
  

 

 

 

 

 

 

BROCHURE VOORINSCHRIJVING VOGALONGA 2022        

De Toercommissie van RV Breda is voornemens om, in navolging van de jubileumtoertocht over de rivier de Seine 

in Parijs in 2019, volgend jaar met een aantal boten deel te nemen aan de Vogalonga, een grootse toertocht rond 

Venetië. Om te kunnen vaststellen hoe groot de belangstelling voor deze tocht is organiseren we nu een 

voorinschrijving. In dit document leggen we uit wat de Vogalonga is en wat je moet doen om mee te kunnen. 

 

Wat is de Vogalonga? 

De Vogalonga is waarschijnlijk de meest spectaculaire 

roeitocht die er bestaat. In totaal 1600 boten met roeiers uit 

de hele wereld doen hieraan mee. Het is een tocht door en 

rond Venetië, je roeit een flink stuk over de lagune van de 

Middellandse zee, je vaart tussen prachtige oude 

gebouwen en onder beroemde bruggen door. Herinner je je 

de mooiste scenes van de film Casino Royale met James 

Bond? Daar vaar jij straks dus ook in een van onze eigen 

C4 boten, te midden van een fraai bont gezelschap van 

prachtige Venetiaanse gondels met enorm grote vlaggen, 

kano’s, drakenboten en roeisloepen. En dit alles onder 

belangstelling van heel veel publiek op de wal. Dit wil je als 

roeier toch echt eens in je leven meegemaakt hebben.      

Op de dag van de Vogalonga is de route die je vaart 

gesloten voor motorboten, dus daar heb je geen last van.  

Is dit een zware tocht? 

De Vogalonga zelf is 32 km lang. De dag voor de tocht moet je al 7 km oproeien naar de stallingplaats bij het startpunt. Na 

afloop van de tocht roei je aansluitend weer 7 km terug naar de botenwagen. Dus op één dag roei je 39 km over soms 

knobbelig of golvend water. Er wordt niet snel gevaren en op sommige plekken waar de doorvaart wat smaller is komt 

filevorming voor, hier zul je even moeten wachten. Onderweg zijn er strandjes waar je je boot op kunt leggen en je even je 

benen kunt strekken. Voor iedere getrainde roeier met het S1 diploma op zak en een jaar roeiervaring is deze tocht goed te 

doen. Maar hou er rekening mee dat je alles bij elkaar zo’n zes tot zeven uur in de boot zit, dus ja, het is een zware tocht. 

Italiaanse organisatie  

De organisatie van dit evenement is kolossaal. Door het grote aantal boten en de vele deelnemers is er niet een centraal 

punt waar het evenement zich afspeelt. De roeiroute is voor alle boten wel hetzelfde en er is een gezamenlijke start op het 

water voor het San Marcoplein. Als je daar met je boot ligt in een enorm startveld van een paar kilometer lang dan is dat 

zeker een kippenvelmomentje. Er is echter niet een centraal groot samenzijn met eten en drinken voor de duizenden 

deelnemers vooraf of na afloop van de roeitocht, maar dat kunnen we zelf 

wel organiseren voor de Bredase roeiers. 

Datum Vogalonga 

De Vogalonga staat gepland op zondag 5 juni, maar de coronasituatie kan 

maken dat de Vogalonga onverhoopt toch niet door kan gaan ! 

Alleen of met een roeiploeg samen? 

Natuurlijk helpt de Toercommissie om individuele deelnemers samen te 

brengen zodat zij samen kunnen reizen, eten, verblijven en samen kunnen 

roeien. Bij de bootindeling wordt er op gelet dat het uithoudingsvermogen 

en roeivaardigheid van de roeiers over de boten verdeeld wordt. Dat kan 

betekenen dat een vaste ploeg uit elkaar gehaald kan worden. 

ROEIVERENIGING BREDA 

TOERCOMMISSIE 

Roeien op groot open water                        . 

Een deel van de Vogalonga vaar je over de 

lagune van de Middellandse zee, dit is een 

groot open water. Voor wie de wekelijkse 

roeitochtjes alleen op de Mark zijn is dit zeker 

een belevenis. Je vaart de Vogalonga in een 

van onze eigen C4 boten, deze worden door de 

materiaalcommissie hiervoor aangepast. 

Toch kan de plaatselijke organisatie bij zwaar 

weer besluiten dat de tocht, vanwege dit open 

water, niet verantwoord is om te roeien en dan  

wordt de Vogalonga afgeblazen. Er volgt in dat 

geval geen restitutie van je gemaakte kosten. 



 

Hoe wil je de Vogalonga beleven?   

