
Roparun Pinksteren
Digitaal kilometers maken 

in de eRoutes app!
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Download de eRoutes app

Download de eRoutes app in de App store of Google Play.

Heb je de app al op je telefoon? 
Zorg dan dat je altijd de laatste update gedownload hebt.



Registreren of Inloggen

Registreer je bij eRoutes om een nieuw 
account aan te maken.

• Er wordt een e-mail gestuurd om je 
e-mailadres te bevestigen.

• Na bevestiging kun je direct inloggen in 
de app.

Heb je al een eRoutes account? Log dan in.



Evenementen

Na het inloggen klik je op ‘Evenementen’ 
onderin het menu.

Vervolgens klik je op Roparun.



Activeer je teamcode

Tik op ‘Activeer je code’
➔ Vul hier je voornaam, achternaam en 

de team code in die je van de 
teamcaptain hebt ontvangen. 

➔ Als je alles hebt ingevuld klik je op 
‘Activeer je code’.

Let op: teamcaptains gebruiken hun eigen code.

● Een teamcode bestaat uit 8 willekeurige 
hoofdletters en is uniek per team.

● Typ de code over om het kopiëren van spaties, 
en daarmee een foutieve code, te voorkomen. 



Tips voordat je begint:

➔ Geef de app toestemming om Altijd je actuele GPS locatie te mogen gebruiken 
(locatievoorzieningen)

➔ Vooral op Android toestellen komt het de prestaties ten goede wanneer je batterijbesparende functies 
uitzet (o.a. geen slaapstand toestaan) en toestaat dat de app zich op de achtergrond mag verversen. 
Zie FAQ voor meer informatie.

➔ Geef de app toestemming om je push notificaties / meldingen te mogen sturen (Zie pagina 6)

➔ Sluit alle apps op de achtergrond die je niet gebruikt

➔ Zorg ervoor dat je altijd met een volle batterij vertrekt (zeker op langere afstanden > 20 km)

➔ Antwoorden op veelgestelde vragen vind je op:
www.eroutes.com/nl/support/events/faq-roparun-digitaal 

https://www.eroutes.com/nl/support/events/faq-roparun-digitaal


Push notificaties / meldingen

Geef de eRoutes app toestemming om je push notificaties / meldingen te 
mogen sturen en krijg je een seintje wanneer een teamlid een etappe is 
gestart en weer is gestopt . Zo hoef je de app niet continu in de gaten te 
houden tot het jouw beurt is om te lopen. Ook krijg je hiermee meer inzicht 
in de voortgang van het team.

Zorg ervoor dat de instellingen goed staan:
1. In de eRoutes app

• Ik > Tandwieltje > Alle pushberichten aanvinken > Wijzigingen opslaan

2. In in je telefooninstellingen
• iPhone: Instellingen > eRoutes app > Berichtgeving > ‘Sta berichtgeving toe’ aanvinken
• Android: Instellingen > Apps > eRoutes > Meldingen > Zet notificaties aan.

Teamleden die op inactief staan ontvangen geen notificaties



Teamcaptain start de estafette

1. Instellen teamdoel & foto
Indien dit nog niet is gedaan, stelt de 
teamcaptain het te behalen teamdoel in. 
Dit is vervolgens bij alle teamleden in de app 
terug te zien in het overzicht. 

2. Start Roparun
De teamcaptain start de estafette voor alle 
teamleden door op de button ‘Start Roparun’ 
te klikken. Op het home scherm van elk 
teamlid verschijnt nu het Roparun event.



Home scherm

Met deze button 
start je een 

etappe. 

Via deze button 
ga je naar het 

team overzicht

*tenzij de teamcaptain handmatig de estafette vrijgeeft

Hier verschijnt informatie over de 
estafette voortgang. Je ziet: Wie nu 

loopt, het starttijdstip, en met 
welke afstand (indien bekend). 

Wanneer de loper is gefinished 
wordt de activiteit weer 

vrijgegeven en staat er ‘Gefinished’

Terwijl een teamlid 
aan het lopen is, kun 

je geen nieuwe 
etappe starten*

Via deze knop zet 
je jezelf op actief 

of inactief



Actief & Inactief

Op het home-scherm zie je een ‘toggle’ button waarmee je 
jezelf als loper op actief of inactief kunt zetten. Deze status 
is alleen zichtbaar voor jezelf. Hiermee is het ook mogelijk 
om met zogenoemde sub-teams te werken, waarbij bijv. 
eerst Team A actief is en later Team B. Ook kan je jezelf op 
inactief zetten als je geblesseerd raakt of niet meer mee 
kan/wil doen in de estafette.

Als je op actief staat krijg je meldingen over de estafette* 
voortgang en kun je zelf een etappe starten en daarmee 
het stokje overnemen van een andere loper.

