geffen, Nuland, Berlicum en Middelrode
Vormgeving: Buro Tweevoud
Teksten:
Wendy van Lijssel, René van Rooij en organisatie
Beeldmateriaal: Leon van der Spank Event 
fotografie, Bas Ulehake

Aan de inhoud van deze krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Tickets 
12 t/m 17 jaar 18+

Vrijdag VVK € 13,-  VVK € 21,-
 dagkassa € 18,- dagkassa € 25,- 
Zaterdag VVK € 15,- VVK € 23,-
 dagkassa € 19,- dagkassa € 30,-
Zondag  VVK €10,- VVK € 15,- 
 dagkassa € 10,- dagkassa € 15,- 
Vrij/Za VVK € 28,- VVK € 42,50 
 dagkassa € 37,- dagkassa €50,-
Za/Zo VVK € 25,- VVK € 35,- 
 dagkassa € 29,50 dagkassa € 40,-
Vrij/Za/Zo VVK € 38,-  VVK € 55,-
 dagkassa € 47,- dagkassa € 62,50

Campingticket € 16,-.
Caravan/camper Ticket € 18,50.
Pretpakket (weekendticket, camping 
en 50 consumptiebonnen) € 180,-
(exclusief servicekosten)

Tot 22 juli 5% korting op consumptiebonnen.
Tickets en consumptiebonnen zijn te koop via 
onze site www.24uurssolexrace.nl. 
Kinderen tot 12 jaar GRATIS entree. Geniet van 
het voorverkoop voordeel t/m 22 augustus.

Inschrijven
Voor meer informatie over reglementen en in-
schrijven voor 24-uurs Solexrace en Brascross 
kun je terecht op: www.24uurssolexrace.nl

Adres
Het 24-uurs Solexrace Festival vindt plaats op 
het festivalterrein tegenover Zaal Stanserhorn 
aan de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther. 
Navigatieadres: Meerstraat, 5473 VX, Hees-
wijk-Dinther en dan de borden volgen.

Leeftijd
Jong en oud is van harte welkom. Alcohol mag pas 
vanaf 18 jaar worden gedronken. Wij willen geen 
torenhoge boete, dus hierop zal streng worden 
gecontroleerd. Zorg voor een geldig ID-bewijs.

Openingstijden Festivalterrein
Vrijdag 23 augustus: 17.00-2.00 uur (om 
1.00 uur is het muziekprogramma afgelopen).
Zaterdag 24 augustus: 9.00-3.00 uur (om 
2.00 uur is het muziekprogramma afgelopen).
Zondag 25 augustus: 8.00-1.00 uur (om 
1.00 uur einde festival).

Dagkassa
Er is elke dag de mogelijkheid om kaartjes te 
kopen bij de ingang van het festivalterrein, 
mits de kaarten nog niet uitverkocht zijn.

Voorwoord
Hier lig ik dan voor je neus: de eerste officiële 24-uurs Solexracefestivalkrant (dubbele woordwaarde Scrab-
ble!). In deze speciale bijlage het complete programma op zowel race-, cross- en muziekgebied. Wat begon-
nen is als de 24-uurs Solexrace (met één buitenpodium en een muziekprogramma wat op één hand te tellen 
was) is de afgelopen 12 jaar uitgegroeid tot een zéér divers zomerfestival met werkelijk voor alles en ieder-
een wat wil(d)s! Solexrace, Brasscross, camping, kinderprogramma, een zéér gevarieerd muziekprogramma 
voor alle leeftijden, feest, speciaalbier- en wijnterras, gastronomisch én Bourgondisch genieten: kies maar, 
het is er allemaal! Kom jij ook genieten van drie dagen feest en spektakel op de hei? Lees snel verder en 
ontdek zelf waarom jij dit niet mag missen. Tot 23, 24 en 25 augustus!

Namens de organisatie: Wie had dat ooit kunnen bedenken 12 jaar geleden? ‘Ons’ festivalletje is door de 
jaren heen JULLIE festival geworden. Zoveel trouwe deelnemers en bezoekers, mensen die er hun vakan-
tie voor omboeken of annuleren. Mensen die al maanden van tevoren aan het sleutelen zijn aan Solexen, 
brommers en andere machines. Vrijwilligers en trouwe medewerkers in alle soorten en maten. Zonder jullie 
was dit alles niet mogelijk geweest! Kei bedankt allemaal!

Super trots zijn we dat 
de solexteams al bijna 
€ 300.000,- bij elkaar 
hebben ge(st)reden voor 
Kika (kinderen kanker-
vrij). Hulde!
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De originaliteitsprijs ging afgelopen editie (wéér) 
naar Loesje en de G-spots. Deze groep weet elk 
jaar weer met grappige creaties en dito aankleding 
te komen en dat zorgde ervoor dat Loesje inclusief 
G-spots al voor de achtste(!) keer met deze prijs 
aan de haal gingen. We konden al niet wachten op 
hun creatie voor dit jaar, maar die blijkt er niet te 
komen; Loesje’s eigen G-spot blijkt namelijk te zijn 
gevonden en dat betekent dat ze op dit moment in 
blijde verwachting is! Volgend jaar zijn zij er hopelijk 
weer bij, maar we kijken al uit naar het team dat 
probeert dit jaar die begeerde originaliteitsprijs te 
veroveren.

