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Strade komoot routeplan challenge is terug
Fietsliefhebbers wereldwijd worden uitgedaagd om hun eigen
voorjaarsklassieker te plannen, geïnspireerd op de Strade
Bianche

In navolging van het success van 2021 nodigd komoot fietsers dit jaar opnieuw uit om een eigen

Strade komoot route te plannen en deze in het weekend van de Strade Bianche te fietsen. De

Italiaanse voorjaarsklassieker met haar beroemde witte wegen inspireert tot het creëren van

een eigen uitdagende route met zoveel mogelijk gravel segmenten en een steile slotbeklimming.

Komoot Ambassadeurs Erwin Sikkens en Gijs Bruinsma gingen je al voor en delen hun route in

een groeiende collectie op komoot waar je ook de 180 kilometer lange Strade komoot route die

Laurens ten Dam vorig jaar fietste (en de race miste) vindt.
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De officiële 184 kilometer-lange route van de Strade Bianche bevat 63 ‘witte’ gravel kilometers

en een stevige slotklim naar de Piazza del Campo in Siena. De routeplanner van komoot maakt

het makkelijk om je persoonlijke wielerklassieker te maken, geïnspireerd op de route in

Toscane. Met behulp van de route highlights van andere gebruikers, meerdere kaartlagen om te

raadplegen en inzicht in het routeprofiel kun je elementen van de Strade Bianche aan je eigen

route toevoegen. 
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OVER KOMOOT

Find, plan, and share adventures with komoot. With its easy route planner, shared community

knowledge and recommendations, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, komoot

has become the outdoor app of choice for over 25 Million people all over the world. Headquartered

in Potsdam, Germany, komoot is home to the largest digital community of outdoor experts in

Europe, and proudly support a growing list of global adventurers including Lael Wilcox, Laurens ten

Dam, Mark Beaumont and Jenny Tough. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist,

komoot Premium is aimed at those among its community who wish to 'go further’. Komoot

Premium has advanced features such as dynamic on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour

planner and sports-specific maps. It’s komoot’s mission to inspire great adventures, making them

accessible to all.

For more information, go to komoot.com or follow @komoot on Instagram, Twitter & Linkedin

Dit zijn de regels voor de challenge:

Plan een route van 184 of 92 kilometer lang, de volle of halve lengte van de officiële race

Voeg zoveel mogelijk gravel segmenten toe aan je route

Vind een korte steile helling en maak deze onderdeel van je route

Fiets jouw Strade komoot in het weekend van 5 en 6 maart

Tag na afloop van je rit het Strade komoot-profiel in je geüploade tour en je route wordt

opgenomen in de collectie van Strade komoot-ritten over de hele wereld!
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