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Traditioneel wordt de lente gezien als een seizoen van vernieuwing en verandering. Wat betreft de 
kapperssector lijkt dat dit jaar zeker op te gaan. Op de voorjaarsbeurzen staat men uitgebreid stil bij alle 
nieuwe ontwikkelingen in de branche. Een goed voorbeeld is de barber-trend die momenteel booming 
is en dit jaar voor het eerst een prominente plaats innam op Top Hair International. De beurs die geheel 
op deze deelsector gericht is, Barbersociety Live, was met de eerste editie vorig jaar zelfs zo succesvol 
dat ze dit jaar hun beursoppervlak gaan vergroten. Bovendien is er dit jaar wederom een nieuwe beurs: 
The Hair X-perience. Alle voor- of nabeschouwingen vind je natuurlijk in deze editie van De Kapper.

Ook buiten de beurzen om is er genoeg verandering en vernieuwing in de branche. Zo komt Ultron, dit 
jaar vijftien lentes jong, met drie geheel nieuwe producten. Bovendien trakteert het bedrijf door middel 
van een leuke actie: wil je je eigen salon een kleine opfrisbeurt geven door een nieuwe haardroger te 
winnen? Blader dan door naar de Coverstory en kijk hoe je kans maakt. Ook relatief nieuw in Nederland 
is Glynt. Het merk bestaat weliswaar al sinds de jaren ’70 en is hier al sinds 2010 actief, maar na een 
moeizame start begint het bedrijf nu pas écht met het bestormen van de Nederlandse markt. In een 
openhartig interview vertelt Stephan Conzen ons hier alles over.

Ten slotte zijn er natuurlijk ook overkoepelende trends die terug te zien zijn in de hele beautysector. Zo 
zal het u wellicht opvallen dat onze artikelen steeds vaker de woorden ‘groen’, ‘organisch’, ‘biologisch’ 
en ‘veganistisch’ bevatten. Consumenten vinden duurzame producten steeds belangrijker en veel produ-
centen van beauty- en kappersproducten spelen hierop in. U ook? Mirna van Donselaar licht belangrijke 
trends als deze uitgebreid toe. 

Veel spannende nieuwe ontwikkelingen dus. Maar niet alleen op het gebied van producten, kniptech-
nieken, trends en tools blijven de ontwikkelingen zich continu opvolgen. Ook wat betreft de randbezig-
heden van de kapper, die vaak worden gezien als ‘rompslomp’, verandert er veel en deze veranderingen 
zijn voor de ondernemer minstens zo belangrijk. Hoe vaak ben je bijvoorbeeld in staat de telefoon aan 
te nemen? Telefoonboek voerde een onderzoek uit en doet aanbevelingen. Heb je al eens gedacht aan 
een app om alle boekingen en vele andere gegevens bij te houden? Een groot aantal interessante apps 
krijgen in dit nummer de aandacht. Wat weet je van big data? Patrick Klappe uit zijn zorgen. En hoe 
zien je visuals eruit? 

Veel kappers willen gewoon doen waar ze 
goed in zijn: knippen. Zij vinden deze bij-
zaken vaak niet erg relevant of interessant. 
Helaas zijn juist deze dingen vaak van invloed 
op de omzet, vaak meer dan de gebruikte pro-
ducten en gereedschappen. Bij nieuwe ont-
wikkelingen ontluiken dus niet alleen nieu-
we kansen, maar ook nieuwe bedreigingen. 
Gelukkig staat deze editie van Vaktijdschrift 
De Kapper gedeeltelijk in het teken van salon-
automatisering en -management, zodat je ook 
gelijk op de hoogte bent van al het nieuws op 
dat front. Veel kijk- en leesplezier!

Jos Kenn i s

C o l o f o n  e n  D e  V i s i e

“BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

ONTLUIKEN NIET ALLEEN KANSEN, 

MAAR OOK BEDREIGINGEN”

De Visie
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P.10 INTERVIEW GLYNT
Glynt is in andere landen al sinds begin jaren ’70 een begrip op het gebied van haarverzorging, maar de Nederlandse markt moest tot 2010 wachten op de haar-
verzorgingslijn van Hans Conzen. Na een moeilijke start is het balletje nu eindelijk aan het rollen. Stephan Conzen sprak met ons over de Nederlandse markt, de 
geschiedenis, het laatste nieuws en de toekomst van Glynt.

P.17 THE HAIR X-PERIENCE
Op 25 en 26 juni komt The Hair X-perience er weer aan. Na het succes van de eerste editie van dit 
kappersevenement wordt dit jaar de beursvloer uitgebreid.

P.20 COVERSTORY SINELCO
Om het vijftienjarige jubileum van Ultron te vieren, zetten wij de krultang Revolv’it in het zonnetje. Ook 
zijn er drie nieuwe producten: de Mystic Cool, Perfect Steam en Cerali Mini. 
▼

10

17

i n h o u D
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P.25 SALONABILITY
Om je klanten tevreden te houden, is 
het belangrijk om hen te blijven verras-
sen èn te laten zien dat je als hairsty-
list helemaal bij bent op vaktechnisch 
gebied. Om je hierin te ondersteunen, is 
vaktijdschrift De Kapper een samenwer-
king aangegaan met Pivot Point.



P.47 GREAT LENGTHS
Angelo Seminara is een van 
de meest toonaangevende kap-
per-ontwerpers van deze tijd, 
en sinds 2015 werkt hij nieuwe 
creaties en tendensen uit voor 
Great Lengths. In een interview 
spreekt hij over haar, schoon-
heid en zijn enthousiasme voor 
de extensions van het merk.

P.64 SALON X EN VOGUE
In de Salon X spreekt Vaktijdschrift De Kapper met de eigenaar van En Vogue. Deze 
salon dient als een rustpunt in de drukte van onze nationale luchthaven Schiphol.

64
61
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P.61 TOP HAIR
Beide dagen van de afgelopen Top Hair waren weer drukbezocht. Er 
was dan ook van alles te doen, van de nieuwe barbers corner tot de 
vele exposanten, demonstraties en shows.
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SNOEPEN VOOR GEZOND HAAR 
MET SUGAR BEARS

Sugar Bear Hair biedt alles wat nodig is voor mooi, lang, gezond en glanzend 
haar. De snoepjes voeden het haar van binnenuit, verbeteren de algehele gezond-
heid, verhogen de sterkte en de elasticiteit van het haar en stoppen haarbreuk. Dit 
resulteert in lang en sterker haar. 

INGREDIËNTEN
Na het testen van een verscheidenheid aan smaken is er voor de smaak van de 
beertjes besloten tot een combinatie van bessen die iedereen aan zal spreken. Er 
is gebruik gemaakt van echte bessen die zorgen voor een zoete smaak. Verder is 
er kokosolie en een vleugje suiker toegevoegd, de snoepjes zijn vegetarisch en 
glutenvrij. De producten bevatten vitaminen A, C, D, E, B6 en B12 en foliumzuur, 
biotine, panththeenzuur, jodium, zink, choline en Inositol als actieve vitaminen en 
mineralen.

Meer informatie: Happy Hair Service
Tel. 010-4115555, www.happyhairservice.nl

HET KLINKT TE MOOI OM WAAR TE ZIJN: SNOEPEN VOOR BETER HAAR. 

TOCH BELOOFT SUGAR BEAR LANGER, GEZONDER, GLANZENDER EN 

STERKER HAAR DOOR HET NEMEN VAN SPECIAAL ONTWIKKELDE ‘SUIKER-

BEERTJES’.

PROFESSIONELE FÖHN BABYLISS 
BIEDT UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

Met een slim, gestroomlijnd, licht design is de nieuwe föhn gemakkelijk in de omgang. Door het 
lichte gewicht is de föhn ideaal voor in de kapsalon: spanningen in de onderarm zijn verleden 
tijd. De professionele, krachtige BaByliss Pro Luminoso is voorzien van een long-life AC-motor die 
zorgt voor een hoge luchtsnelheid en snel droogresultaat.  

MOGELIJKHEDEN
Er zitten zes verschillende temperatuur- en snelheidsinstellingen op de föhn. Hiermee biedt 
BaByliss diverse mogelijkheden om het haar te drogen. De coolshot zorgt voor een perfect resul-
taat dat lang zichtbaar blijft en met de twee smalle mondstukken geeft de föhn nog meer opties 
om het haar te drogen. 

HAARVERZORGING
De ionengenerator in de föhn produceert miljoenen ionen waardoor statisch haar wordt vermin-
derd. Dankzij deze technologie wordt het haar gladder, glanzender en is het gemakkelijker te 
stylen.

Meer informatie: BaByliss 
Tel. 030-2219630, www.babyliss.nl 

DE PRO LUMINOSO-FÖHN VAN HET MERK BABYLISS IS ONTWIKKELD IN ITALIË. DE 

NIEUWE FÖHN CREËERT EEN EXTRA DIMENSIE DOOR DE VERSCHILLENDE BESCHIKBA-

RE KLEUREN. ZO KAN DE FÖHN WORDEN AANGEPAST AAN DE KLEUR DIE BIJ JE PAST. 
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MIJLPAAL VOOR ALCINA 
HAARVERZORGING: A\CPLEX

A\CPLEX beschermt de haarstructuur al tijdens het blonderen, kleuren of permanenten en voorkomt 
daarmee dat het haar breekt. De natuurlijke elasticiteit en veerkracht van het haar wordt ondersteund 
en het haar krijgt een natuurlijke glans. Bovendien kan gekleurd haar op een vriendelijke manier ont-
kleurd worden, ook bij donker of beschadigd haar.

BESCHERMING
De productlijn bestaat uit drie stappen. A\CPLEX stap een is gebaseerd op een speciale beschermings-
technologie uit gemodificeerde proteïnen en aminozuren. Het haar wordt al tijdens de chemische 
behandeling beschermd en de haarstructuur wordt voelbaar beter. Deze is speciaal ontwikkeld voor 
gekleurd, geblondeerd of gepermanent haar.

STRUCTUUR
Stap twee zorgt ervoor dat het haar er gezond uitziet, meer glans heeft en beter door te kammen is. 
De innovatieve technologie verbetert de haarstructuur en de styling. Dit product is ontwikkeld voor 
haar dat belast is. 

ONDERHOUD
De laatste stap is een doeltreffende behandeling voor thuis. Ook dit product biedt bescherming en ver-
zorging voor het haar dankzij dezelfde actieve systeembestanddelen als bij stap een en twee. Zo kan 
het haar tussen de kleurbehandelingen in voelbaar versterkt worden voor meer glans en veerkracht. 

De producten kunnen als voorbehandeling, toevoeging of kuur worden gebruikt. De kapper kan zelf 
kiezen welke manier gebruikt wordt. Ongeacht de keuze zal het gebruik van de producten van  
A\CPLEX volgens Alcina altijd leiden tot een goed resultaat waar klanten tevreden mee zullen zijn, 
wat voor de salonhouder een positieve uitwerking kan hebben wat betreft de klantenbinding.

Meer informatie:
Alcina 
Tel. 0418-652425
www.alcina.nl 

DE PRODUCTEN VAN HET MERK ALCINA BESCHERMEN EN REPA-

REREN GEBLONDEERD, GEKLEURD OF GEPERMANENT HAAR. HET 

EFFECT IS TIJDENS DE BEHANDELING AL MERKBAAR. DE ACTIEVE 

BESTANDDELEN MET BESCHERMENDE TECHNOLOGIE VAN  

A\CPLEX LEIDEN AL NA HET EERSTE GEBRUIK TOT EEN VOELBARE 

VERBETERING VAN DE HAARSTRUCTUUR. DIT IS VOORAL MERK-

BAAR BIJ HAAR DAT STERK BELAST WORDT EN WAAR GESPLETEN 

HAARPUNTEN OF HAARBREUK ONTSTAAN. 

http://www.alcina.nl/


WILT U:
• Nieuwe klanten?
• Klanten verrassen met snelheid?
• Inspringen op de wens van de klant?
• Zich onderscheiden?
• Meer omzet?
• Een betere grijsdekking?
• Meer tijd voor creativiteit?

MEER DAN 5X JA? 
NEEM DAN CONTACT 
OP MET 026 4720 006

Muskushouwsestraat 38 | 6666 MC Heteren | t 026 4720 006 | hallo@morphohair.nl | www.morphohair.nl
DUTCH  HAIR       PROFESSIONALHAIR
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GOLD Professional Haircare 

Gold Professional Haircare is geboren uit de passie en liefde voor 
het kappersvak. Hierbij wordt het merk ondersteund door de meest 
toonaangevende Scandinavische scheikundigen en stylisten met 
een gedeelde visie op futuristische haarproducten. Het doel van 
de Denen is het aanbieden van milieuvriendelijke producten die 
langdurig werkzaam en krachtig zijn, om tegemoet te komen aan 
de veranderende haarstijlen van vandaag de dag.