Ook kwam er dit jaar een nieuw (buiten)podium bij: 
De Bougiebar! Een bont gezelschap van artiesten/
bands/acts werd geboekt voor mensen die niet per 
se in een dampende feesttent willen staan rocken of 
stuiteren. Dit nieuwe podium wist een bijna verge-
ten doelgroep aan zich te binden: de sfeersnuivers 
en gezelligheidsdieren. De tafels zaten én stonden 
continu vol met feestende mensen. Voor herhaling 
vatbaar dus! Een nieuwe hotspot op ons festivalter-
rein met veel ‘foute’ acts en leuke artiesten.
We zouden bijna vergeten te vermelden dat Rien 
Schimmel van KIKA, die zondagmiddag een vette 
cheque in ontvangst kwam nemen van maar liefst 
€ 26.921,94. Allemaal bij elkaar gereden door de 
bikkels op de solex én hun vele sponsoren!

Terugblik 
24-uurs 
Solexrace 
Festival 2018 
De twaalfde editie van het Solexracefestival brak vele records: een recordaantal bezoekers en een recordaantal deelnemers. 
De zaterdag was wederom compleet uitverkocht. Het was weer een groots feest voor jong en oud. Bij de 24-uurs Solexrace 
ging Verbruggen Unlimited Colors aan de haal met de derde prijs. De tweede prijs was voor Van Heerebeek Solexracing 6. De 
allergrootste bokaal echter was voor ‘De mannen van Simone’, die tijdens de finish meer dan 10 rondes voorlagen op de num-
mer twee; een klasseprestatie! 

gezelligheid

En wat dacht je van de Brascross? Komende editie 
hebben we een recordaantal inschrijvers met enkel 
nog een paar startplekken in de nieuwe Stoppel-

vrije (dames) klasse! De aankomende editie wordt 
het wéér beter, wéér mooier... en als jullie allemaal 
komen nóg gezelliger!

De aankomende editie wordt 

het wéér beter, wéér mooier
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Programma Line up
Vrijdag 23 augustus

SolextentSolextent
17.00-1.00 DJ MARCEL V
17.05-17.50 NoColour
18.20-19.20 King Herrie & de Sjeekers
19.50-20.50 Nirvana by Teen Spirit
21.20-22.50 Wc Experience
23.20-0.00 Jan & Annie
0.00-1.00 Bökkers
Dj Marcel V draait tijdens changeovers

BrascrossBrascross
17.00-19.00 Dj Pol (B) (België)
19.00-21.00 DJ Menno
21.05-21.30 Zanger Kafke 
21.30-22.00 DJ Menno
22.00-23.00  Lampegastuh
23:00-0.00 Puinhoop KOLLEKTIV 
0.00-1.00 De Boys van de Hardstyle 
 Carnaval door D-block &
 S-te-Fan 

Bougiebar podiumBougiebar podium
17.00-1.00 Dj Onslow (René van Rooij)
20.40-21.40 Rubberen Henkie
22.30-23.30 Rubberen Henkie 
0.00-0.30 Sedgie van La Parra

Hutje  op de HeiHutje  op de Hei
17.00-1.00 Feestcafe de Snor

Lijn 99Lijn 99
17.00-23.00 Dj BBA
17.50-18.50 Lijn 99
20.20-21.20 Lijn 99
23.00-1.00 Lijn 666
23.00-0.00  Kouwe Makkers
0.00-1.00 Trutpop uurke met
 Dj Losing the Wire

Zaterdag 24 augustus

Solextent 
15.15-16.15 Project 1.51
17.10-18.10 Meuk
18.45-19.45 AC/DC by Bon Scotch
20.15-21.45 Steam
22.15-22.45 Corry Konings
22.45-0.15 Staal met glazen
0.45-2.00 BZB
Dj Marcel V draait tijdens changeovers

Brascross Brascross 
11.00-17.15 Dj Hill
17.15-18.15 Hardcore Bro’s
18.15-19.30 Dj Freak
19.30-20.30 Poar Neem’n
20.30-21.30 SMERRIG dj’s
21.30-22.30 Dj Jantje
22.30-23.30 Buren van de Brandweer
23.30-0.00 Marco Kraats
0.00-1.00 Danzany & de Feestneger
1.00-2.00 Plankgas met The Passion 
 & Dv8

Bougiebar podium   Bougiebar podium   
12.00-18.00 Dj Slinger & Dj Onslow
16.00-16.25 Heavy Hoempa
18.00-2.00 Dj Onslow
18.15- 18.45 Zingende Schlager Vleesbingo
19.15- 19.45 Zingende Schlager
 Vleeskneiters
19.45-20.35 Gebroken Hartje
21.45-22.35 Gebroken Hartje
0.00-0.50 Gebroken Hartje