Optie 1.  Je kiest voor jezelf of samen met je roeiploeg een pakketreis 

met een vervoermiddel naar eigen keuze, voor een stedentrip naar 

Venetië. Je doet er verstandig aan om een accommodatie te kiezen 

dicht bij Sant Elena aan de Oostkant van Venetië, dat is dicht bij het 

startpunt van de tocht. Verschillende touroperators bieden meer-

daagse stedentrips naar Venetië aan, inclusief vliegreis en hotel voor 

een aantrekkelijke prijs. Je pakketreis, maaltijden en plaatselijk 

openbaar vervoer regel en betaal je zelf. We adviseren deelnemers 

tijdig hun reis en accommodatie te boeken. De toercommissie regelt 

alleen boten, noodzakelijke bootaanpassingen, inschrijving bij de 

Vogalonga en botenvervoer naar Venetië en terug.  

Optie 2. Je plant voor jezelf en je familie of vrienden eind mei of begin 

juni een vakantie in Italië, je reist op eigen gelegenheid met de auto 

of met wat je wil en je zorgt dat je op tijd in Venetië bent. Voor verdere 

details zie optie 1.  

Programma Vogalonga  

• Niet later dan vrijdag 3 juni check je in bij je zelf gekozen accommodatie in of bij Venetië. 

• Zaterdag 4 juni vroeg in de ochtend ga je van je accommodatie met het openbaar vervoer naar het Lido, waar de 

botenwagen klaar staat. Van daar roei je, in verband met de getijdenstroom, meteen na het vaarklaar maken van je 

boot over de lagune van de Middellandse Zee naar Venetië, naar Sant Elena. Daar parkeer je de boot in het park. De 

rest van de dag ben je vrij en kun je Venetië bezoeken. 

• Zondag 5 juni is de dag van de Vogalonga, al vroeg begin je met ongeveer 1 km oproeien naar het San Marcoplein 

waar de start is. Dan begint de grote tocht rond de eilanden Venetië, Burano en Murano en door het beroemde Canal 

Grande onder de historische Rialtobrug door. Na afloop kom je weer terug langs het startpunt en vandaar roei je rustig 

7 km terug naar de botenwagen op het Lido. Zodra alle boten weer op de botenwagen liggen ben je vrij om te vertrekken. 

Prijsindicatie 

De toercommissie regelt voor de deelnemers van RV Breda de boten, 

noodzakelijke bootaanpassingen, inschrijving bij de Vogalonga en botenvervoer 

naar Venetië en terug. De voorlopige prijsindicatie hiervoor op basis van 20 

deelnemers bedraagt circa € 100 – € 150 per deelnemer. Daarnaast heb je de 

kosten voor je zelf te boeken pakketreis met vliegticket, accommodatie en 

transfers, plus de kosten voor plaatselijk openbaar vervoer, je reisverzekering en 

natuurlijk ook je maaltijden, reken hiervoor op circa € 600 – € 800 per deelnemer. 

Venetië is niet een goedkope bestemming, maar de Vogalonga is wel een heel 

bijzonder evenement op een prachtige locatie. 

Corona en de mogelijke gevolgen daarvan. 

Als de coronabesmettingen weer oplopen dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld quarantainemaatregelen worden ingesteld, 

dan kan deelname aan de Vogalonga waarschijnlijk niet doorgaan. Het is daarom van belang dat deelnemers zelf een goede 

reis- en annuleringsverzekering afsluiten die dit soort risico's dekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de in 

Italië eventueel geldende coronamaatregelen zoals vaccinaties, testen, certificaten maar ook een eventuele quarantaine. 

Voorinschrijving 

Op de website van RV Breda kun je je registreren voor deze voorinschrijving. Dit is niets meer dan een vrijblijvende 

belangstellingsregistratie. Bij voldoende belangstelling (minimaal 20 deelnemers) gaat de toercommissie de plannen dus 

verder uitwerken. De definitieve inschrijving volgt nadat de Italiaanse organisatie besluit dat de Vogalonga 2022 doorgaat. 

Leden die zich hebben geregistreerd bij deze voorinschrijving krijgen voorrang bij de definitieve inschrijving. 

Sinds de aankondiging onlangs op onze website over de Vogalongaplannen hebben verschillende leden al enthousiast 

gereageerd naar de toercommissie, veelal met mailtjes met een “Ik wil mee”.  We waarderen deze spontaniteit, maar om 

een plaats in een boot te verkrijgen is dat niet voldoende. Alleen de voorinschrijvingen op het webformulier tellen mee voor 

de belangstellingsregistratie. 

 
 

Wil je dit epische roeiavontuur meemaken? Schrijf je dan gauw in. Het 

inschrijfformulier voor deze voorinschrijving vind je op onze website. 

Heb je nog vragen, stuur dan een mail aan toer@rvbreda.nl 

 

De toercommissie heeft voor de 

Vogalonga 2022 gekozen voor een 

andere aanpak dan die van de Jubileum-

toertocht in 2019, de Traversée de Paris. 

We konden toen goed een bus en hotel 

regelen. Bij het startpunt van de 

Vogalonga is de situatie anders. Daar zijn 

weinig geschikte hotels, maar wel veel 

appartementen die je zelf of als ploeg kunt 

boeken.  