MILIEU
Op de eerste plaats is GOLD Professional Haircare vooral een 
groen merk waarbij duurzaamheid, dierenwelzijn en milieuvrien-
delijkheid op de eerste, tweede en derde plek staan. Zo onder-
scheidt het merk zich onder meer door het feit dat de verpakkingen 
zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal.

Daar blijft het niet bij wat betreft milieuvriendelijk produceren. 
Buiten de hoge milieueisen die in Scandinavië sowieso al gelden 
(een verbod op sulfaten, parabenen en kleurstoffen) gaat GOLD 
Haircare verder door niet op dieren te testen en puur veganistische 
producten te bieden. Hiervoor heeft het bedrijf het PETA-keurmerk 
ontvangen dat aangeeft dat de producten geheel cruelty-free en 
vegan zijn.

GROENE KLEURLIJN
GOLD beschikt ook over een professionele kleurlijn die milieu-
vriendelijk is. Deze lijn, GOLD Premium Colour geheten, bevat 
geen ammoniak, PPD, resorcinol of parabenen. Wat overblijft is 
puur organische ingrediënten, zoals argan- en spireazaadolie. 
Beide oliesoorten zijn geweldige antioxidanten en onderscheiden 
zich door hun hydraterende eigenschappen.

Deze verzorgende kleurlijn beschikt over een rijk kleurenpallet 
waarbij men van eenzelfde tube (100ml) alle soorten kleuringen 
kan maken. Dit leidt tot minder voorraad, een gezondere werkom-
geving en een prettigere salonbeleving voor de consument.

VOOR PROFESSIONALS
GOLD Haircare richt zich puur op professionele gebruikers. De 
producten zijn dus niet verkrijgbaar in een webshop, zodat de 
saloneigenaar verzekerd is van een exclusief product. Ook educa-
tie en merchandising ontbreken niet in het aanbod. Buiten product- 
en kleurtrainingen biedt GOLD Professional Haircare de kapper 
ook diverse creatieve trainingen die op verschillende locaties in het 
land gegeven worden.

Meer informatie:
GOLD Professional Haircare
Tel. 0413-530280
www.goldhaircare.nl

HET SCANDINAVISCHE MERK GOLD PROFESSIONAL HAIRCARE IS PAS SINDS SEPTEMBER 2016 OP DE NEDERLANDSE 

MARKT VERKRIJGBAAR, MAAR LAAT NU AL FLINK VAN ZICH HOREN. HET MERK MANIFESTEERDE ZICH OP THE HAIR 

PROJECT IN KORTRIJK EN DIT VOORJAAR ZAL ER EEN PRESENTATIE VOLGEN VOOR ALLE GOLD-KAPPERS EN GEÏNTERES-

SEERDE SALONS. ALS VOORPROEFJE  MAAKTEN WIJ ALVAST KENNIS MET GOLD HAIRCARE. 

LAAT VAN ZICH HOREN
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GLYNT BIEDT “MODERNE VERBINDING 
NATUUR EN WETENSCHAP”

Voor het ontstaan van moederbedrijf Hans Conzen Kosmetik, dat zich eerst 
nog specialiseerde in producten voor de verzorging en het behoud van een 
gezonde hoofdhuid, moeten we bijna vijftig jaar terug. Stephan Conzen ver-
telt: “In 1968 richtte mijn vader Hans Conzen de onderneming Hans Conzen 
Kosmetik GmbH op. Sindsdien is het bedrijf altijd in de familie gebleven en 
dus compleet onafhankelijk.”

“In eerste instantie richtte mijn vader zich, samen met zijn partner, vooral op 
dermatologische producten in het algemeen en huidcosmetica voor jonge 
mensen met huidziekten als neurodermitis en psoriasis in het bijzonder. In de 
jaren ’70 kwamen we min of meer toevallig terecht in de haarcosmetica. Op 
basis van de goede ervaringen en positieve feedback van de klanten hebben 
we toen besloten om deze lijn consequent door te zetten.”

En zo was Glynt, dat overigens een oud Duits woord voor ‘glans’ is, gebo-
ren. Conzen voegt hieraan toe: “Deze geschiedenis is ook de reden dat onze 
onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling nog steeds in Zwitserland gehuisvest is. 
De producten van Glynt zijn daarentegen 100% ‘Made in Germany’.”

HOE GING DE TOETREDING TOT DE NEDERLANDSE 
MARKT?
“Achteraf gezien ging dit wellicht iets te overhaast”, bekent Conzen. “In 2010 
begonnen we met de verspreiding van onze producten via een distributeur, 
maar retrospectief is gebleken dat onze visies op marketing en sales compleet 

anders waren. Daarom hebben we besloten om een ommezwaai te maken en 
de verkoop in eigen beheer te nemen, dus zonder tussenkomst van een distri-
buteur. Alle bestellingen worden nu direct in Duitsland afgehandeld.”

Voor Zuid-Nederland heeft Glynt nu de vertegenwoordiging dik voor elkaar. 
“In de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werken we reeds met een 
eigen buitendienst. Met de keuze van dit team zijn we met onze neus in de 
boter gevallen: dit heeft ons al veel plezier en nieuwe klanten opgeleverd. We 
moesten eerst door een dal, maar nu gaat alles op de Nederlandse markt ons 
voor de wind! Dat gaan we in de toekomst vasthouden.”

Om dat te kunnen bewerkstelligen is het natuurlijk wel een vereiste dat er 
ook voor de rest van Nederland een goede servicedienst van Glynt komt. 
Conzen hoopt dan ook dat dit interview helpt met het vinden van versterking, 
zodat Glynt in Nederland een optimale uitgebreide presentie kan ontwikke-
len.

WAT IS HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE MARKT VOOR 
GLYNT?
“Deze markt is voor ons zeer belangrijk. Ten eerste omdat de Nederlandse 
kappers en consumenten zeer modern, trendgevoelig en kosmopolitisch zijn. 
Maar Nederlandse kappers zijn vaak ook erg ondernemend ingesteld. Dit past 
goed bij onze insteek om de kappers te helpen bij het economisch succesvol-
ler ondernemen.”

GLYNT IS IN LANDEN ALS ZWITSERLAND EN DUITSLAND AL SINDS HET BEGIN VAN DE JAREN ’70 EEN BEGRIP OP HET GEBIED VAN 

HAARVERZORGING. DE NEDERLANDSE MARKT MOEST TOT 2010 WACHTEN OP DE INTRODUCTIE VAN DE HAARVERZORGINGSLIJN VAN 

HOOFDHUIDSPECIALIST HANS CONZEN KOSMETIK. NA EEN AARZELEND BEGIN IS HET BALLETJE NU OOK HIER ECHT AAN HET ROLLEN. TIJD 

DUS VOOR EEN UITGEBREID INTERVIEW MET STEPHAN CONZEN, OVER DE GESCHIEDENIS VAN GLYNT, HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE 

MARKT, HET LAATSTE NIEUWS EN EEN BLIK OP DE TOEKOMST.



WAT IS HET MEEST BIJZONDERE AAN 
HET MERK GLYNT?
“Wij concentreren ons op wat er voor de kapper echt belangrijk is: een 
compact assortiment met kwalitatieve producten en 100% salonex-
clusiviteit. Onze artikelen zijn niet bij winkels, groothandels of online 
te vinden. Bovendien zien wij onze producten als een moderne ver-
binding tussen natuur en wetenschap. We grijpen bij de ontwikkeling 
vaak terug op botanische grondstoffen. Niet omdat we ons dan kunnen 
positioneren als eco-aanbieder, maar omdat deze stoffen vaak beter 
werken.”
“Tevens zijn wij, wegens onze achtergrond in de dermatologie, erg 
gericht op huidvriendelijkheid. Met steeds vaker voorkomende hui-
daandoeningen en allergieën is dat voor veel klanten een belangrijk 
aspect. Tot slot ligt de ‘democratisering van schoonheid’ ons na aan het 
hart. We leveren hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs, zodat onze 
haarcosmetica voor iedereen bereikbaar is en niet alleen voor wie zich 
luxeproducten kan veroorloven.”

WAT ZIJN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN?
“We hebben met ‘Trijuven’ een zeer succesvol nieuw product gelan-
ceerd. Haren worden in de loop der jaren aangetast door natuurlijke 
invloeden en chemische behandelingen. De haarstructuur lijdt hier-
onder en het haar kan lusteloos en dof worden. De Trijuven-therapie 
brengt het haar dan in drie stappen terug naar de originele staat door 
middel van een complex van werkzame stoffen, gericht op de buiten-
kant van het haar, de haarzakjes en de cortex.”

“Naast deze geheel nieuwe ‘resetknop’ voor het haar is er vanaf het 
voorjaar ook een nieuwe serie speciaal voor mannen: Graham Hill, 
vernoemd naar een van de meest succesvolle racecoureurs ooit. Als 
een van de weinigen won hij het WK F1, de Indy 500 én de 24 uur 
van Le Mans, maar bovendien was hij ook een stereotype Britse gent-
leman. De hommage aan Hill past in de trend van (haar)cosmeticap-
roducten voor mannen. Vier jaar geleden zijn we begonnen met het 
aanbieden van mannenproducten omdat we zagen dat de man van nu 
meer dan ooit bezig is met mode en stijl. De Graham Hill-collectie 
bestaat uit zeventien producten.”

HOE ZIET DE TOEKOMST VOOR GLYNT ERUIT?
“Ten eerste gaan we natuurlijk zo snel mogelijk de open sales- en 
scholingsposities van Glynt in Nederland opvullen. Daarbij willen we 
echter niet te hard van stapel lopen om er zeker van te zijn dat we 
de beste mensen op elke positie hebben. In Nederland hebben we al 
gezien dat de klanten ons, ook in het lastige begin, veel vertrouwen 
schonken en we zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Een belangrijk doel 
voor ons blijft dan ook dat we steeds meer kappers zo zeer van Glynt 
overtuigen dat ze ons hun vertrouwen schenken en we daardoor kun-
nen blijven groeien, ook internationaal.”

Meer informatie:
Hans Conzen Kosmetik
Tel. +49 (0)4101 37330
www.glynt.com

“TEGENWOORDIG GAAT ALLES OP DE 
NEDERLANDSE MARKT PERFECT VOOR ONS! 
DAT GAAN WE IN DE TOEKOMST VASTHOUDEN”
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DIVADERME MASCARA DIVA FX II 
VOOR STERKE VOLLE WIMPERS

De Mascara Diva FX II werkt op basis van nano-pepti-
dentechnologie, waardoor de wimperharen in de wortels 
worden gevoed. Bij regelmatig gebruik worden de wim-
pers daardoor zichtbaar sterker en voller en dat op een 
natuurlijke manier.

INGREDIËNTEN
De voedende mascara is hypoallergeen en bevat geen 
geurstoffen, parabenen of chemische elementen. In 
plaats daarvan bestaat de natuurlijke ‘mooimaker’ van 
Divaderme voor 10% uit voedende oliën als argan- en 
rozenolie, die de wimpers hydrateren en verzorgen. 
Rozemarijn, lecithine en ginsengwortel stimuleren 
de haargroei en de ontstekingsremmer boswellia 
wordt gebruikt voor het verbeteren van de haargroei. 
Carnaubawas verzacht, provitamine B5 verzorgt en ver-
dikt de wimpers en aloë vera geneest en voedt de huid. 
Tot slot is rozenwater toegevoegd voor een luxueuze en 
helende beleving.

Meer informatie:
Ministry of Beauty
Tel. 055-5431111
www.divaderme.nl

MET DE NIEUWE MASCARA DIVA FX II BIEDT DIVADERME EEN NATUURLIJKE 

MANIER OM DE WIMPERS STERKER EN VOLLER TE MAKEN. HIERMEE VERANDERT 

DE KLANT IN EEN ECHTE DIVA MET BIJBEHORENDE OOGOPSLAG: VERLEIDELIJK, 

MYSTERIEUS EN ZELFVERZEKERD, NET ALS IN DE FILM.