Hutje  op de Hei  Hutje  op de Hei  
19.00-2.00 Boomshakalak Soundsystem

Lijn 99 
11.00-22.00 Dj BBA
15.30-16.30 Lijn 99
18.00-19.00 Lijn 99
19.35-20.00 Heavy Hoempa
20.00-21.00 Lijn 99
21.15-21.45 Sedgie van La Parra
22.00-2.00 Lijn 666 
22.00-23.00 Red Devil
23.00-2.00 Trutpop uurkes met 
 Dj Connie & Blyde

Zondag 25 augustus

Solextent  Solextent  
11.00-12.00 Outline
13.00-14.25 Velvet Roses
14.55-16.10 Rattlesnake Shake
17.30-19.00 Popgunn
19.00-20.00 Prijsuitreiking Solexrace
21.00-22.00 The Passion
Dj Marcel V draait tijdens changeovers

Brascross Brascross 
10.30-18.00 Dj Crew On Tour 
11.00-12.00 Dj Crew on Tour-Ranja
 Cantus
14.00-16.30 Dj Crew on Tour-Bier Cantus

Bougiebar podium Bougiebar podium 
11.00 - 12.30 King of Bingo
12.30-13.30 WC experience akoestisch
13.30-15.00 King of Bingo
15.00-15.45 Joachim en Anouk v Schijndel
15.45-18.00 Dj vinyl forty-five
18.00-19.00 Prijsuitreiking Brascross
19.00-21.00 Dj vinyl forty-five
21.00-1.00 Dikke afterparty met
 Nogal Wiedus
22.30-23.00 Sedgie van La Parra

lijn 99 l ijn 99 
10.00-18.00 Kinderdisco
13.45-14.45 Dos Paulos
15.00-15.30 Cursus Brabants met 
 Rene van Rooij
15.45-16.45 Dos Paulos

Zondag 25 augustusVrijdag 23 augustus Zaterdag 24 augustus

Solextent Solextent 
15.15-16.15 Project 1.51

0.00-1.00 Trutpop uurke met
 Dj Losing the Wire Lijn 99 L ijn 99 

11.00-22.00 Dj BBA
15.30-16.30 Lijn 99
18.00-19.00 Lijn 99

Een keurEen keur
aanaan

artiestenartiesten
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24-uur Plaankgas
op unnen solex
vur Kika

De geboortewieg van de 24-uurs solexrace stond 
niet in een rustiek aangekleed slaapkamertje, maar 
aan de toog waar het plan om 24 uur op zo’n kreng 
te stappen, met ‘wild schuimend bier’ op een bier-
viltje werd uitgetekend en bedacht. Toevallig was 
er nog iemand die het zich daags erna herinnerde 
en aansluitend een vergunning aanvroeg bij de ge-
meente. Vervolgens was er niemand meer die het er 
nog over had of er zich mee bezighield tót er groen 
licht van de gemeente kwam en er in recordtijd iets 
(?) op poten gezet moest worden.

De energie werd gebundeld en er werd gas gege-
ven in het maken van een plan de campagne, het 
uitzetten van een baan, mobiliseren van teams en 
het koud zetten van goudgele rakkers. In het me-
morabele jaar des heren 2007 verschenen er 17 
teams aan de start die zich méér dan vermaakten. 
Het was dé start voor een niet meer weg te denken 
volksfeest wat nog steeds jaar na jaar groeit in fees-
telijkheden.

Jaarlijks schrijven zich diehard teams in from all 
over. Jawél. Nationaal én internationaal. Meedoen 
vergt het uiterste. Het is echter zoals een bevalling. 
De pijn aan oe reet en de vermoeidheid zijn in een 

split second vergeten as ge met oewen ‘brommert’, 
muzikaal omlijst en in een slagregen van confetti, 
dwars door de feesttent de eindstreep haalt. Mee-
doen is gruwelijk, maar ook fantastisch en door-
gaans geen once in a lifetime experience, maar 
smaakt naar meer.

Wie het na bovenstaande voelt kriebelen en jeuken, 
kan dat ook nu nog wegkrabben door in te schrij-
ven en mee te doen. Het enige nodige is een solex, 
drie rijders en een, daar zijn we eerlijk in, doorgaans 
broodnodige monteur. Verder een haffel gereed-
schap, wellicht wat losse onderdelen en léf, uithou-

dingsvermogen en een goed humeur. Nog steeds 
niet ontmoedigd? Doe dan mee. Je krijgt er beslist 
geen spijt van. Het minimale sponsorbedrag van 
€ 150,- komt geheel ten goede aan KiKa en mag ook 
gerust meer zijn. Het is voor een hele goede zaak die 
wij allemaal een heel warm hart toedragen. 

Hey ho, let’s go. Voor kijkers en doeners! We zien 
oe aan de start zaterdag om 17.00 uur en hopelijk 
een dag later at the same time bij de finish waarna 
het eindbedrag voor KiKa bekend gemaakt wordt 
én degene die de meeste meters maakten met een 
enorme, niet te tillen beker gelauwerd worden. Hou 
het weekend vrij en ben erbij. Gás erop!

