
1 Download de eRoutes app via Play Store of App Store op
je smartphone. Of scan de QR-code onderaan de flyer

Open de app en maak een account aan of log in als je al
een account hebt

Ga in de menubalk naar ‘evenementen’ en kies voor
Tocht tegen Kanker

Klik op activeren en vul jouw activatiecode in die je per
mail van eRoutes hebt ontvangen

Start jouw Tocht op zaterdag 26 juni via de speciale button
op het Homescherm

Op basis van je eigen gekozen afstand en je GPS locatie
stelt de app verschillende routes voor

Kies één van de voorgestelde routes of ‘start zonder route’
om je eigen route te registreren

De aanw�zingen starten gel�k. Je kunt direct beginnen!
Onderweg kom je langs virtuele stempelposten en word je
aangemoedigd om jouw Tocht te voltooien.
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TOCHT TEGEN KANKER
Z A T E R D A G  2 6  J U N I  2 0 2 1

Hoe start je jouw Tocht?

Dit kun je alvast voorbereiden

De onderstaande stappen voer je uit op 26 juni



Super fijn dat je meedoet!
Dankzij jouw deelname wordt wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC
Kanker Instituut mogelijk gemaakt. Wil je meer weten over het onderzoek dat het
Daniel den Hoed Fonds dit jaar steunt dankzij jouw bijdrage? Scan dan de 
QR-code. In deze video vertelt Ralph Stadhouders, moleculair bioloog in het
Erasmus MC, je meer over zijn onderzoek naar de verdere ontwikkeling van
immuuntherapie en waarom dit onderzoek zo belangrijk is.

Foto's
Wij zijn benieuwd naar jouw
Tocht! Foto’s onderweg, met de
rode hoed of je vette medaille?
Deel je selfies met ons op social
met #MaakKankerKansloos.

Coronarichtlijnen
Houd je zaterdag 26 juni aan de geldende
coronarichtlijnen vanuit het RIVM. Zo
maken we er met elkaar een geslaagd
coronaproof event van.

Rode Hoed
Heb je de rode hoed gespot in je pakket? Tof hè! In het witte vlak is
er ruimte om te laten weten voor wie jij in beweging komt of het
bedrag dat je hebt opgehaald. Ga er tijdens jouw Tocht mee op de
foto en deel deze op social met #MaakKankerKansloos. Zo geef jij
nog meer betekenis aan jouw deelname.

Medsocks
Die hippe Daniel den Hoed Fonds sokken

zijn echte MedSocks! Vind jij ze ook zo
lekker zitten en ben je benieuwd wat ze nog

meer hebben? Kijk dan eens op
medsocks.nl. Met MedSocks kan iedereen

een echte held op zorgsokken zijn.

Vragen
Heb je nog vragen? Bekijk de FAQ op
tochttegenkanker.nl. Staat jouw vraag er
niet tussen? Dan helpen we je graag. Mail
ons via foundation@erasmusmc.nl

Heel veel succes, maar vooral plezier tijdens jouw Tocht!

Samen maken we kanker kansloos

http://tochttegenkanker.nl/
mailto:foundation@erasmusmc.nl