JAGUAR PRESENTEERT 
      TRENDY LOVING METALLIC-COLLECTIE

Zoals gebruikelijk voor de scharen van JaguART, beschikken de scharen over de 
uitstekende knipeigenschappen van de Jaguar White Line. Door de hol geslepen 
en gehoonde bladen blijft de schaar langdurig scherp en heeft de schaar goede sli-
ce-eigenschappen. De vier modellen zijn voorzien van motieven die door middel 
van high-tech-coating permanent op de schaar zijn aangebracht. De coating biedt 
tegelijkertijd bescherming tegen nikkelallergie.

VIER ONTWERPEN
De Rock’n Rebel met design-elementen van stoere motorrijders en glimmende 
spijkers staat voor de rockwereld die wordt gekenmerkt door lak, leer en spijkers. 
Het tegenovergestelde hiervan is de fraaie, speels uitziende Gold Leaf. Het design 
bevat sierlijke bladeren in geel goud die het een filigrein sieraad maken. Cool 
Romance is een moderne barokinterpretatie. Bij deze schaar wordt de gevoelige, 
edele punt gecombineerd met het Metallicton-ijsblauw. Hiermee straalt de schaar 
koelheid en romantische elegantie uit. Het samenspel van gouden spijkers en 
kettingen op een zilverkleurige ondergrond kenmerkt de Glam Rock. Het ontwerp 
zorgt voor een geheel van opvallende rock met moderne punt en ingetogen ele-
gantie. 

Meer informatie:
Jaguar 
Tel. 049-212252070
www.jaguar-solingen.com 

LOVING METALLIC IS DE NIEUWE COLLECTIE HAARSCHAREN IN 

DE BEKENDE JAGUART LIJN. DE COLLECTIE VAN HET MERK JAGUAR 

IS GEÏNSPIREERD OP DE HUIDIGE MODETREND EN BRENGT VIER 

ONTWERPEN MET METALEN STIJLELEMENTEN OP DE MARKT. BIJ 

IEDERE SCHAAR HOORT EEN SIERAAD MET KRALENKETTING EN 

EEN HANGER MET DE GRAVURE ‘LOVING METALLIC’. 
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Serveer uw klanten een 
perfecte latte macchiato, 
cappuccino, café crème, 
espresso of ristretto. 
 
Met één druk op de knop!

IMPRESSA XJ9 Professional

GRATIS 
Cool Control

Welke JURA-koffievolautomaat 
past het beste bij uw situatie?

Bel 079 - 33 00 796 afdeling  
Sales van JURA voor informatie  

over de voorwaarden. 

Proeven is geloven!

GRATIS 1 week proefplaatsing Leasemogelijkheid Aankoop

Bent u geïnteresseerd in de aankoop  
van een JURA-koffievolautomaat?

Neem dan contact met ons op.
Aanbieding: IMPRESSA XJ9 Professional  

met GRATIS Cool Control Wireless

€ 2.395,00 exclusief BTW

JURA biedt ook de mogelijkheid 
van JURA Professional-Lease©

Voor een vast maandbedrag
elke dag genieten  

van de lekkerste koffie!

Aan u de bonenkeuze.

JURA Nederland BV |  Koraalrood 141 |  2718 SB Zoetermeer |  Tel: (079) 33 00 796 |  sales@juraprofessional.nl |  www.juraprofessional.nl

De IMPRESSA XJ9 Professional is een ware blikvanger in een omgeving waar de bediening 
van gasten, klanten én medewerkers op eenzelfde hoog niveau staat als de architectuur, 
de ambiance en het design. De machine heeft een charismatische uitstraling dankzij de 
heldere, op symmetrie berustende vormgeving, het verchroomde bonenreservoir en de 
finish in Briljant Zilver. Met één druk op de knop bereidt deze koffievolautomaat niet  alleen 
latte macchiato, maar ook cappuccino, café crème, espresso en ristretto.

mailto:sales@juraprofessional.nl
http://www.juraprofessional.nl/
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SEBASTIAN PROFESSIONAL

Aan het woord is Global Art Director Shay Dempsey: “Het tempo van het dagelijks leven ligt hoog en we zijn altijd 
verbonden. Het is dus een gave om te kunnen aarden en weer in contact te komen met de natuur. Hoe geavanceerder 
de wereld, hoe belangrijker dat contact wordt.” De collectie ‘re-charge’ is specifiek gecreëerd om deze binding met de 
ruige, wilde, krachtige natuur en de stimulerende werking daarvan nieuw leven in te blazen.

HIGH-TECH NATUUR
Om dat voor elkaar te krijgen hebben Dempsey en Michael Polsinelli, ook Global Art Director bij Sebastian, hun top vijf 
iconische en op de natuur gebaseerde liquid tools gepresenteerd. In deze producten wordt de kracht van de grondstoffen 
gecombineerd met geavanceerde technologie.

Potion 9 is een wearable styling treatment op basis van negen botanische extracten die de conditie van het haar herstelt 
en beschermt, de handelbaarheid verbetert en nieuwe glans brengt. De lava-achtige pasta Eruptek is verrijkt met vulkani-
sche as en geeft het haar direct een expansief volume en extreme textuur. 

Texture Maker is een lichtgewicht textuurspray met zeezoutmineralen en zeekristallen die voor een matte finish, medium 
hold en warrige, hermodelleerbare look zorgen. De vluchtige Dark Oil voedt het haar en geeft body door middel van de 
mix van sandel- en cederhout, arganolie en DiffusX-technologie. Craft Clay ten slotte, verrijkt het haar met aardse mine-
ralen voor een hermodelleerbare look met flexibele, natuurlijke hold.

LOOKS
De natuurproducten van Sebastian worden gecombineerd met een aantal bijpassende looks. Deze zijn, volgens Michael 
Polsinelli, “minimalistisch van vorm, maar door de producten en nieuwe technieken krijgen ze een natuurlijke energie. 
De collectie nodigt uit om de zo vertrouwde producten te herontdekken en er nieuwe stylingmogelijkheden mee te 
scheppen."

Legendarische tools en technieken zijn met elkaar verweven om de meest cutting-edge looks te creëren. Denk aan crim-
ping-iron, feather blade, skimming, point cutting, pen cutting of pinch & cut. Dit alles leidt tot de meest transformerende 
kapsels uit de geschiedenis van Sebastian. De vormen zijn simplistisch en impactvol maar deskundig ontworpen; met een 
hoge mate van precisie, de high-tech verfijning van onbewerkte materialen en een dosis pure natuur.

Meer informatie:
Sebastian Professional
Tel. 010-3009350
www.sebastianprofessional.nl

IN EEN WERELD WAAR TECHNOLOGIE 

EEN STEEDS GROTERE INVLOED KRIJGT OP 

HET DAGELIJKS LEVEN IS HET TOCH NOG 

STEEDS DE NATUUR DIE DE GROOTSTE 

INSPIRATIEBRON VORMT VOOR DE SS17-

COLLECTIE VAN SEBASTIAN PROFESSIONAL. 

“SEBASTIAN HEEFT ZICH ALTIJD LATEN INSPI-

REREN DOOR DE NATUUR EN DEZE COL-

LECTIE WAS DE IDEALE GELEGENHEID OM 

DAAR AANDACHT AAN TE BESTEDEN.”

VERKENT DE KRACHT VAN DE NATUUR

Serveer uw klanten een 
perfecte latte macchiato, 
cappuccino, café crème, 
espresso of ristretto. 
 
Met één druk op de knop!

IMPRESSA XJ9 Professional

GRATIS 
Cool Control

Welke JURA-koffievolautomaat 
past het beste bij uw situatie?

Bel 079 - 33 00 796 afdeling  
Sales van JURA voor informatie  

over de voorwaarden. 

Proeven is geloven!

GRATIS 1 week proefplaatsing Leasemogelijkheid Aankoop

Bent u geïnteresseerd in de aankoop  
van een JURA-koffievolautomaat?

Neem dan contact met ons op.
Aanbieding: IMPRESSA XJ9 Professional  

met GRATIS Cool Control Wireless

€ 2.395,00 exclusief BTW

JURA biedt ook de mogelijkheid 
van JURA Professional-Lease©

Voor een vast maandbedrag
elke dag genieten  

van de lekkerste koffie!

Aan u de bonenkeuze.

JURA Nederland BV |  Koraalrood 141 |  2718 SB Zoetermeer |  Tel: (079) 33 00 796 |  sales@juraprofessional.nl |  www.juraprofessional.nl

De IMPRESSA XJ9 Professional is een ware blikvanger in een omgeving waar de bediening 
van gasten, klanten én medewerkers op eenzelfde hoog niveau staat als de architectuur, 
de ambiance en het design. De machine heeft een charismatische uitstraling dankzij de 
heldere, op symmetrie berustende vormgeving, het verchroomde bonenreservoir en de 
finish in Briljant Zilver. Met één druk op de knop bereidt deze koffievolautomaat niet  alleen 
latte macchiato, maar ook cappuccino, café crème, espresso en ristretto.

http://www.sebastianprofessional.nl/
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WEGENS SUCCES TWEEDE 
      EDITIE BARBERSOCIETY LIVE

THE HAIR X-PERIENCE GROOTSTE 
KAPPERSEVENT VAN NEDERLAND

PROGRAMMA
Britse iconen zoals barber Chris Foster en het barber team The B.O.M.B. Squad zijn dit jaar ook weer 
aanwezig. Marc van Hare, initiatiefnemer, noemt het uniek dat barbers uit verschillende landen bij 
elkaar komen. “Naast plezier, is kennis uitwisselen en inspiratie opdoen minstens zo belangrijk. 
Daarom hebben we dit jaar een open podium waar barbers hun talenten kunnen tonen.” De bar-
bershop met de hoogste score op het inspiratie- en reviewplatform WieWatHaar.nl krijgt de BSL 
Barbershop-Award 2017 uitgereikt. “Zo worden barbershops gemotiveerd om zichzelf online op de 
kaart te zetten, dat is in deze tijd heel belangrijk”, legt Marc van Hare uit. 

Meer informatie:
BarberSociety Live 
Tel. 06-24204231
www.barbersocietylive.com 

Eventmanager Giny Hurink vertelt over de opzet: “Tijdens The Hair X-perience kunnen kappers leve-
ranciers ontmoeten, nieuwe productlijnen uittesten, materiaal inkopen en kennis en inspiratie opdoen 
tijdens demo’s, workshops en shows. Er is zoveel belangstelling dat we hebben besloten om de beurs-
vloer uit te breiden.”

VERSCHILLENDE AREA’S
De beursvloer is ingedeeld in diverse zones met ieder een eigen karakter. In de Product Area staan 
merken en hun producten centraal, in de Selling Area kan materiaal worden ingekocht, de Education 
& Innovation Area laat de nieuwste technieken en laatste trends zien en voor informatie over aanvul-
lende diensten zoals automatisering kunnen bezoekers terecht bij de Support Area. 

PROGRAMMA
Het evenement heeft veel aandacht voor beleving. Er worden verschillende demo’s gegeven door 
bekende merken op de vier Demo Squares. Daarnaast zijn er op het podium dagelijks twee inspireren-
de shows te zien en verzorgt Top Hair een programma in het kennistheater.

Meer informatie: The Hair X-perience
Tel. 0183-680680, www.evenementenhal.nl/hair-xperience 

DE OPZET VAN BARBERSOCIETY LIVE 

BLIJFT HETZELFDE, DAT WAS NAMELIJK 

EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN 

HET SUCCES. HET PROGRAMMA 

WORDT ECHTER WEL UITGEBREID MET 

BUITENLANDSE BARBER-TEAMS EN ER ZAL 

EEN BSL PEOPLE’S CHOICE BARBERSHOP-

AWARD WORDEN UITGEREIKT. TIJDENS 

HET EVENEMENT ONTMOETEN EUROPESE 

BARBERS EN HERENKAPPERS ELKAAR IN 

EEN FESTIVALSFEER MET VERSCHILLENDE 

SHOWS, SEMINARS, DEMO’S EN 

PRODUCTPRESENTATIES ONDER HET 

GENOT VAN EEN DRANKJE EN EEN HAPJE. 

DE EERSTE EDITIE VAN THE HAIR X-PERIENCE VINDT PLAATS OP 25 EN 26 JUNI IN EVENEMENTENHAL GORINCHEM. HET GROOTSTE 

KAPPERSEVENT VAN NEDERLAND IS EXCLUSIEF VOOR KAPPERS EN STAAT IN HET TEKEN VAN INFORMATIE, EDUCATIE EN INNOVATIE. 