24-Uur lang, dus dag en nacht, op een 
solex op wegen en paadjes door het 
buitengebied van Heeswijk-Dinther, 
dwars door twee cafés, een stieren-
stal en een enorme feesttent. Wel-
ke gekken beginnen aan zoiets? Die 
vraag is zo beantwoord, want ge-
lukkig zijn er jaarlijks zo’n honderd 
teams en dus opgeteld honderden 
bikkels die proberen om gedurende 
24 uur, zoveel mogelijk kilometers te 
maken. Waarbij gelijktijdig geld in-
gezameld wordt voor Kika (Kinderen 
Kankervrij). En niet zo’n bietje ook. 
Met trots kan gemeld worden dat 
daar in de afgelopen twaalf jaar al bij-
na € 300.000,- voor werd ingezameld.

once in a life time

vur Kika

24-uur lang op een solex 

op wegen en paadjes, 

dwars door twee cafés, 

een stierenstal en een 

enorme feesttent
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Eigenlijk behoeven deze heren geen verdere 
introductie in onze regio. Begonnen als Band 
zonder Banaan, maar inmiddels beter be-
kend als BZB. Hits als ‘Koning Pinteman’, ‘Ech-
te vrienden’ of ‘De bankzitter’ kent volgens 
ons toch wel iedereen. Sinds enkele jaren is 
er zelfs een heus festival rond deze muzikan-
ten. Het ‘Alle remmen Los-festival’, vernoemd 
naar één van de vele BZB-nummers die het 
geweldig doen in de feesttent. Ondanks dat 
zij recentelijk hebben aangegeven de agenda 
volgend jaar stevig uit te gaan dunnen, bij ons 
zijn ze er nog gewoon bij gelukkig! 

Wie heeft er nog nooit gehoord van BZN? Wij 
denken sowieso niemand die in Nederland 
geboren is! Palingsound van het zuiverste 
water, rechtstreeks uit Volendam! Frontman 
en frontvrouw uit de gouden jaren van deze 
band Jan en Anny zijn het absoluut nog niet 
verleerd maar zij gaan helaas wel stoppen 
met optreden. Gelukkig zijn ze er bij ons nog 
bij, en daarom zullen vele van hun gouden 
platen door de bossen van Heeswijk gaan 
schallen: Mon amour, PearlyDumm, Lady Mc 
Corey etcetera, etcetera! Als de titels je zo 
niets zeggen: als je ze hoort ken je ze, alle-
maal! Meedoen, meedeinen en meezingen bij 
Jan en Anny is onvermijdelijk! 

Huilen is voor ons niet te laat, nee, wij krij-
gen een heel apart gevoel van binnen: Corry 
Konings komt namelijk naar het 24-uurs So-
lexracefestival! Deze ongekroonde koningin 
van het Nederlandse lied behoeft geen verde-
re introductie denken wij. Er zijn weinig men-
sen die geen liedje van Corry kunnen meezin-
gen. En wij zijn berentrots dat we haar aan de 
line-up hebben mogen toevoegen. 

Een regionale tijdloze rockband die al meer dan 
25 jaar de podia in Brabant en ver daarbuiten 
bestiert. Ze spelen de bekendere rocknummers 
maar ook vele popklassiekers die ze overgieten 
met een stevige rocksaus. Zelf omschrijven de 
mannen van RSS hun muziek als ‘cock-rock’, 
oftewel rock met ballen. Dat kunnen wij, en de 
vele fans van Rattlesnake Shake zeker beamen!

Meuk covert de beste nummers van de be-
kendste (boerenrock)bands uit heel Nederland. 
Normaal, WC Experience, Jovink, Mooi Wark, 
Rowwen Hèze, ze komen allemaal voorbij tij-
dens de show van Meuk. Ook componeren de 
mannen van Meuk eigen nummers en zijn zij 
veel te zien op festivals in de regio. Dit jaar ui-
teraard ook bij ons!

acts Uitgelicht

WC EXPERIENCE

Deze band is vanaf de allereerste editie van de 
24-uurs Solexrace onlosmakelijk verbonden 
aan ons festival. Hun aanstekelijke nummer 
over de solex, getiteld ‘Bakkes oep ne kaai’, 
is al jarenlang ons hymne tijdens de start en 
finish van de Solexrace. Enkele jaren geleden 
werd zelfs een nummer speciaal voor het 
24-uurs Solexracefestival geschreven: ‘Gas 
in Heeswijk’. Verder kennen de meeste hun 
hits ‘Maag ik hier rooke?!’ en ‘Rammpsteiner 
Kloempestoemper’ wel, evenals hun vele co-
vers voorzien van onvervalst grappige Bra-
bantse teksten. In 2009 uitgeroepen tot beste 
Brabantse Dialectband, maar zelf omschrij-
ven zij zich al meer dan 30 jaar(!) als Rock and 
Lollband. Dit jaar tweemaal op het podium: 
éénmaal volgas electrisch en op zondag un-
plugged tegenover de Bougiebar. Voor het 
laatstgenoemde optreden zal ook muzikant 
René van Rooij - die sinds april bezig is met 
een sabbatical - weer even aanschuiven op 
het podium.

Deze rockband uit Salland kennen de mees-
ten waarschijnlijk van nummers zoals Annie 
uut de Bochte, Baat Het Niet Dan Schaadt Het 
Niet, Jezus en Iederene Hef een Reden. Inmid-
dels is hun 6de studio-album alweer even een 
feit. Ook jaarlijks op de Zwarte Cross. Strakke 
pittige rock met een fijne dialectsaus!

