Ren een konijn of olifant
Figurerunning: met smartphone op zak figuren rennen
Twee vrouwen uit
Amsterdam lanceren
een moderne variant
van joggen: al lopend
teken je, met gps en
een sport-app.
Voetballer met bal, in Amsterdam

Door Hugo Hoes
Het klinkt nu nog een beetje absurd,
maar binnenkort kijkt niemand
meer op van joggers die een kaasvlinder, ijsje, Eiffeltoren of Mondriaan
lopen. Met de nieuwste generatie
smartphones is het mogelijk om tijdens het rennen een kunstwerk te
creëren. Figurerunning heet dit nieuwe fenomeen. De lopers zelf fungeren als penseel.
Dat werkt vrij simpel. Alle hardlopers die Runkeeper of een vergelijkbare app gebruiken om hun sportieve prestaties bij te houden, krijgen
daarmee naast een schat aan persoonlijke informatie over afstanden,
tijden en calorieverbruik ook de tekeningen van alle gelopen routes.
Dat zijn nu vaak nog dezelfde rondjes, maar dat verandert snel als het
aan Willempje Vrins en Leonieke Verhoog uit Amsterdam ligt. Dit duo
droomt van een plek voor figurerunning op het programma van de
Olympische Spelen in Rio 2016. Als
jurysport. Verhoog: „Wij zijn gek op
sport maar hoeven niet zo nodig
steeds sneller en verder. Wel leuker.
Het eerste figuurtje dat gerend werd,
was een nogal onregelmatig hart.
Willempje plaatste daar een foto van
op Facebook met de vraag: wat is dit?
Zo begon het, eigenlijk als een raadspelletje.” Tijdens het WK voetbal
2010 werd een voetballertje gelopen,
vervolgens een doel en zelfs de wereldbeker. Voor een jarige werd geen
taart gebakken, maar gerend; de
honderden kilometers lange Nazcalijnen van de Inca’s verschenen op de
plattegrond van de Pijp en in de

grachtengordel kwam een groot konijn. Inmiddels is het aantal schilderende lopers flink toegenomen en
werd eind februari de website figurerunning.com met bijbehorend blog
gelanceerd. Die bevat naast tips onder meer een Hall of Fame met de
mooiste figuren. Op stapel staan evenementen rond speciale thema’s, zoals Koninginnedag, en er wordt gewerkt aan een app met gumfunctie.
Gezien de mogelijkheden van photoshop lijkt het een kwestie van tijd tot
het eerste valse figure in de Hall of Fame hangt. Overigens is dit sportieve
tekenen met gps-techniek en
smartphone ook mogelijk tijdens
fietsen, wandelen of roeien. Vooral
op water zijn de tekenmogelijkheden door het ontbreken van obsta-
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kels onbeperkt. En in sneeuw kan getekend worden: Verhoog gaat FigureSnowboarden. Al is de techniek vrij
eenvoudig te hanteren, voor beginnelingen is het niet verstandig om
met een smurf of een Picasso te willen starten, een letter is ook best aardig. Ik besluit de proef op de som te
nemen met een H. Na lang zoeken
vind ik op de stadsplattegrond een
beloopbare H in mijn buurt en die
prent ik voor vertrek goed in het
hoofd. De eerste poot van de H gaat
makkelijk, maar de dwarsbalk wordt
per abuis veel te hoog ingezet. Dat
wordt niets meer, totdat ik opeens
een pijp zie ontstaan. Die is met een
lengte van 2,5 kilometer weliswaar te
klein voor het zondagse loopje, maar
dat wordt met een extra ‘rondje’ opgelost. Door afwijkingen van de originele ‘pijplijn’ gaat dat wel enigszins ten koste van het eindresultaat.
Met de begeleidende tekst ‘Ceçi n’est
pas une pipe’, stuur ik mijn kunstwerk toch op. En jawel, de volgende
dag hangt de pijp tussen een prachtig konijn en de olympische fakkeldrager in de Hall of Fame.