Haircare      |      Skincare      |      Make-up      |      Lifestyle

http://wiewathaar.nl/
http://www.barbersocietylive.com/
http://www.evenementenhal.nl/hair-xperience
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Barber Furniture 
DIRECT SUCCES MET NIEUWE RETROMEUBELEN

De salon Hairjockey is al twintig jaar een vaste waarde in het centrum van Breda. De acht hier werkza-
me kappers volgen altijd de nieuwste modetrends op de voet, maar ook wat betreft de saloninrichting is 
de kapsalon altijd in beweging. “We hebben altijd geprobeerd om anders te zijn dan alle andere zaken; 
onze eigen koers te varen”, aldus Arjan. “Ik heb daarvoor mijn eigen stijl doorgevoerd in de salon. 
Hierdoor komen veel klanten naar de salon die zich met mijn stijl verbonden voelen.”

STIJL
Over de saloninrichting van veel andere kapsalons zegt hij: “Ik vind deze vaak wat te strak en te ste-
riel.” Hairjockey is een diepe salon, wat de mogelijkheid gaf tot het combineren van twee stijlen: 
Scandinavisch design achterin en een echte barbershop-uitstraling voor.

Arjan is zelf verantwoordelijk voor zijn interieur: het bij elkaar zoeken van coole objecten op 
Marktplaats om te gebruiken in de salon is dan ook zijn hobby. Toch miste hij aanbod op de markt: 
“Toen ik terugkwam uit Luik, waar ik voor een barber-meubel was gaan kijken, dacht ik bij mezelf: ‘wat 
ik wil is er bijna niet’. De eerste barbershops die in Nederland ontstonden hebben het aanbod van antie-
ke meubels bijna geheel opgekocht.”

“Zo ben ik op het idee gekomen om dit soort barber-meubels zelf te gaan produceren. Ook hierbij volg 
ik geheel mijn eigen stijl, zonder naar anderen te kijken.” En met succes. Het nieuwe bedrijf met de klas-
siek ogende meubelen stond op de beurs in Bologna en de reacties waren volgens Arjan overweldigend.

AANBOD
Momenteel biedt Barber Furniture drie lijnen (classic, industrial en vintage) met spiegels, kasten, toon-
banken en andere meubelen. Vanaf medio mei wordt daar ook een eigenzinnige lijn kappersstoelen aan 
toegevoegd. Alle producten worden nieuw vervaardigd uit kwaliteitsmaterialen zoals gezandstraald Duits 
eiken maar hebben toch de gewilde old school vintage look. Volgens Arjan zijn de meubelen ook voor 
dameskappers interessant.

Barber Furniture heeft al veel interesse opgeroepen in de saloninrichting. Zo is het bedrijf gevraagd 
voor de beursstand van American Crew, dat retro ook hoog in het vaandel heeft. Geïnteresseerden kun-
nen vanaf nu, op afspraak, terecht in de nieuwe showroom in Roosendaal. Verder is Barber Furniture 
binnenkort te zien op Barber Society Live (25 juni, Amsterdam) en The Hair X-perience (25 en 26 juni, 
Gorinchem).

Meer informatie:
Barber Furniture
Tel. 06-46416898
arjan@barberfurniture.com, www.barberfurtiture.com

MET BARBER FURNITURE IS ER EEN NIEUW 

BEDRIJF OP HET GEBIED VAN BARBER-MEUBE-

LEN. DE INSTEEK: NIEUWE MEUBELEN MET 

EEN ZO AUTHENTIEK MOGELIJKE VINTAGE 

LOOK. DE REDACTIE VAN DE KAPPER SPRAK 

MET ARJAN RUEDISUELI, EIGENAAR VAN DE 

KAPSALON HAIRJOCKEY IN BREDA EN DE 

BEDENKER VAN DIT SUCCESVOLLE NIEUWE 

CONCEPT.

mailto:arjan@barberfurniture.com
http://www.barberfurtiture.com/


IN 2002 ZAG ULTRON HET LEVENSLICHT. SINDSDIEN BLEEF HET MERK VAN SINELCO GESTAAG GROEIEN EN TEGEN-

WOORDIG IS HET EEN WERELDWIJDE DISTRIBUTEUR VOOR ALLES WAT MET ELEKTRISCHE KAPPERSBENODIGDHEDEN 

TE MAKEN HEEFT, VAN HAARDROGERS EN STIJL- EN STYLINGTANGEN TOT KRULTANGEN, CLIPPERS, TRIMMERS EN 

DROOGKAPPEN. OM STIL TE STAAN BIJ HET VIJFTIENJARIG JUBILEUM ZET ULTRON DE REVOLV’IT KRULTANG UITGEBREID IN 

HET ZONNETJE. OOK ZIJN ER DRIE NIEUWE PRODUCTEN: DE MYSTIC COOL, PERFECT STEAM EN CERALI MINI.

Al vijftien jaar valt Ultron op in innovatief design en kleurgebruik en producten die gebaseerd zijn op een lang traject 
van kwaliteitsonderzoek. Het doel van het bedrijf is het aanbieden van de goede gereedschappen zodat haarstylisten 

hiermee de perfecte creaties kunnen scheppen.

REVOLV’IT
Bij Ultron streeft men altijd naar perfectie, zowel esthetisch als qua prestaties. De Revolv’it is al langer het 

toonbeeld van waar dit toe kan leiden. De Revolv’it is uniek op de markt van de krultangen. Vooral het 
gebruiksgemak valt in positieve zin op met zijn werking in drie stappen. 

Ten eerste klemt de gebruiker de haarlok bij de wortels vast in de krultang. Het oprollen van de lok 
gebeurt vervolgens door de siliconengreep te laten draaien. Dankzij gepatenteerde technologie vol-

staan twee vingers (duim en wijsviger, logischerwijs) om de silicone ring 360° te laten draaien. De 
tang rolt dan de haarlok rond het keramisch/toermalijnen element met ionenreflectie. Na enkele 

seconden kan de tang geopend worden en komt het haar tevoorschijn met een nieuw verkregen 
vorm en glans. De beweging kan zo vaak als wenselijk herhaald worden.

Door het inventieve draaisysteem is de stijltang ergonomisch zelfs voor intensieve gebrui-
kers zoals stylisten zeer geschikt. De krultang warmt snel op tot 200°C, waarbij de 

gebruiker beschermd wordt door een hittebestendig handvat en punt. De Revolv’it-tang 
wordt geleverd met een etui die kan worden omgetoverd in een thermo-isolerend 

matje dat goed van pas komt bij het gebruik van de tang.

VIDEO-MANUALS
Om de werking nog gemakkelijker te illustreren, heeft Ultron als toegevoegde 

service een filmpje online gezet waarin de Revolv’it in werking getoond 
wordt. Vergelijkbare filmpjes zijn overigens ook ter ondersteuning van 

andere producten gemaakt, deze zijn allemaal te zien op de website van 
Ultron.

FORMATEN
Naast gebruiksgemak is ook de variatie in grootte van de Revolv’it 

een sterk punt van de krultang. Het apparaat is verkrijgbaar met 
vijf formaten doorsnede: 15, 19, 26, 32 en 38mm. Hierbij 

hoort een vermogen van tussen de 28 en 60 Watt. Hierdoor 
is er voor in iedere ruimte en situatie en voor bij ieder 

haartype wel een Revolv’it die geschikt is.

VIJFTIENJARIG JUBILEUM 
MET REVOLV’IT, CERALI MINI, MYSTIC COOL EN PERFECT STEAM

C o V e r s t o r y
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CERALI MINI
Naast de Revolv’it heeft Ultron ook veel nieuwe producten geïntroduceerd. 
Zo is daar de Cerali Mini, een mini-hot brush die door simpelweg te borste-
len zorgt voor stijl, zacht uitziend haar. Deze tool is dankzij het formaat erg 
handig voor op reis en komt ook met een fluwelen draagtas.

In tegenstelling tot wat je van zo’n miniborstel zou kunnen verwachten, 
biedt de Cerali Mini maximale antistatische prestaties. De borstel warmt 
snel op tot een constante temperatuur van 180°C. De borstelpunten zijn van 
hittebestendig silicoon.

MYSTIC COOL
De Mystic Cool is een stijltang die het haar extra hydrateert dankzij een 
‘cool mist’-functie die water uit het waterreservoir verandert in een mist en 
deze over de platen verspreidt om de hitte te verminderen. Hierdoor wordt 
haarbreuk door een te hoge hitte voorkomen, wordt het haar gezonder en 
krijgt het een glossy-achtige glans. Wie het haar wil stylen zonder koele 
mist, kan deze functie overigens ook uitzetten.

De temperatuur van de tang kan met vijf settings ingesteld worden tussen de 
150°C en 230°C. Zo kan de gebruiker de temperatuur kiezen die het best bij 
het haartype past. De toermalijnen platen met keramieken coating zijn 30 bij 
110mm en er gaat 7 milliliter water in het reservoir.

PERFECT STEAM
Ten slotte is er de nieuwe Perfect Steam, net als de Mystic cool een professi-
onele stijltang die water gebruikt om uitdroging van het haar te voorkomen. 
De Perfect Steam gebruikt echter een speciale stoomfunctie om dit doel te 
bereiken. Een fijn, uitneembaar kammetje tussen de zwevende titaniumplaten 
en de stoomtoevoer verdeelt het haar evenredig over het oppervlak van de 
tang, zodat het haar na de behandeling natuurlijker valt. 

Ten slotte heeft dit model een lcd-scherm waarop alle informatie, zoals de 
gekozen temperatuurstand (op dit gebied heeft de Perfect Steam dezelfde 
mogelijkheden als de Mystic Cool) af te lezen is.

Meer informatie: Sinelco
Tel. +32 (0)55 334141, www.sinelco.com, www.ultrononline.com

D e  K a p p e r  n r  2  2 0 1 7 21

SPECIALE JUBILEUMACTIE

Bij een verjaardag horen natuurlijk traktaties en Ultron geeft 150 Touch 

– Gloss Edition haardrogers weg! Wilt u kans maken op deze mooie 

prijs? Kijk dan op de actiewebsite www.ultrononline.com/15jaar voor 

de prijsvraag. De code om deel te nemen is Ultron15jaar en de actie 

loopt tot eind april.

Om de producten beter te kunnen laten zien heeft Sinelco filmpjes online 
gezet. Bekijk deze door de QR-codes te scannen met de smartphone. Van 
links naar rechts: Revolv’it, Mystic Cool en Perfect Steam

ULTRON VIERT

http://www.sinelco.com/
http://www.ultrononline.com/
http://www.ultrononline.com/15jaar


www.glynt.nl

Bestel nu GRATIS een GLYNT probeer set via telefoonnummer 06- 224 905 46

 2013 · 2014 · 2015 · 
20

16

DE 
NUMMER 1 

ONDER DE 
DUITSE 
KAPPERS

http://www.glynt.nl/


t o o l s

D e  K a p p e r  n r  2  2 0 1 7 23

Verschillende testen hebben aangetoond dat de kromming van het mes 
meer stabiliteit en veiligheid biedt. Met het gebogen scheermesje kan 
bovendien nauwkeuriger gewerkt worden. Voor het haartrimapparaat waren 
vier uitgangspunten belangrijk: veiligheid bij het trimmen, maximaal com-
fort en veiligheid bij het vervangen van het mesje, veilige gangvoering en 
eenvoudige toepassingsmogelijkheden zonder uitgebreide scholing.

WERKEN MET DE BLAZOR
Er is geen specifieke techniek vereist om te werken met de Blazor, het 
apparaat kan op gevoel gebruikt worden. De kapper kan zelf bepalen of hij 
met de frontside of backside wil werken. Het mes is geschikt voor zowel 
rechts- als linkshandigen en ligt goed in de hand. 

MOGELIJKHEDEN
Omdat het mesje dicht op de hand ligt, is het mogelijk om heel nauwkeu-
rig en gevoelig te werken. Bij fijn haar kan extra volume gecreëerd worden, 
dik haar kan worden uitgedund, nat en droog haar kan in model worden 
gebracht en er kunnen modieuze accenten worden toegevoegd. 

MESJES VERVANGEN
Het vervangen van de mesjes gaat zonder problemen: klap het apparaat 
open, plaats een compleet nieuw mesje en klap het apparaat weer dicht. 
De tien bijgevoegde mesjes kunnen aan beide kanten gebruikt worden, ze 
dienen dan alleen even omgedraaid te worden. Zo kunnen de mesjes extra 
lang gebruikt worden.