BÖKKERS

BZB

JAN KEIZER & ANNY SCHILDER

Corry konings

meuk

Jan en Anny is onvermijdelijk! 

Een regionale tijdloze rockband die al meer dan 
25 jaar de podia in Brabant en ver daarbuiten 
bestiert. Ze spelen de bekendere rocknummers 

feit. Ook jaarlijks op de Zwarte Cross. Strakke 

RATTLESNAKE SHAKE



10 23, 24 & 25 AUGUSTUS23, 24 & 25 AUGUSTUS HEESWIJK-DINTHER HEESWIJK-DINTHER



11

De Brascross is een uitermate plezierige beleving voor 
publiek en deelnemers. Doe maar gewoon dan doe je 
al gek genoeg gaat in deze zeer beslist niet op. Rijders 
op eigenlijk al wat een beetje motor aangedreven is, 
tot een grasmaaier aan toe, dienen zichzelf en/of hun 
vehicle zo origineel mogelijk te pimpen. Sterker nog, 
daar gaat het in deze vooral om. Snelheid is van on-
dergeschikt belang. Meedoen is belangrijker dan win-
nen! Voor elke klasse staat een originaliteitsbeker klaar 
en vooruit in een enkel geval ook voor de snelste. Met 
uitzondering van de ‘Gescharrel met een Barrel’ klasse 
mag iedereen zich zowel op zaterdag als zondag twee 
keer per dag van zijn creatiefste, mooiste, mafste en 
meest uitbundige kant laten zien aan alle bezoekers.

Diegene die jonger is dan 5 of ouder dan 103 jaar 
moeten samen met alle overige bezoekers langs de 
lijn vooral gaan kijken. Meedoen achten wij onverant-
woordelijk. Voor het overige geldt geen enkel excuus 
als slechts vol is vol. Laat dát nu net het geval zijn in 
alle klasses behalve de Stoppelvrije (dames)klasse. 
Over het zwakke geslacht zul je ons niet horen. Het zijn 
allemaal power lady’s die zich al ingeschreven hebben. 
Er zijn nog een paar plekkies vrij voor dames met iets 
wat vooruit komt én lef. Zij zijn uitgenodigd die les-
te leegtes te vullen door in te schrijven via onze site: 
www.24uurssolexrace.nl. 

Doe mee of komt allen kijken wie er ‘met de vlam in de 
pijp’ zich het leplazarus rijdt op de Brascross. 

Acht deelnemers die in teamverband deelnamen aan een 2-uurs 
brommercross. Daarmee werden in 2012 de bouwstenen gelegd 
voor de Brascross. Een inmiddels enorm uit zijn voegen gegroeid 
gebeuren verdeeld in negen klasses waar iedereen, we herhalen, 
écht iedereen vanaf 5 t/m 103 jaar aan kan deelnemen op al wat 
twee tot vier wielen en een motor(tje) heeft en al dan niet prutte-
lend tot leven komt. 

TIJDSCHEMA BRASCROSS 2019

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
11.00-11.15 uur Luier klasse
11.22-11.37 uur Snotneus klasse
11.44-11.59 uur Brommercross klasse
12.06-12.21 uur Snevelbokken klasse licht
12.28-12.43 uur Stoppelvrije Klasse
12.55-13.10 uur Snevelbokken klasse zwaar powered by Ploegam
13.22-13.37 uur Gescharrel met een Barrel 1 klasse powered by Wetering
13.50-14.05 uur NO FEAR Cross klasse
14.15-14.30 uur Drie en een Quad klasse
15.00-15.15 uur Luier klasse
15.23-15.38 uur Snotneus klasse
15.45-16.00 uur Brommercross klasse
16.10-16.25 uur Gescharrel met een Barrel 2 klasse powered by Wetering
17.00 uur START 24-uurs Solexrace
17.25-17.40 uur Snevelbokken klasse licht
17.50-18.05 uur Stoppelvrije Klasse
18.15-18.30 uur Snevelbokken klasse zwaar powered by Ploegam
18.40-18.55 uur NO FEAR Cross klasse
19.05-19.20 uur Drie en een Quad klasse

ZONDAG 25 AUGUSTUS
9.30-9.45 uur Luier klasse
9.52-10.07 uur Snotneus klasse
10.14-10.29 uur Brommercross klasse
10.36-10.51 uur Snevelbokken klasse licht
10.58-11.13 uur Stoppelvrije klasse
11.25-11.40 uur Snevelbokken klasse zwaar powered by Ploegam
11.50-12.05 uur Gescharrel met een Barrel 2 klasse powered by Wetering
12.15-12.30 uur NO FEAR Cross klasse
12.40-12.55 uur Drie en een Quad klasse
13.14-13.29 uur  Luier klasse
13.36-13.51 uur  Snotneus klasse
13.58-14.13 uur  Brommercross klasse
14.20-14.35 uur  Snevelbokken klasse licht
14.45-15.00 uur  Stoppelvrije klasse
15.10-15.25 uur  Snevelbokken klasse zwaar powered by Ploegam
15.35-15.50 uur  Gescharrel met een Barrel 1 klasse powered by Wetering
16.00-16.15 uur  NO FEAR Cross klasse
16.25-16.40 uur  Drie en een Quad klasse
18.00 uur Prijsuitreiking Brascross bij de Bougiebar

Met de vlam in 
de pijp op de 
Brascross

15.35-15.50 uur  

Het wordt keimooi en niet te missen. . .



