
     Thuis 
 

Een geschenk van de TOUR de FRANCE VINTAGE RIDE 
om het einde van het jaar te vieren. 
 
Ons << vintage weekend package>> is vanaf 1 december 
beschikbaar op onze site via de Ikinoa platform. 
http://td2rv2018.ikinoa.com/ 
 

De 4e editie van de Tour de Rance Randonee Vintage  

zal plaats vinden op 19, 20 mei 2018. 
Dit jaar is het thema de 40 jarige overwinning in 1978 van 
Bernard Hinault in de Tour de France. 
 
Voor deze 4e editie, heeft artiest GREG, ontwerper van  
<<La Legende Dessinee de Bernard Hinault>> 
de poster ontworpen. 
 
Op 19 mei, zal de stad Calorguen de deelnemers welkom 
heten voor de Vintage Criterium en de kampioenen. 
 
De Tour de Rance Vintage Ride  zal starten van Pleuhiden 
aan de Rance op zondag 20 mei. 
Op zondag, in Pleuhiden, zijn er ’s morgens 2 ritten en 
een korte rit in de middag. 
 
We zullen een update geven van alle nieuwe 
evenementen die overal plaats zullen vinden in de herfst 
van 2018. 
Click op << Programma >> voor meer informatie. 
 
 
 



 
Ontstaan in 2014, is de Tour de France Vintage Ride  
een groot fietsevenement geworden in het westen van 
Frankrijk. 
Het doel van dit evenement , de enige in de omgeving, is 
om fietsen , cultuur en lokaal erfgoed samen te brengen. 
 
In de omgeving van de Rance zijn vele prachtige plekken, 
monumenten en historische plaatsen. 
Een mooie kans om dit alles te ontdekken en te genieten 
van de gastronomie. 
 
De reclame caravan, vintage media, motorfietsen, kleding 
en fietsen van weleer heeft alles in zich voor een 
fantastisch fietsevenement. 
 
     Programma zaterdag 19  mei. 
 
      Criterium Vintage 
Start:  14.00 uur 
Voor de 4e editie heeft de Tour de Rance Vintage Ride 
de 2e Vintage Criterium georganiseerd. 
De race is toegankelijk voor iedereen en is de ideale 
gelegenheid voor een leuke competitie. 
Er zijn vier categorien, niet naar leeftijd van de 
deelnemers maar naar leeftijd van de fiets. 
De race bestaat uit twintig ronden rondom de stad 
Calorquen. 
De dames kunnen ook meedoen, voor hen is een speciale 
categorie. Een fantastische show. 
 
 
 



DE  KAMPIOENEN 
 
Start : 16.00 uur 
 
Ervaar de sfeer van professionele races en gemengd met 
Kampioenen die deelnemen. 
 
Vier ronden rond  de stad Calorguen en het winnende 
team is niet de snelste maar het team dat het dichts bij  
de 22 km /per uur komt. 
 
Kampioenen receptie in La Ville Ger in Pleudihen sur 
Rance. 
Na het succes van de eerste party, gehouden aan de 
oevers van de Rance in een gigantische tent waar een 
voortreffelijke maaltijd wordt geserveerd, de 2e editie van 
de Tour de Rance Vintage Ride  Campions” Party  
inclusief cabaret. 
Opgave kan vanaf half januari. 
 
     Zondag 20 mei 2018. 
 
Vintage Ride. 
   
4e  editie van de Tour de Rance Vintage Ride. 
Een editie die je helpt ontdekken of herontdekken de  
prachtige omgeving van de Rance. 
Een vernieuwde editie met 2 peletons ’s morgens. 
De 1e rit, de < GRANDE Braguet> is 46 km voor de meer 
sportieve rijder en 26 km rit genaamd < Petit Pignon> voor 
een familie vriendelijke rit. 
Lunch wordt opgediend in de traditionele Tour de Rance 
mode op de oevers van de Rance in Ville Ger in Pleudihen 



sur Rance , waar Ann-Laora zal zingen.  
Na de lunch op de rivieroever kunnen de moedige rijders 
verder voor een rustige rit en de anderen genieten van alle 
festiviteiten en wachten op de terugkeer van de fietsers. 
Het weekend eindigt met een traditioneel buffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termen en VOORWAARDEN van de  
TOUR de RANCE VINTAGE RIDE. 
 