LANCERING
Tijdens Top Hair International heeft Tondeo de Blazor voor het eerst aan het 
grote publiek gepresenteerd. Bezoekers konden tijdens de beurs naar de 
stand van Tondeo om een indruk krijgen hoe het product werkt, hoe het in 
de hand ligt, hoe veilig het is en wat de voordelen zijn. 

Meer informatie:
Tondeo
Tel. +49 (0)212 6586342
www.tondeo.nl

BLAZOR, DE NAAM VAN HET UNIEKE, REVOLUTIO-

NAIRE HAARTRIMAPPARAAT VAN TONDEO, IS EEN 

SAMENVOEGING VAN DE WOORDEN BLADE EN 

RAZOR. RON SCHUMANN KWAM MET HET VER-

NIEUWENDE CONCEPT EN PRESENTEERDE ZIJN IDEE 

AAN TONDEO. DE PRODUCTONTWIKKELAARS EN 

MENSEN VAN DE MARKETINGAFDELING WAREN 

ENTHOUSIAST EN ZIJN HET GEBOGEN MES GAAN 

ONTWIKKELEN. 

BLAZOR: 
PRIMEUR MET BLADE EN RAZOR IN ÉÉN

www.glynt.nl
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OM JE KLANTEN TEVREDEN TE HOUDEN, IS HET 

BELANGRIJK OM HEN TE BLIJVEN VERRASSEN ÈN TE 

LATEN ZIEN DAT JE ALS HAIRSTYLIST HELEMAAL BIJ 

BENT OP VAKTECHNISCH GEBIED. OM JE HIERIN TE 

ONDERSTEUNEN, IS VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER EEN 

SAMENWERKING AANGEGAAN MET PIVOT POINT, 

DAT AL VIJFTIG JAAR TOONAANGEVEND IS OP HET 

GEBIED VAN KAPPERSEDUCATIE. IN DE NIEUWE, 

VASTE RUBRIEK  ‘TECHNICALS’ VOORZIET HET PIVOT 

POINT CREATIVE TEAM JE IN IEDERE UITGAVE VAN 

FRISSE, NIEUWE IDEEËN OP HET GEBIED VAN KNIP-

PEN, KLEUREN EN STYLEN DIE DIRECT TOEPASBAAR 

ZIJN IN DE SALON!

Ben je op zoek naar meer vaktechnische inspiratie, (online) 
trainingen, workshops, personal coaching of een complete 
opleiding? Je vindt het allemaal op www.pivotpoint.nl!

Pivot Point werd begin jaren zestig opgericht door de Belgisch/
Nederlandse kapper Leo Passage, die op jonge leeftijd naar 
Chicago emigreerde. Hier ontwikkelde en perfectioneerde hij 
het Pivot Point-educatiesysteem, dat wereldwijd toonaange-
vend is in tachtig landen. 

SALONABILITY - NATASHA

Lengtegids op de middenafdeling van het 
achterhoofd met een loodrechte verdeling en 
hoge projectie. Plaats je vingers onder een 
hoge hellingsgraad en knip evenwijdig

Vanaf de gidslijn aan weerskanten lage 
diagonaal-voorwaartse scheidingen. 
Gebruik hoge pro-jectie, loodrechte ver-
deling en plaats je vingers niet evenwijdig 
om lengtetoename te creëren 

De lengtegids op het achterhoofd pro-
jecteer je op 90°. Vingerstand bepaalt de 
lengtetoename naar de voorkant. Trek een 
diagonaal achterwaartse scheiding verdeel 
loodrecht en knip volgens de vaste kniplijn 

Aan de zijkanten richt je het haar met mid-
delmatige projectie naar achteren en knip 
je ook daar in langs een diagonaal voor-
waartse lijn 

Afwerken door te textureren

Donkere basis met afwisselende rozen-
hout-getint lokken en donkere schaduw 
langs zijscheiding: middelgrote transparante 
scheiding, blonde kleur en ontkleurde lok-
ken aanbrengen, daarna rozenhout-toner 
voor transparante delen

Vooraan een zachte natuurlijke golf creëren 
met een föhntechniek

Natuurlijke zijscheiding van de kruin naar 
het midden. Diagonale scheiding van de 
kruin tot clak achter de oren en middenach-
ter brede verticale scheiding afdelen

http://www.pivotpoint.nl/
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JE EIGEN BOEKINGSAPP MET 

          1KAPPER.NL

1Kapper.nl startte in 2008 met een online reserveringssysteem, waarmee klanten snel, eenvoudig en op 
ieder gewenst tijdstip een afspraak bij hun kapper kunnen maken. “In de jaren die volgden steeg het 
gebruik van mobiele devices zoals smartphones en tablets explosief. Om hier op in te spelen, salonklan-
ten van nog meer gemak te voorzien en de kapsalons die met 1Kapper.nl werken nog meer omzet te laten 
genereren, hebben we de gratis boekingsapp gelanceerd”, verduidelijkt Arjan Cruiming van 1Kapper.nl.

VEEL MKB’ERS DROMEN VAN EEN EIGEN APP, MAAR ZIEN HIER VAAK TOCH VANAF DOOR 

DE HOGE KOSTEN. 1KAPPER.NL BIEDT HIERVOOR EEN OPLOSSING; DE AFSPRAKEN-APP VAN 

DEZE SALONAUTOMATISEERDER IS NAMELIJK GRATIS VOOR KAPSALONS DIE WERKEN MET 

HET ONLINE RESERVERINGSSYSTEEM VAN 1KAPPER.NL. OOK BIEDT 1KAPPER.NL SALONS DE 

MOGELIJKHEID VAN EEN EIGEN (EN GEPERSONALISEERDE) BOEKINGSAPP TEGEN EEN AAN-

TREKKELIJK TARIEF. 

1Kapper.nl biedt ook de mogelijkheid van 

een eigen, gepersonaliseerde boekings-

app. Heeft een salon meerdere vestigin-

gen, dan kan er één app worden gemaakt 

waarin alle vestigingen vermeld staan

HOE WERKT HET?
“De afspraken-app van 1Kapper.nl is geheel gratis. 
Wanneer een salon boekbaar is via 1Kapper.nl, dan is 
de salon ook automatisch te boeken via de boekings-
app van 1Kapper.nl. De kapsalon hoeft hier niks extra’s 
voor te betalen of te doen. Iedere klant kan deze app 
gratis downloaden voor Android en iOS. Het voordeel 
van de boekingsapp is natuurlijk dat deze overal te 
gebruiken is. De klant boekt in de trein, tijdens de 
lunchpauze of in de wachtkamer bij de huisarts bij-
voorbeeld even snel zijn of haar kappersafspraak.” 

“Iedere keer wanneer een klant een kappersafspraak 
wil maken, opent de klant de app van 1Kapper.nl op 
zijn of haar smartphone of tablet. Klanten kunnen 
een kapper zoeken op ‘plaatsnaam’ of met de GPS op 
‘kapsalons in de buurt’. Heeft een klant al eens eerder 
een kappersafspraak gemaakt bij een salon via de app, 
dan wordt deze kapsalon bij de klant automatisch 
vermeld onder ‘favorieten’. Verder heeft de klant altijd 
een overzicht op de app van alle gemaakte kappers-
afspraken, zowel toekomstige afspraken als die uit het 
verleden.”

GEPERSONALISEERDE APP
“1Kapper.nl biedt kapsalons ook een eigen boekings-
app aan tegen een aantrekkelijk tarief. Het leuke hier-
van is dat de salon een foto en/of logo van de eigen 
zaak in de app kan laten zetten. Verder is de kapsalon 
in de Play Store en App Store vindbaar onder de eigen 
naam. Uiteraard zijn deze apps door klanten kosteloos 
te downloaden. De kleur van de knoppen en de header 
kan worden aangepast in de gewenste (huisstijl-)kleur. 
Heeft een salon meerdere vestigingen, dan kan er één 
app worden gemaakt waarin alle vestigingen vermeld 
staan.”

Meer informatie:
1Kapper.nl
Tel. 0594-820212
www.1kapper.nl

De afspraken-app van is gratis voor salons die 

werken met het online reserveringssysteem van 

1Kapper.nl
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MIJN SALON INTRODUCEERT 
                       NIEUWE CONSUMENTENAPP

SYSTEEM VOOR KAPPERS 
    STEEDS BETER DANKZIJ KAPPERS

De typische kappersklant wil steeds meer gemak, zeker op het gebied van het maken van afspraken. Natuurlijk 
kan dat nog steeds telefonisch, maar elk jaar wordt het aandeel van de online geboekte afspraken groter. Dit kun-
nen kappers regelen via een tool op de website, maar gemakkelijker gaat het via een app op de smartphone van 
de klant. Deze hoeft dan niet meer in te loggen en wordt direct herkend in de agenda. Hierdoor wordt het proces 
van het maken van afspraken erg gestroomlijnd. 

De verwachting is dat deelnemende salons zich erover zullen verbazen hoe groot het aandeel van de via de app 
gemaakte afspraken wordt. Voor de kapper zelf is dat natuurlijk ook voordelig, omdat dit een heleboel tijd scheelt 
wat betreft het maken van afspraken, die de kapper vervolgens aan andere belangrijke zaken kan besteden.

Meer informatie:
B&F Groep
Tel. 0412-629119
www.bnfgroep.nl

Veel van de updates waar Duijf het over heeft zijn voortgekomen uit de informatie van kappers die met het 
systeem werken. Duijf: “Wij luisteren naar onze klanten. Stel dat een kapper die werkt met SalonNet aangeeft 
behoefte te hebben aan een specifieke uitbreiding of een extra functie, dan maken we die. Vervolgens zorgen we 
er met een update voor dat alle gebruikers hiervan kunnen profiteren. Zo helopen we elkaar vooruit te komen.”

SYSTEEM
Mede door deze samenwerking is SalonNet uitgegroeid tot een compleet systeem dat zich onderscheidt door 
eenvoud, bedieningsgemak, betrouwbaarheid en uitgebreide functionaliteit. Wat dit laatste betreft omvat SalonNet 
functies als een kassa, koppeling PIN-automaat, (online) afsprakenboek, voorraadbeheer, personeelsadministratie 
en uitgebreide rapportages en statistieken. “Desondanks is de informatie gemakkelijk te raadplegen, ook voor wie 
weinig ervaring met computers heeft”, belooft Duijf. Hij besluit: “En mocht het niet lukken, dan staat onze help-
desk altijd klaar met deskundig advies.”

Meer informatie:
SalonNet
Tel. 0343-758252
www.salonnet.nl

IN NAVOLGING VAN DE ONDERNEMERS-APP LANCEERT MIJN SALON NU EEN APP GERICHT OP CON-

SUMENTEN. DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN DE APP ZIJN HET GEMAKKELIJK MAKEN, WIJZIGEN OF 

ANNULEREN VAN AFSPRAKEN, MAAR DE APP BIEDT NOG VEEL MEER MODERNE EN LEUKE FEATURES.

SALONNET IS EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM VOOR KAPSALONS, WAARVOOR OOK INTEN-

SIEF IS SAMENGEWERKT MET KAPPERS. “IN DE AFGELOPEN JAREN IS HET SYSTEEM STEEDS VERDER 

GEPERFECTIONEERD; EEN PROCES DAT NOG STEEDS DOORGAAT. ER ZIJN VOORTDUREND NIEUWE 

TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN EN DE MARKT STAAT OOK NIET STIL. DANKZIJ MEERDERE UPDATES PER 

JAAR ZIJN KAPSALONS ERVAN VERZEKERD DAT ZE WERKEN MET EEN SYSTEEM DAT VOLLEDIG UP TO 

DATE IS”, ALDUS JACK DUIJF, DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER SALONNET, IN EEN INTERVIEW.

Jack Duijf

http://www.bnfgroep.nl/
http://www.salonnet.nl/
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INLINE BIEDT NU VR-BEELDEN 
VOOR BIJ ONTWERPPROCES

Virtual Reality, of VR in het kort, is een steeds popu-
lairder wordende technologie waarbij de kijker door 
middel van een computersimulatie en een speciale 
VR-bril een 3d-beeld te zien krijgt. VR is vooralsnog 
vooral bekend van toepassingen bij games, films 
en trainingen voor militaire, medische en lucht- en 
ruimtevaartprofessionals.