12 23, 24 & 25 AUGUSTUS23, 24 & 25 AUGUSTUS HEESWIJK-DINTHER HEESWIJK-DINTHER

www.bernhezemedia.nl

Wij wensen 
jullie veel 
plezier op de

www.buro-tweevoud.nl

www.uce.nl

KIKA Solexrace
De 24-uurs Solexrace behoort inmid-
dels tot een van de langlopende ac-
ties voor KiKa. Al elf jaar lang strijden 
de solexteams om de grote eer en de 
bijbehorende immense bekers. Belang-
rijker vinden de teams echter de hoogte van 
hun opbrengst voor KiKa omdat ze zich laten sponsoren 
voor hun ludieke en zeer inspannende prestatie. Maar 
zonder de gloedvolle inspiratie en het niet aflatende 
enthousiasme van de organisatie van het 24-uurs So-
lexrace Festival kon dit evenement niet uitgroeien tot 
wat het nu is. Het siert mensen als Roy van der Heijden 
en Merlin van Heugten dat ze ondernemerschap weten 
te combineren met sociale betrokkenheid. Dat is ook 
de reden dat de mensen uit de organisatie voor hun 
maatschappelijke inzet door KiKa tot ambassadeurs 
zijn benoemd en daarvoor een KiKa-speld ontvingen. 
Een speld die niet te koop is, maar alleen kunt verdie-
nen. En in hun geval meer dan terecht.
De Solexrace sluit nauw aan bij het motto van KiKa: 
Wanneer je iets doet voor KiKa, heb er vooral plezier in, 
want plezier hoort zo bij kinderen! En dat is op zo’n dag 
nadrukkelijk zichtbaar. Bij deze editie zal het opgehaal-
de bedrag tot nu toe de 300.000 euro overschrijden. 
Dat is een belangrijk substantieel bedrag dat meehelpt 
in de strijd tegen kinderkanker. Het geld wordt uitslui-
tend ingezet voor onderzoek om van de huidige gemid-
delde genezingskans van 75% te laten stijgen naar 95%. 
De ambitie blijft 100% en de deelnemers helpen daar-
om mee aan het ultieme doel: kinderen kankervrij.

Rien Schimmel, Ambassadeur KiKa
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Acts Uitgelicht

ZANGER KAFKE

DJ ONSLOW

VELVET ROSES

Boys van de Hardstyle Carnaval

door D-Block & S-te-Fan 

‘Hoe meer jullie drinken, hoe beter ik klink’ 
is een veel gehoorde uitspraak van Kevin, 
oftewel Kev’ke, inmiddels beter bekend als 
Kafke. Wat begon als een grap is inmiddels 
compleet uit de hand gelopen. Kafke heeft 
er zelfs zijn werk voor op moeten zeggen, en 
treed vele malen per week op, op diverse po-
dia in binnen- en buitenland. De sympathieke 
Brabander weet van elk optreden weer een 
feestje te maken!

Een coverband uit de regio, maar niet zomaar 
een coverband! De grootste hits komen voor-
bij, in werkelijk alle genres. Een groep gedre-
ven gasten die met veel muzikale passie de 
bekendste hits de tent inslingeren. Wie komt 
kijken of luisteren zal moeten toegeven: stil-
staan is bij deze band absoluut géén optie!

Vorig jaar geboren op ons eigen 24-uurs 
Solexracefestival. Wie typetje Onslow niet 
kent uit de bekende tv-serie “Keeping up ap-
pearences” (Schone Schijn) zal het tóch me-
teen opvallen dat het hier geen doorsnee 

DJ betreft. Onslows stijl is qua uiterlijk/muziek 
alles wat je niet verwacht bij een DJ. Onslow 
draait alleen maar ‘foute’ (piraten)hits en 
Nederlandstalige kneiters. Oók op verzoek, 
wanneer het zoals hij zelf zegt “in zijn straat-
je past”. Hij is naar eigen zeggen,wanneer hij 
dorst heeft, (en dat is vaak, red.) om te kopen 
met kouwe pilskes.

Unne biercantus in ‘n vette jus van Dj Crew 
on tour! Zet dees moar vast meej unne heu-
le dikke vèrkesstift in de agenda, want dees 
wordt er gegarandeerd inne vur in de boe-
ken! Lange tafels, pullen en jerry cans meej 
bier of Hugo vur slechts ‘n tientje, ’t is bekant 
stelen! Boekjes met gekke liedjes om uit volle 
borst(en) mee te zingen. Bekende en onbe-
kende spelregels, gruwelijke strafopdrachten 
die onder leiding van de presentator uitge-
voerd moeten worden. En zoals jullie gewend 
zijn, natuurlijk unne shitload aan confetti en 
ander gerei dat d’n hille ted het publiek in 
geknald wordt. Zùrg dus dagge op tèd bent! 
Gei makt ut meej op zondag 25 augustus van 
14.00 tot 16.30 uur. 