Arikel  1: Termen en voorwaarden voor de deelnemers. 
            Eenmaal  geregistreerd moeten deelnemers  
    vertrekken met een vintage fiets: 

- gedateerd van voor 1990 
- zonder versnellingen aan het stuur 
- gekleed in vintage kleding( sport of 

alledaags) 
 

Artikel 2: Registratie. 
Registratie regels voor de Tour de Rance   
Vintage Ride. 
De deelnemers registratie houdt in: 

- toegang tot de wedstrijden 
- toegang tot ravitaillering 
- toegang tot een Bretonse maaltijd. 

 
  Artikel 3: Verzamelen van her registratie pakket. 

Verzamel  je registratie pakket in de 
gemeentehuis in Calorguen van 1 uur ’s middags 
op zaterdag 20 mei en van 7.30 ’s morgens op 
zondag 21 mei, Duclos Pinot kamer in Dinan 
(stadhuis) 
 

Artikel 4: Beeldrechten. 
- Bij accepteren van de voorwaarden zijn de        

deelnemers er mee eens dat de Tour de 
Rance Vintage Ride de foto’s,video’s 
en press,websites…)gemaakt op 20 en 21 
mei 2018 mag gebruiken.  

 



- Deze toestemming geldt wereldwijd om de 
Vintage Tour de Rance te promoten. 
Het gebruik van deze beelden zal u privacy     
niet binnendringen of uw reputatie  
beschadigen. 

- Door acceptie van deze regels zijn de  
   deelnemers wettelijk verantwoordelijk voor 
   gaan akkoord dat de Tour de Rance Vintage  
   Ride foto’s en video’s van ze gemaakt zijn op   
   20 en 21 mei 2017. Het gebruik van deze    
  beelden zal niet binnen dringen in de privacy 
  of de reputatie van de kinderen beschadigen. 
- In overeenstemming met de wet van  
  06.01.1978 hebben deelnemers het recht om 
  geen toegang te geven tot hun persoonlijke  
  data.     
  Indentificatie zal noodzakelijk zijn bij de 
  Tour de Rance Vintage Race organisatie. 
- Deze  toestemming is geldig voor 3 jaar als   

                 die van 21 mei  2017. 
 

Artikel 5: Veiligheid en technische  ondersteuning. 
- De Tour de Rance Vintage Ride is geen  

sportwedstrijd zoals beschreven in de French 
Code of Sport, artikel R.331-6 en R.331-13. 

- Iedere deelnemer moet de Highway Code en  
    tekens specifiek voor deze  gebeurtenis   
    respecteren.  
- Het is niet verplicht een fietshelm te  
   dragen maar het wordt zeer aanbevolen. 
- De deelnemers verklaren dat ze fit genoeg 

zijn om te fietsen en houden de 



organisatoren niet verantwoordelijk voor enig 
letsel. 

 
- De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun  

uitrusting en zullen de organisatoren niet 
aansprakelijk stellen voor diefstal of 
beschadiging. 

- De deelnemers tonen respect voor fauna en 
en zorgen voor hun afval. 

- De Tour de Rance Vintage Race is geen      
sport competitie maar wielertocht. 
Echter, het is belangrijk dat deelnemers  
controleren hun verzekeringspolis  
Indien noodzakelijk is het mogelijk een   
Individuele Ongeval Polis te  
nemen. Dit is niet verplicht. Maar hoog aan te 
bevelen. Deze polis  kan gemaakt worden bij 
ieder verzekeringsmaatschappij. Het voorziet 
u met een lumpsum betaling in het 
evenement van een lichamelijk letsel (dood of 
invaliditeit) wanneer de verzekerde partij een 
ongeval heeft tijdens de wedstrijd. 

- Een bezemwagen zal aanwezig zijn voor   
                  beperkte mechanische hulp op beide ronden. 
 
 
Artikel 6 : Verfrissingen. 
                 Twee verfrissingspunten zijn operationeel. 

 
 

Artikel 7:   Aanvaarding van de regels. 
     De deelnemers van de  
                 TOUR DE RANCE VINTAGE RACE 



aanvaarden en onderschrijven de  
regelementen van bovenstaande artikelen. 

       
           

  
Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens. 
    De deelnemers zijn geinformeerd dat hun  

persoonlijke data in de computer zijn  
opgeslagen en alleen worden gebruikt door de  
organisatie. 

    De organisatie TOUR DE RANCE VINTAGE  
                RACE verantwoordelijk voor de verwerking  
                van de data geeft deze niet openbaar aan een  
               derde persoon. In overeenstemming met de 
                wet nr. 2004-801 gedateerd 6 augustus 2004  
                geeft u het recht van toegang tot uw  
                persoonlijke gegevens. 

 
 
Als u een legale reden hebt kunt u zich 
verzetten tegen verwerking van 
persoonsgegevens. 

 