Inline bood al de mogelijkheid om een ontwerp 
volledig fotorealistisch te laten zien aan de klant, 
maar door het gebruik van de VR-bril komt daar nu 
een dimensie bij. De klant kan nu in virtual reality 
rondkijken in de toekomstige salon en zo een nog 
beter beeld krijgen van de beleving. Inline staat op 
de beurs ‘The Hair X-Perience’, die op 25 en 26 
juni gehouden wordt in Gorinchem, op standplaats 
156 t/m 159.

Meer informatie:
Inline BV
Tel. 0348-502244
www.inline.nl

BIJ ONTWERPPROCESSEN, ZOALS VAN EEN KAPSALON, IS HET 

VOOR VEEL MENSEN LASTIG OM ZICH HET EINDRESULTAAT 

VOOR TE STELLEN, ZEKER ALS ER ALLEEN NOG MAAR TEKE-

NINGEN ZIJN. VOORAL ABSTRACTE ZAKEN ALS RUIMTELIJK-

HEID ZIJN MOEILIJK HIEROP TE VANGEN. INTERIEURSPECIALIST 

INLINE KOMT MET EEN OPLOSSING DOOR VIRTUAL REALITY-

ONTWERPEN AAN TE BIEDEN. 

NIEUWE SHOWROOM EN 
   UITGEBREIDER MEUBILAIRAANBOD 

Salonvoordeel.nl biedt een zeer ruime keus aan meubilair dat geschikt is voor ieder budget. Gregor, die zelf 
al vijfentwintig jaar kapper is, voorziet zijn klanten daarbij van uitgebreid persoonlijk advies. Zo zijn klan-
ten ervan verzekerd dat het gekozen meubilair aansluit op de wensen en behoeften van hun salon. 

BARBERTREND
Als herenkapper weet Gregor precies wat belangrijk is bij de aanschaf van een barberstoel, hier helpt hij 
klanten ook bij. De meeste barberstoelen zijn voor mensen met een lengte tot 1.75 meter vaak te hoog. 
Er dient dan goed gekeken te worden naar een passende herenstoel om fysieke klachten te voorkomen. 
Daarom heeft Salonvoordeel.nl het ruimste aanbod aan barberstoelen in Nederland, hiermee wordt inge-
speeld op de nieuwe barbertrend. 

SAMENWERKING MET SWAROVSKI
Voor een meer luxe uitstraling is Salonvoordeel.nl een samenwerking aangegaan met Swarovski. De meu-
bels zijn voorzien van kristallen en in tientallen kleuren leverbaar. Dit geeft een salon een geheel eigen 
touch. 

Meer informatie: Salonvoordeel.nl
Tel. 0315-750253, www.salonvoordeel.nl

DE SHOWROOM VAN SALONVOORDEEL.NL IN DINXPERLOO IS VERHUISD NAAR EEN GRO-

TER PAND. HET ASSORTIMENT IS UITGEBREID MET MEUBILAIR UIT VERSCHILLENDE EUROPESE 

LANDEN. EIGENAAR GREGOR CORBEEK EN ZIJN VROUW PATRICIA ZIJN DAARNAAST EEN 

SAMENWERKING AANGEGAAN MET SWAROVSKI.
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http://salonvoordeel.nl/
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New Supreme

SHADOW

Ergonomische schaar of
Modelleer

+ haardroger gratis 

of

+

e-kwip Shadow HS 5.5 / Mod. 5.5 (40 tanden):
• Zachte overgang en extreme scherpte
• De ergonomische greep garandeert ontspannen snijden 
• Individueel regelbare aanpassing van de platte schroef 
• Fixed pinksteun in de Japanse stijl
• Met zwarte Teflon coating
• Japan staal / Japanse kwaliteit 
• Ergonomische knip Schaar 5.5“
• Modelleerschaar: 5,5“ mit 40 tanden

e-kwip Shadow Ionic 12/5000 haardroger (gratis)
• Extra duurzame AC-motor
• 1800 W
• Ionentechnologie
• 2 snelheden en 2 temperatuurstanden
• Koudtoets
• 3 m kabel met ophangoog
• Afneembare filter
• Incl. 2 opzetstukken (breed en smal)

Gratis

 Verkrijgbaar bij alle gekwalificeerde dealers • www.haaro.eu

    
 Poeder metal - high-tech materiaal van de toekomst!

• Metaalpoeder is in vorm geperst onder hoge druk en enorme warmte.           
  Dus blijven de microstructuren in metaal onbeschadigd.
• Resultaat: 
  Een materiaal, ca. 2, 5 x duurzamer dan conventionele roestvrij staal!

Meer specificaties:

• Scherper knippen door t „zwaard“ Blade 
• Ergonomisch design
• Beschikbare maten: 5“ / 5.5“ en 6

 Productvoordelen:

• Lichter knippen  en een optimale verdeling van kracht de luxe   
  „kogellagers.
• Nieuwe 3-D greep past zich juist aan uw hand.
• Nieuwe, solide siliconen ringen voor betere grip en stabiliteit.

10 jaar gratis herstel- en slijpservice

• 10 jaar gratis reparatie en  service door Joewell na aankoop.

NIEUW

NIEUW

http://www.haaro.eu/
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NIEUWE TENDENSEN 
IN KAPPERS-, BEAUTY-, 
EN GEZONDHEIDSWERELD 

Volgens Mirna wordt de consument steeds kritischer als het gaat om cosmetica en 
haarproducten: “Steeds meer consumenten willen het liefst zo natuurlijk mogelijke 
producten, daarom kijken ze kritisch naar de ingrediënten die een product bevat. 
Inmiddels worden klanten steeds meer in deze behoefte voorzien. Merken laten 
petrochemische stoffen als sodium laureth, parabenen, ftalaten, overige sulfaten, 
plastic en siliconen weg uit de formules. Zo proberen ze klanten te laten zien dat 
ze de nieuwe, veilige standaard zijn.”

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
“Ook biologische producten blijven een grote rol spelen in de cosmetica en 
kappersbranche. Steeds meer merken gaan over op het gebruik van biologische 
grondstoffen. Zo worden er mineralen gebruikt, omdat deze niet gevoelig zijn 
voor bacteriën. Er hoeven dan geen conserveringsmiddelen toegevoegd te worden. 
Bedrijven die meegaan met deze trend, natuurlijke producten gaan gebruiken en 
hun beleid daarop aanpassen, trekken meer klanten.”

MEER CONTROLE
De komende tijd gaan er veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van 
controle, verwacht Mirna. “De overheid gaat scherper toezicht houden binnen de 
sector en er komen meer verplichtingen voor zowel toeleveranciers als beauty en 
hair-experts. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de salons, behandelingen en pro-
ducten, wat positief is voor de volledige sector.”

NATURAL LOOK
Mirna: “Aansluitend op de zojuist genoemde tendensen is er nu ook de trend van 
de ‘natural look’. Je creëert een egale, gave teint met lichte make-upproducten 
waardoor het lijkt of je geen make-up draagt. Zo behoud je een natuurlijke uitstra-
ling, maar zie je er wel verzorgd uit. Deze trend zie je ook terug in de kappers-
branche met natuurlijke producten. Dit sluit nauw aan op de toegenomen behoefte 
aan natuurlijke kwaliteitsproducten en pure ingrediënten. Wat dat bestaat er zeker 
een samenhang tussen de verschillende trends die momenteel bepalend zijn voor 
de wereld van kappers, beauty en gezondheid.”

Het volledige rapport vind je op www.huidcoachindepraktijk.nl 

Meer informatie:
Cosmetitext PR
Mirna van Donselaar
Tel. 0418-672500
www.cosmetitextpr.nl 

MIRNA VAN DONSELAAR EN HAAR PARTNER ANDRÉ BESCHIKKEN OVER 

EEN JARENLANGE ERVARING IN DE SCHOONHEIDSBRANCHE. SAMEN 

ZIJN ZE OPRICHTER EN EIGENAAR VAN COSMETITEXT PR. DAARNAAST 

WERKT MIRNA ALS TRENDWATCHER EN COLUMNIST VOOR VERSCHILLEN-

DE MEDIA. BEGIN DIT JAAR PUBLICEERDE ZE EEN TRENDRAPPORT 2017 

MET DAARIN ENKELE OPVALLENDE NIEUWE TENDENSEN BINNEN DE 

WERELD VAN KAPPERS, BEAUTY EN GEZONDHEID.
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Satijnen kussenslopen 

       VOOR GLANZEND HAAR EN GLADDE HUID

Vandaag de dag is een goede nachtrust erg belangrijk en Beauty Pillow draagt hieraan bij met de satijnen kussenslopen 
van het merk. Veel haarspecialisten zijn er enthousiast over en adviseren hun klanten over de slopen. Deze geven een 
gevoel van luxe en verzorgen tegelijkertijd de huid en het haar door de talgproductie en de vochtbalans te reguleren.

LANGER PLEZIER VAN EEN BEHANDELING
Bert de Zeeuw is haarstylist en eigenaar van een aantal salons in Ede en bekend met Beauty Pillow. “Voor mij als kapper 
is het belangrijk dat mijn klanten nog lang plezier hebben van hun kapsel. Tijdens de behandeling doen wij er alles aan 
om het haar zo goed mogelijk te verzorgen. Hiervoor gebruiken we onder andere crèmes, maskers en stylingproducten”, 
vertelt hij. 

Katoen ruwt het haar op waardoor het eerder door de war gaat en gespleten haarpunten ontstaan. Om dit tegen te gaan 
adviseert Bert de Zeeuw klanten om een satijnen kussensloop te nemen. Zo maakt hij mensen ervan bewust dat ze nog 
langer plezier kunnen hebben van hun behandeling. Dit draagt bij aan de klantbeleving en dat is positief voor de salons.

GOED VOOR HUID EN HAAR
Kleurspecialist Kimm Koffijberg is eigenaresse van de salon Koffijberg Hairdressers in Amsterdam. Voor haar salon, maar 
ook voor de medewerkers persoonlijk, biedt Beauty Pillow een toegevoegde waarde: “Onze bedrijfsleidster heeft bijvoor-
beeld een onrustige huid, zij is direct het satijnen kussensloop gaan gebruiken. Na een aantal weken tot maanden heeft 
ze de voordelen helemaal ervaren. Niet alleen voor de huid maar ook voor het haar. Ze heeft net als ik een kort kapsel 
dat na een nacht slapen volledig uit model is.”

Inmiddels heeft Kimm Koffijberg veel enthousiaste klanten met kort en lang haar die de voordelen van Beauty Pillow heb-
ben ervaren. Ze hebben minder klitten en het haar blijft langer mooi en sterk. Dankzij Beauty Pillow kun je opstaan en 
hoef je nagenoeg niks meer aan je haar te doen. Ook voor Koffijberg Hairdressers is dit een voordeel: de op maat gemaakte 
coupes voor klanten blijven langer mooi en klanten kunnen het haar makkelijker onderhouden.

Meer informatie: Beauty Pillow, tel. 06-13732065, www.beautypillow.nl 

BEAUTY PILLOW BIEDT DOOR MIDDEL VAN SATIJNEN KUSSENSLOPEN EEN GOEDE ONDERSTEUNING 

VOOR BIJ DE HAARVERZORGING. HET GESTYLDE HAAR BLIJFT NA EEN NACHT SLAPEN BETER IN MODEL, 

WORDT MINDER SNEL VET EN PLUIZIG EN KRIJGT EEN NATUURLIJKE GLANS DOOR DE POLIJSTENDE WER-

KING. EXTENSIONS BLIJVEN DANKZIJ HET KUSSEN BETER OP HUN PLEK EN KLITTEN ZIJN VERLEDEN TIJD. 

BEAUTY PILLOW IS NIET ALLEEN GOED VOOR HET HAAR, MAAR OOK DE HUID KNAPT ER VAN OP. 

p r o D u C t n i e u w s
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Sleek Hairwear was een hoogtepunt tijdens de shows van Alexandra Frida en Tess 
van Zalinge. Hierbij wordt een goed verzorgde haaraanzet gecombineerd met 
een droge textuur richting de punten, voor een nonchalante look die eruitziet of 
de draagster een hoed of muts heeft gedragen. Deze look kan gecreëerd worden 
met Kerasilk Control Rich Protective Oil voor dik haar en Smoothing Fluid voor 
fijner haar.

Voor een ingetogen maar toch vrouwelijke en verleidelijke look is er de stijl 
‘Blowdry Natural’, waarmee Anbasja Blanken uitpakte tijdens haar show. Hierbij 
heeft het haar een natuurlijke textuur met een dromerig tintje. Hiervoor is 
Kerasilk Reconstruct Regenerating blow-dry spray geschikt, of Kerasilk Repower 
Volume blow-dry spray voor fijner haar. Hiermee wordt het haar verzorgd met 
een langdurige hold die naturel blijft.