Rock & Lol. Dát is waar King Herrie & de 
Sjeekers patent op hebben. Met een shake 
van Nederlands- als ook Engelstalige hits uit 
vervlogen tijden is stil staan geen optie. Sjeek 
mee met Johnny Cash en Elvis maar ook Nor-
maal, Boudewijn de Groot en Kom van dat 
dak af met Peter Koelewijn. Dak? Oeps dat zit 
er met al dat gesjeek niet meer op.

 King Herrie & de Sjeekers

Dj Crew on Tour-Biercantus

DanZany & De Feestneger

 Boomshakalak Soundsystem

D-Block & S-te-Fan is een gevestigde naam in 
Hardstyle-land, een naam wiens zoekresul-
taten tal van hits - en hits ;-) - oplevert. Hun 
alterego Boys van de Hardstyle Carnaval is 
wellicht wat minder bekend maar zéker niet 
minder gezellig. We gaan de hardstyle polo-
naise lopen tijdens deze exclusieve set van 
het DJ duo dat in binnen- en buitenland be-
kendheid geniet. Jouw favoriete carnavalskra-
kers, maar dan met een dikke kick erachter!

Deze combinatie staat garant voor feest! 
Het jolige duo Dansado & De Feestneger dat 
versterking krijg van hardstyle held Zany. 
Drie Brabanders die de pils en confetti door 
de aderen hebben stromen; gegarandeerd 
wordt er gelachen en meegeschreeuwd tot 
de kelen schor zijn. Feest, maar dan met een 
hard randje! Daar zijn we bij het 24-uurs So-
lexrace Festival zéker niet vies van. Gas erop!

Natuurlijk schijnt de zon tijdens het 24-uurs 
spektakel, maar zo niet dan láát Boomsha-kalak 
Soundsystem the sun shinen in rood, geel en 
groen. Met Reggae, Dub, Dancehall, Ska, Calyp-
so, Dubstep, DnB en aanverwante stijlen gaan 
de voetjes geheid van de vloer. Feel the (after)
beat, hou ‘em vast, laat je meevoeren.
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Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen
• Deuren
• Ramen

Wij kunnen uw kozijnen 
produceren, aflakken, 
beglazen en monteren.

• Snel, fl exibel en servicegericht is waar we voor staan en gaan.

• In onze webshop treft u het actuele aanbod aan.

• Is het nog niet wat u zoekt, neem contact met ons op, 
 wij staan u graag met raad en daad bij!

Maxend 5 • 5388 GH Nistelrode • 06 12 41 02 47
www.beneluxtyres.nl

Benelux Tyres® levert en monteert
nieuwe en gebruikte autobanden en velgen 

tegen een scherpe prijs

De koffi e
staat

uiteraard

voor u
klaar!
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NIEUWDIT JAARde combi-action-slide

Music & Action
Met twee(!) Mainstages oftewel de Solexracetent 
en de Brascrosstent, Lijn 99 waar zelfs een cursus 
Brabants gevolgd kan worden, een Bougiebar Po-
dium én Feesttent het Hutje op de Hei, zijn er dit 
jaar maar liefst vijf muzikale places to be. Elk po-
dium heeft een eigen gasgeverig programma met 
voor elk wat wils, dus zoek ut zelf maar uit. Lós met 
BZB, WC Experience, Rattlesnake Shake of Bök-
kers, rocken op het TRUTpop metal uurtje, handjes 
de lucht in met Hardstyle Carnaval met D-Block & 
S-te-Fan, een Smèrrig feestje met gelijkgenoemde 
diskjochies, als het nog niet te laat is jankuh met 
Corrie Konings, feesten met zanger Kafke of polo-
naise lopen met Jan Keizer & Anny Schilder. Het is 
écht veuls te veul om allemaal op te noemen. Check 
de time-table voor Music & Action en ben erb(l)ij, 
ben erb(l)ij!

Vur (de) Jong
Jong geleerd is oud gedaan en jeugd heeft de toe-
komst. Daarom geven we ouders/verzorgers de 
lengte om op zondag met hun kroost te komen, 
maar zich eventueel ook zonder hen te vermaken. 
Vur (de) jong staat er een luchtkussen, klimtoren, 
trampolines, liggen er kleurplaten en knutselspul-
len klaar en zij kunnen zich vol laten smeren met 
schmink om de rest van deze mooie dag als ‘vlin-
der’, prins(es), leeuw(in) of net wat ze willen rond 
te dartelen. Slimmeriken laten zich vastleggen met 
hun emailadres en maken kans op mooie prijzen 
zoals een weekendje Beekse Bergen. Belangrijk te 
melden is dat er ‘grote mensen’ zijn die het zaakje 
begeleiden, maar de verantwoordelijkheid voor kin-
deren bij hun ouders/verzorgers ligt.