Als je op inactief staat krijg je geen meldingen over de 
estafette en kun je ook geen etappe starten.

*Mits je push notificaties hebt ingeschakeld op je telefoon.



Start een etappe

Is het jouw beurt om een Roparun etappe te starten?

1. Ga naar het Home-scherm en klik op ‘Start etappe’. 
2. De app gaat op zoek naar je actuele GPS locatie. 

Selecteer de afstand die je wilt lopen. 
3. Kies een aangeboden route uit, of klik op 

‘Start zonder route’ om zelf te bepalen waar je langs 
loopt.

4. De activiteit wordt direct gestart en je kunt 
vertrekken!



Roparun Radio

De Roparun faciliteert een radio livestream van 
zaterdag 22 mei 10:30 uur tot maandag, 
tweede pinksterdag om 12:00 uur. 

Tijdens je activiteit kan je de radio aan- en 
uitzetten via de rode knop bovenin het scherm



Deel jouw etappes

Na elke estafette activiteit krijg je de mogelijkheid om deze 
op te slaan, te delen op social media en/of sturen naar 
vrienden en/of familie via bijv. Whatsapp.

Er zijn verschillende manieren om je activiteit op te slaan:
• Met een eigen foto via ‘Camera’
• Met een overzicht van jouw route
• Met een overzichtsafbeelding

We zien je prestaties graag voorbij komen! Tag ons via 
@eroutes_official en @roparun en gebruik natuurlijk 
#roparundigitaal.



Etappes verwijderen

Heb je een activiteit gedaan die je liever uit het team 
overzicht wilt verwijderen? 

Ga dan naar je ‘Ik’ onderin het menu en hier zie je al jouw 
eigen gelopen activiteiten op een rijtje.

➔ Sleep naar links en er verschijnt een prullenbakje in 
het scherm. 

➔ Klik op het prullenbakje om de activiteit te 
verwijderen. 

➔ Je activiteit wordt ook verwijderd uit het team 
overzicht.



Klaar? Virtuele finish!

Hebben jullie het team doel behaald? Gefeliciteerd!

De teamcaptain krijgt nu een button in het team overzicht te zien 
waarmee hij/zij de estafette kan beëindigen voor het hele team. 

Na het beëindigen kan niemand meer een etappe starten. Het 
Roparun evenement paneel verdwijnt weer van het Home scherm 
en op de teampagina zien alle teamleden nu een button met 
‘Bekijk virtuele finish’.

Klik hierop om de virtuele finish te bekijken.

Let op: het beëindigen van de estafette kan niet teruggedraaid worden.



Extra functies voor
Teamcaptains



Teamfoto instellen

Op de teampagina kun je als teamcaptain een 
teamfoto instellen.

Klik hiervoor op 

Je kan de teamfoto zo vaak wijzigen als je wilt. Het is 
natuurlijk niet verplicht om een eigen foto te 
gebruiken.

Klik op ‘Bekijk je team’ om te zien wie er allemaal al in je virtuele 
Roparun team zitten en wie de teamcaptain(s) is/zijn.



Teamdoel instellen & aanpassen

Stel het kilometer doel in dat jullie als team gedurende 
het pinksterweekend willen afleggen.

Klik op 

Voer een getal in en klik op ‘Bevestig’. 

Je kunt dit teamdoel zo vaak aanpassen als je wilt.



Handmatig kilometers plussen

Als teamcaptain kun je handmatig kilometers aan het 
totaal toevoegen of aftrekken. Dit is te gebruiken bij 
de volgende situaties: onjuiste km registratie, app 
crash, lege batterij o.i.d.

Klik op 

Voeg een getal in dat je wilt toevoegen aan het totaal 
en klik op ‘Bevestig’. 

De gelopen tijd vs. gelopen afstand raakt door een dergelijke 
wijziging wel uit balans.



De estafette/token vrijgeven

In het geval van technische problemen bij een loper 
kun je als teamcaptain de estafette activiteit 
handmatig vrijgeven voor de volgende loper zodat 
deze toch van start kan. 

Klik op 

In het home-scherm komt de boodschap te staan 
dat de volgende loper kan beginnen. Ook is de 
button weer klikbaar voor alle actieve lopers. De 
informatie van de laatst gestarte loper wordt 
getoond.

De kilometers van de vorige loper worden toegevoegd aan het 
totaal zodra hij/zij weer verbinding heeft met de app.



Estafette beëindigen > Finish

Als teamcaptain start je niet alleen de estafette voor 
het hele team, je beëindigd deze ook.

Als het teamdoel is behaald kun je als teamcaptain 
de estafette afsluiten en de virtuele finish laten 
verschijnen voor het hele team. 

Let op: het beëindigen van de estafette kan niet teruggedraaid worden.



Veel plezier!