Dry Texture is ook weer een nonchalante look, ditmaal te zien bij de shows 
van Thrinhbecx en The Painting. Bij deze Parisienne-look zijn grip en beweging 
zonder zichtbare of verzwarende haarverzorging belangrijk. Het natuurlijke en 
wulpse effect komt ongedwongen over, met de juiste body voor de style. Hierbij 
is Kerasilk Repower Volume Dry Shampoo te gebruiken, of Kerasilk Color Gentle 
Dry Shampoo bij gekleurd haar.

Meer informatie: Goldwell, tel. 085-4864400, www.goldwell.nl

MET DE AMSTERDAM FASHION 

WEEK IS HET NIEUWE MODESEI-

ZOEN AFGETRAPT. GOLDWELL 

ZIT HIER NATUURLIJK BOVEN-

OP EN TOONT DE HAAR-

TRENDS VOOR DE KOMENDE 

ZOMER: HIGH-END, MAAR 

MET EEN NATUURLIJKE EN FRIS-

SE LOOK, ZOALS DE STIJLEN 

SLEEK HAIRWEAR, BLOWDRY 

NATURAL EN DRY TEXTURE. BIJ 

ELKE LOOK WORDEN BOVEN-

DIEN DE KERASILK-PRODUCTEN 

BENOEMD DIE HELPEN DEZE 

COUPE TE REALISEREN.

http://www.goldwell.nl/


METALLICZONDERMEERPRIJS
KIS presenteert de Metallic Collection met 6 nieuwe mode-tinten. U realiseert de prachtigste Metallic tinten door het haar 
te blonderen tot kleurhoogte 10. Laat aansluitend KIS No-Yellow shampoo 3 minuten inwerken om de laatste restjes geel te 
neutraliseren. Vervolgens de gewenste Metallic-tint 1:1 met KIS DMI-lotion 30-35 minuten laten inwerken. Voor het mooiste 
resultaat ontvangt u ter introductie 2 sachets No-Yellow shampoo gratis bij elke tube KIS Metallic. 

WWW.KAPPERS.EU / 055-5431111 KERATININFUSIONSYSTEM

KIS   METALLICS

Graphite Steel Gray Lavender Champagne Pink Champagne Rosé

De Kapper_KIS_adv_metallics_spread_feb2017_2.indd   2-3 01-02-17   14:18
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e V e n t

OPINESS 

     REIKT CONSUMENTENPRIJS UIT 
VOOR BESTE KAPPERSKETENS VAN NEDERLAND

Kappersketens in Nederland maken kans op deze award wanneer 
ze goed scoren op de website van Opiness. Consumenten kunnen 
hier een review achterlaten die invloed heeft op de score. De 
winnaars worden bekendgemaakt tijdens het event ‘Kapsalon van 
het Jaar’. Er worden voor twaalf regio’s awards uitgereikt aan de 
Beste Keten.

GOEDE KLANTBELEVING
Uit de analyse van de reviews blijkt dat het vertrouwen in een 
kapper belangrijker is dan een trendy uitstraling. Daarnaast is het 
van belang om de tijd te nemen, te luisteren naar de wensen van 
de klant en een goede uitleg te geven over de behandeling. Deze 
elementen dragen bij aan een goede klantbeleving en kunnen 
helpen om de beste kapper van Nederland of in de regio te wor-
den. 

“Opvallend is dat de uitstraling van de salon, wachttijden en 
tarieven niet doorslaggevend zijn. Communicatieve vaardigheden, 
vertrouwen en de sfeer vinden consumenten belangrijker”, aldus 
Linda Schulte van Opiness. “Een kapper die hoog scoort heeft een 
klant voor het leven.”

VORIGE WINNAARS
Afgelopen jaar won AMI Kappers de award als Beste Landelijke 
Keten en Arena Kappers was Beste Regionale Keten. De 
Regio Awards gingen dankzij de klanten onder andere naar 
HairCompany, HiziHair, MartinHair en Team Kapsalon. 

HOE MAAK JE KANS?
Om kans te maken op een award dient de salon onderdeel te 
zijn van een keten, dit houdt in dat er drie of meer vestigingen 
zijn. Klanten kunnen dan helpen om de consumenten award te 
bemachtigen door reviews te plaatsen op Opiness.nl. 

Meer informatie:
Opiness
www.opiness.nl/kapper-keten-awards-2017

AFGELOPEN JAAR WERDEN 

TWAALF KAPPERSKETENVESTIGIN-

GEN VERRAST MET EEN CON-

SUMENTEN-AWARD OMDAT ZIJ 

DE BESTE KLANTREVIEWS HAD-

DEN OP OPINESS.NL. DE CON-

SUMENTENWEBSITE REIKT OOK 

DIT JAAR WEER AWARDS UIT 

AAN DE BESTE KAPPERSKETENS 

VAN NEDERLAND. DE UITREIKING 

VINDT PLAATS OP 26 JUNI 2017.

http://opiness.nl/
http://www.opiness.nl/kapper-keten-awards-2017
http://opiness.nl/
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Big Data, mogelijk heeft u van het begrip gehoord. Er worden vandaag de dag 
zoveel gegevens in computerbestanden opgeslagen dat de combinatie van al 
die databronnen goud waard is. Je kan dan namelijk heel precies per mens (of 
organisatie) bepalen wie hij is, waar zijn interesse naar uit gaat, hoe gezond hij 
is, hoe rijk of arm, etc.

Hoe interessant het ook is, er zijn wel een aantal problemen. Ten eerste is die 
hoeveelheid gegevens zo groot dat normale databasemanagementsystemen 
dit niet meer kunnen verwerken. Je hebt hier extreem veel rekenkracht voor 
nodig, wat daardoor qua investering eigenlijk alleen te betalen is door landen 
of enorme multinationals.

Een tweede probleem is het botsen met privacywetgeving. Gegevens worden 
opgeslagen met een doel. Dit lijkt in eerste instantie vaak heel legitiem voor 
een organisatie, die de gegevens nodig heeft voor eigen gebruik. Echter, deze 
data bestanden kunnen in veel gevallen ook gewoon ordinair verkocht worden. 

Een derde probleem is natuurlijk hacken en het ongewenst of zelfs illegaal 
doorspelen van gegevens. Dat kan in het klein, denk bijvoorbeeld aan het 
drankgebruik van Patricia, maar ook middelgroot tot groot. Zo wist Turkije 
recentelijk meer dan 1500 sites van Nederlandse bedrijven te hacken, om daar 
een Turkse vlag op te laten wapperen met een quasi-intimiderend muziekje. Dit 
probleem groeit enorm. Google zag in 2016 het aantal gehackte sites met 32% 
stijgen en verwacht dat deze stijging doorzet. Ook losse pc’s en professionele 
netwerken worden hard gepakt. Dit is ook de reden dat we op 15 maart nog 
met een potloodje moesten stemmen; de dure stemcomputers blijken gewoon 
niet waterdicht. Zelfs ons stemgedrag kon beïnvloed worden, doordat de site 
Stemwijzer gehackt werd.

Deze trend is denk ik niet te keren, maar als we wat dichter bij huis blijven 
en ons beperken tot uw eigen small data in de salon, dan geldt ook daar dat 
de informatie die schuil gaat in uw computersysteem zeer waardevol is. Het is 
dan ook vreemd dat we zien dat een groot deel van de gebruikers van salon-
automatisering trouw gegevens inkloppen, maar er zelden echt wat mee doen.

Op basis van het zichtbare klantgedrag in uw database kunnen we doelgericht 
marketinginstrumenten inzetten. Is iemand nieuw stuur hem een welkomstbe-
richt. Is iemand jarig stuur hem een verjaardagsattentie. Vergeet iemand steeds 
een afspraak te maken, vraag of die geholpen is met een servicebericht ter 
herinnering. Iemand net nieuw of al jaren klant, vraag om feedback. Klant al 
iets te lang niet gezien, tijd voor een winback campagne. 

Naast effectieve marketing, is deze data ook zeer geschikt om de ‘verborgen’ 
performance van uw medewerker uit te lezen. Boekt ze door? Komen klanten 
terug? Bij haar of bij een ander? Wat is de feedbackscore na een bezoek bij 
deze medewerker? Dus naast harde cijfers, zijn ook de “zachte” variabelen te 
herleiden. 

Maak het u zelf gemakkelijk, ga niet ad hoc en houtje touwtje van alles zelf orga-
niseren. Gebruik hiervoor uw automatisering; hiervoor zijn zulke mooie oplos-
singen beschikbaar. Of zoals Pim Fortuyn het zou zeggen: “at your service”! 

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar pklap-
pe@bnfgroep.nl of te bellen naar B&F Groep in Oss, tel. (0412) 629111. 
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op www.bnfgroep.nl.

“BIG DATA OF GEWOON      
SMALL BEGINNEN?”

Patrick Klappe

C o l u m n  p a t r i C K  K l a p p e

AUTOMATISERINGSSPECIALIST PATRICK KLAPPE (DIRECTEUR B&F GROEP) HEEFT EEN HEEL EIGEN KIJK OP DE KAPPERSBRANCHE EN IS DAAROM 

COLUMNIST VAN VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER. IN DEZE UITGAVE BEHANDELT PATRICK ‘BIG DATA’.
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TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VAN KAPPERS 

GOED VOOR ELKAAR

Er zijn 24.515 telefoonnummers die in de database van Telefoonboek geregi-
streerd staan als van een kapper. Als er drie keer of vaker wordt gemeld dat 
er geen gehoor wordt gegeven aan een oproep en er ook geen mogelijkheid 
bestaat om een bericht in te spreken, worden deze nummers als ‘slecht bereik-
baar’ aangemerkt. Na analyse blijkt dat dit slechts opgaat voor 1036 telefoon-
nummers (4,6%). Bij veruit de meeste kappers is de bereikbaarheid dus piekfijn 
geregeld.

UITSCHIETERS
Onder de slecht scorende 1036 gevallen waren weinig uitschieters: slechts 
zeven kapperszaken kregen meer dan dertig klachten over hun telefonische 
bereikbaarheid. Het bedrijf met de meeste klachten is kapperszaak Dana uit 
Huizen: hier werden 72 mislukte belpogingen aangegeven. De Vlinder haar-
mode uit Amsterdam kreeg 54 klachten.

VEEL KAPPERS WERKEN OP AFSPRAAK. EEN SIMPEL TELEFOONTJE NAAR DE SALON KAN DAN TELEURSTELLING OF LANGE WACHTTIJD SCHE-

LEN. MAAR DAN MOET DE KAPSALON NATUURLIJK WÉL DE TELEFOON OPNEMEN! TELEFOONBOEK ANALYSEERDE DE BEREIKBAARHEID VAN 

DE KAPPERS IN NEDERLAND EN WAT BLIJKT? RUIM 95% VAN DE KAPPERS IS TELEFONISCH GOED BEREIKBAAR.

PROVINCIES
Afgezet tegen het aantal kapperszaken per provincie krijgen kappers uit Flevoland de minste 
klachten: slechts 3,1% van de kapsalons misten hier meer dan drie telefoontjes. In Drenthe en 
Limburg waren relatief de meeste kappers slecht bereikbaar: 5,4% van de zaken.

ANTWOORDSERVICE
“Het is goed om te horen dat kappers hun telefonische bereikbaarheid zo serieus nemen”, 
aldus Dirk Lentjes. Hij is manager van Places Antwoordservice, een bedrijf dat ondernemers 
helpt met hun telefonische bereikbaarheid door het aanbieden van een antwoordservice. 

Hij vervolgt: “Aan de ene kant is dit logisch, aangezien de meeste afspraken nog steeds per 
telefoon worden gemaakt en een gemist belletje kan leiden tot het mislopen van klandizie. Aan 
de andere kant zijn kappers vooral met het knippen van hun klanten bezig waardoor er niet 
altijd evenveel tijd overblijft om de telefoon te bemannen. Mocht het dan even niet schikken, 
dan is een antwoordservice een geknipte oplossing voor het probleem.”

Meer informatie: Telefoonboek BV
Tel. 024-3555299, www.telefoonboek.nl

Places Antwoordservice,
Tel. 024-3506953, www.places.nl/antwoordservice

®

ColourSystems

A d v e r t e n t i e

http://www.telefoonboek.nl/
http://www.places.nl/antwoordservice


Dé haarverlengingsexpert 
Levering binnen 1 werkdag 
Telefonische klantenservice

100% echt Indiaas haar 
Vol tot in de punt 
Remy gesorteerd

Leer alles over ons prachtige merk en 

bijbehorende technieken tijdens de

professionele trainingen!