Op ’t randje
Is het nog niet genoeg? Nee joh. We doen gewoon 
gek. Wie de muziek of het geronk niet meer uit zijn 
hoofd krijgt kan zich zen laten mass(m)eren. Let op je 
spullen want goochelaar Sven is vingervlug en ‘tovert’ 
razendsnel je horloge van je pols en zorgt op diezelf-
de wijze voor een koud pilsje. Voor mooie wooden 
shoes is er op zondag de Klompenkraam. Zingen en 
bier atten voor de groten en voor the little ones is er 
een speciale ranja variant met veel gadgets door dj 
Crew on Tour. Laat je versieren met een henna ta-
toeage of haal iets verleidelijks bij de lokollie kraam. 
Voor een kleine en grote boodschap op een schone 
‘doos’ is er de gastvrije ontvangst bij Nel en Toos. 
Het is écht niet alles, er is nog meer, maar wij zijn 
geen verraders. Komt dat zien, komt dat zien.

Verkeer
Jij wilt het niet missen en wij willen jou niet missen. 
Wegbewijzering en verkeersregelaars zorgen dat, 
hoe je ook komt, dat uiteindelijk bij ons is. Knoop het 
in je oren en zet in de navigatie dat de route via de 
Kaathovensedijk, Stoppelveldseweg het makkelijkst 
is. 

Smikkelen en Smullen
Het wordt in alle opzichten een héérlijk weekend 
waarbij niemand met een broodtrommeltje op stap 
hoeft. Sterker nog. Dat mág niet. Wij zorgen voor af-
doende vloeibaar spul voor het lessen van de dorst. 
Nieuw dit jaar is het speciaalbier- én wijnterras. Ook 
met een knorrende maag maken we korten metten. 
We skippen in deze de bloemkool, spruitjes en sper-
ziebonen met de niet te versmaden, speciaal op de 
barbecue smoker gerookte, zelf gefabriceerde pul-
led pork. Voorts is er een assortiment aan broodjes, 
spareribs, pizza’s, diverse soorten pasta’s, kebab, 
saté, friet, snacks en diverse loempia’s. Ho, het is 
nog niet alles. Ook zijn er tosti’s en worstenbrood-
jes te verkrijgen en is er een (anti-kater) ontbijtje 
met roerei, broodjes ham en kaas, peperkoek en 
roomboter. We benadrukken het nogmaals. Het 
wordt een héérlijk weekend.

Omroep Brabant

Omroep Brabant is weer aanwezig met ludieke ac-
ties. De Stugge, Karly en Rene zorgen weer voor 
een mooie reportage voor Zinderend Zuiden op 
Omroep Brabant. De Stugge gaat dit weekend voor 
een spectaculaire verrassing zorgen. Hij is groot, 
stoer, sterk en van het kaliber ruwe bolster, blanke 
pit. Kei-ongevaarlijk, maar ginne prater. Hierin is ie 
nogal stug... dus we verklappen hierover nog niks.

Zoek ut maar uit! Dat durven wij gerust te zeggen want er zit dezer dagen altijd 
iets van oe gading bij. Voor zowel jong als oud! Muziek in alle genres! Ronkende 
motoren van twee tot vier wielen! Kindervertier van luchtkussen tot schmink en 
nog veel en veel meer! We helpen oe wel een beetje op weg, maar in principe is 
het: Zoek ut maar lekker zelf uit wie, wat, waar en wanneer...

Zoek ut maar uit!Zoek ut maar uit!

‘In alle opzichten een 

héérlijk weekend 

waarbij niemand 

met een broodtrommeltje 

op stap hoeft’
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bedankt
Een festival van dit formaat kun je onmogelijk met een handjevol mensen organiseren. Elk jaar wordt het groter en professioneler. Iets wat nooit mogelijk was 
geweest zonder onze trouwe sponsoren, leveranciers, medewerkers, deelnemers, bezoekers en vrijwilligers. Er zijn talloze zaken die geregeld moeten worden, al 
vele maanden van tevoren, zowel vóór als achter de schermen waar veel mensen geen weet hebben. Van benodigde materialen tot fysieke arbeid, van planning 
tot logistiek, het zijn zaken waarbij de meesten niet altijd stilstaan, maar die toch écht hard nodig zijn om alles op rolletjes te laten verlopen. Dit alles gebeurt door 
en dankzij onze sponsoren en vele vrijwilligers. Daarom willen we langs deze weg een groot en gemeend dankjewel aan iedereen uitspreken!

HOOFDSPONSORS

MEDIAPARTNERS

SPONSORS
Motorkleding Center Veghel, Van Schaijk laswerken, Cranen autoschade, Staad, Van Aspert tegelwerken, Auto Roels, Revan bv, PW elektra, Langenhuizen.
eu, Wonders metaal bv, Van Zutphen elektro, HVA motoren, De Schans, Wiggies, Martijn van den Braak projectbouw, R. Daandels verhuur, Club Mystique, 
Gekke Gerritje muziekproducties, SBS Suspension, Stucadoorsbedrijf van Grinsven, Hanegraaf Installatietechniek, Hadeco Schilderwerken, Heijdiho Techniek, 
Aannemersbedrijf Verhoeven, Stanserhorn Horeca Exploitatie.

SPONSORS KINDERPROGRAMMA
Mastworp buitensport-Klimpark-Uden, Augie attracties & events, Monkey Town, Beekse Bergen vakantiepark.

Den Dungen