GREAT HAIR EXTENSIONS.NL 

a:  David Ricardostraat 13-11, 7559 SH Hengelo
t:  074 - 2780449  e:  info@greathairextensions.nl

®

GREAT QUALITY, GREAT SERVICE, GREAT PRICE

http://extensions.nl/
mailto:info@greathairextensions.nl
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KEUNE LANCEERT DIGITAAL 
    INSPIRATIEPLATFORM VOOR KAPPERS

Met de aankondiging van StreetSalon is er voor haarprofessionals een geheel nieuwe manier ontstaan om inspiratie 
op te doen. Het online editorialplatform met hoogwaardige foto- en videotutorials voor professionele haarstylisten is 
beschikbaar voor alle devices. “Met StreetSalon starten we een salonbeweging die het echte leven viert; dus echte 
mensen met echt haar”, aldus Marketing Director Eelco Keune.

ECHTE MENSEN
“Samen met Ilham (haarstylist Ilham Mestour, red.) en straatstijlfotografen over de hele wereld verkennen we de groot-
ste modesteden van de wereld. Daar komen we de coolste haarstijlen, coupes en kleuren tegen, gedragen door echte 
mensen. Die inspiratie brengen we direct naar de salons in de vorm van prachtige videotutorials en andere content”, 
vervolgt hij.

ANDERE FUNCTIES
Op het platform kunnen haarstylisten, naast de foto- en videotutorials, ook dagelijks terecht voor zaken als lookbooks. 
Er is ook de mogelijkheid om favoriete looks op te slaan, een moodboard samen te stellen of eigen creaties te delen.

VARIATIE
De foto’s zijn gemaakt in modesteden als Amsterdam, Milaan, Londen, Parijs en New York en de stijlen lopen uiteen 
van Fiery Color Melt, Denim Hair, Braided Updo en Pink Layers voor de dames tot Short & Wavy, Shaved Sides of 
Classic Quiff bij de heren. Kijk voor een compleet overzicht van de prachtige streetstyle kapsels op de website.

BESCHIKBAARHEID
De stylingtutorials zijn voor alle bezoekers van de website te zien. De meer gespecialiseerde knip- en kleurtutorials 
kunnen alleen bekeken worden na het aanmaken van een gratis account. De StreetSalon is te vinden op de website 
www.streetsalon.com en is ook beschikbaar als app voor zowel Apple- als Android-gebruikers. Kijk hiervoor op de 
AppStore (Apple) of de Google Playstore (Android).

Meer informatie:
Keune Haircosmetics Nederland
Tel. 035-6016161
www.keune.com
www.streetsalon.com

ONDER DE NAAM 

STREETSALON INTRODUCEERT 

KEUNE HAIRCOSMETICS 

IETS NIEUWS: EEN DIGITAAL 

INSPIRATIEPLATFORM WAAR 

HAARSTYLISTEN IEDERE DAG 

IDEEËN OP KUNNEN DOEN 

AAN DE HAND VAN LOOKS 

VAN DE DAG, DIE DE SITE AAN-

BIEDT VIA FOTO- EN VIDEOTU-

TORIALS. 
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Levering binnen 1 werkdag 
Telefonische klantenservice

100% echt Indiaas haar 
Vol tot in de punt 
Remy gesorteerd

Leer alles over ons prachtige merk en 

bijbehorende technieken tijdens de

professionele trainingen!

GREAT HAIR EXTENSIONS.NL 

a:  David Ricardostraat 13-11, 7559 SH Hengelo
t:  074 - 2780449  e:  info@greathairextensions.nl

®

GREAT QUALITY, GREAT SERVICE, GREAT PRICE

http://www.streetsalon.com/
http://www.keune.com/
http://www.streetsalon.com/


Meer profijt van kappersbezoek 
met Beauty Pillow!

omdat jij deze luxe verdient!

Het (gestylde) haar blijft langer in model omdat het 
over het satijn mee schuift tijdens het slapen. Katoen 
daarentegen ruwt het haar meer op, waardoor het haar 
eerder door de war zal gaan en gespleten haarpunten 
ontstaan. Klitten behoren tot het verleden, het haar 
wordt minder snel vet en pluizig èn extensions blijven 
op hun plek. Bovendien zorgt de Beauty Pillow ervoor 
dat verzorgingsproducten die voor het slapen gaan 

worden aangebracht uitsluitend door het haar worden 
opgenomen en niet in het kussensloop verdwijnen.

Beauty Pillow is in 14 eigentijdse kleuren verkrijgbaar. 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw salon? 
Kijk dan voor meer info op www.beautypillow.nl of stuur een 
mailtje naar info@beautypillow.nl

Beauty Pillow biedt een mooie ondersteuning voor de haarverzorging. De zachte 
satijnen kussenslopen zorgen na een heerlijke nachtrust niet alleen voor een fris 
gezicht zonder slaapvouwen en een kapsel dat niet alle kanten uitstaat, maar het 
doet zo veel meer.

http://www.beautypillow.nl/
mailto:info@beautypillow.nl
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VOLLE EXTENSIONS MET FLEXIBELE 
AANHECHTING VOOR NATUURLIJKE LOOK

Familie Gold is al jarenlang bekend in de hairextensionbranche 
en zet deze traditie voort. Thomas Gold, de zoon van uitvin-
der David Gold, heeft nu samen met Roos van Binsbergen en 
Bart-Willem van Huizum de double drawn extensions naar 
Nederland gebracht. 

De double drawn extensions zijn vol tot in de punten en van 
hoge kwaliteit doordat het productieproces is verbeterd. Er zijn 
verschillende lengtes en kleuren waarmee Gold Fever een uitge-
breide mogelijkheid biedt om klanten in hun behoeften te voor-
zien. Met de flexibele aanhechting van polymeer wordt het eigen 
haar nagebootst en kan het uitzetten van het haar opgevangen 
worden. 

Er worden alleen haren van de juiste afmeting gebruikt om 
de volle punten te creëren. De haren worden gemaakt in een 
milieuvriendelijke omgeving. Daar worden ze op organische 
wijze behandeld zodat de kwaliteit bewaard blijft. De veiligheid 
en gezondheid van de medewerkers staat voorop bij Gold Fever. 

Meer informatie:
Hair Group International BV
Tel. 074-7113676
www.goldfever.com 

EIND VORIG JAAR HEEFT HAIR GROUP INTERNATIONAL HET MERK GOLD 

FEVER HAIR EXTENSIONS GEPRESENTEERD. HET NIEUWE MERK VAN DE  

FAMILIE GOLD IS VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT. DE EXTENSIONS VAN GOLD 

FEVER ZIJN VOL TOT IN DE PUNTEN EN HEBBEN EEN NIEUWE, FLEXIBELE  

AANHECHTING DIE HET EIGEN HAAR NABOOTST.

EURO SO.CAP. INTRODUCEERT 
INNOVATIEVE HAIR EXTENSIONS 

Inmiddels heeft Euro So.Cap al veertig jaar ervaring 
op het gebied van extensions. De nieuwe micro-
ring extensions hebben een platte aanhechting 
waardoor ze makkelijker bevestigd kunnen worden 
en het haar perfect verdeeld is. De Flat Ring-On 
hair extensions zijn er in alle standaard kleuren in 
de lengte 50-55 centimeter. 

KWALITEIT
De haren die worden gebruikt voor de extensions 
van Euro So.Cap. komen uit een Indiase tempel. 
Daar worden ze zorgvuldig verzameld en geselec-
teerd zodat de natuurlijke groeirichting van de haar-
schubben behouden blijft. Dit zorgt voor een goede 
kwaliteit van de extensions. Daarna wordt het haar 
door specialisten behandeld en tot verschillende 
tinten, golven en lengtes gevormd.

Meer informatie: 
Lisap Benelux
Tel. 0475-342903
www.eurosocap.nl 

EURO SO.CAP. PRESENTEERT DE NIEUWE FLAT RING-ON HAIR EXTENSIONS DIE VANAF 

APRIL VERKRIJGBAAR ZIJN. DE INNOVATIEVE EXTENSIONS ZIJN EEN NIEUWE STAP IN DE 

EVOLUTIE VAN MICRO-RING EXTENSIONS. EURO SO.CAP. IS TROTS OP HET NIEUWE 

PRODUCT EN GEEFT AAN ZICHZELF TE BLIJVEN ONTWIKKELEN. 

Meer profijt van kappersbezoek 
met Beauty Pillow!

omdat jij deze luxe verdient!

Het (gestylde) haar blijft langer in model omdat het 
over het satijn mee schuift tijdens het slapen. Katoen 
daarentegen ruwt het haar meer op, waardoor het haar 
eerder door de war zal gaan en gespleten haarpunten 
ontstaan. Klitten behoren tot het verleden, het haar 
wordt minder snel vet en pluizig èn extensions blijven 
op hun plek. Bovendien zorgt de Beauty Pillow ervoor 
dat verzorgingsproducten die voor het slapen gaan 

worden aangebracht uitsluitend door het haar worden 
opgenomen en niet in het kussensloop verdwijnen.

Beauty Pillow is in 14 eigentijdse kleuren verkrijgbaar. 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw salon? 
Kijk dan voor meer info op www.beautypillow.nl of stuur een 
mailtje naar info@beautypillow.nl

Beauty Pillow biedt een mooie ondersteuning voor de haarverzorging. De zachte 
satijnen kussenslopen zorgen na een heerlijke nachtrust niet alleen voor een fris 
gezicht zonder slaapvouwen en een kapsel dat niet alle kanten uitstaat, maar het 
doet zo veel meer.

http://www.goldfever.com/
http://www.eurosocap.nl/


NIEUWE TRENDCOLLECTIE VAN 

BALMAIN HAIR: 
KRACHTIG EN SEXY

De looks van de trendcollectie zijn geïnspireerd op de 
jaren zeventig. “Ik wilde een statement maken en een nieu-
we, toegankelijke stijl neerzetten die makkelijk draagt en 
eenvoudig gecreëerd kan worden met de producten van 
Balmain Hair. De uitstraling van de campagne is krachtig en 
sexy”, vertelt Nabil Harlow. 

VISIE VAN BALMAIN
Modellen Jon Kortajarena en Luz Pavon zijn speciaal geko-
zen voor deze trendcollectie. Nabil Harlow legt zijn keuze 
uit: “Jon is een van de weinige modellen van zijn generatie 
die er tegelijkertijd stijlvol en ruig uitziet. Zijn haar vind ik 
geweldig en hij is erg betrokken. Daarnaast vertegenwoor-
digt Luz alles wat modern is en waar het om draait in de 
mode. Door haar word ik geïnspireerd.” Naast de afzon-
derlijke eigenschappen van de modellen is Nabil ervan 
overtuigd dat zij een goed koppel vormen om de visie van 
Balmain Hair uit te dragen. 

PRODUCTEN
Voor de look van Jon is Texturizing Volume Spray en Matt 
Paste gebruikt. Deze producten bieden een natuurlijke ste-
vigheid en creëren maximaal volume in het haar. Na het 
gebruik van de producten is het haar gemakkelijk te resty-
len voor een andere look. De grote bos krullen van Luz is 
gecreëerd met de Professional Ceramic Curling Iron krultang 
en zorgt voor een jaren zeventigstijl. Voor het behoud van 
de krullen is er Curl Cream gebruikt. Er is Styling Powder 
bij de haarwortels aangebracht om extra volume te creëren. 
Argan Moisturizing Elixir is ideaal voor de bescherming van 
het haar en een mooie glans als finishing touch.

Meer informatie: Balmain Paris Hair
Tel. 015-3809570, www.balmainhair.com 

NABIL HARLOW IS DE CREATIVE DIRECTOR 

VAN BALMAIN PARIS HAIR EN HIJ HEEFT 

DE NIEUWE CAMPAGNE VOOR DE LENTE 

EN ZOMER VAN 2017 GEREGISSEERD. 

HIERIN DRAAIT ALLES OM STERKE MANNEN 

EN VROUWEN DIE DURVEN TE KIEZEN 

VOOR EEN BEPAALDE LOOK. DE MODEL-

LEN VOOR DE TRENDCOLLECTIE ZIJN JON 

KORTAJARENA EN LUZ PAVON. ZIJ ZIJN 

GEFOTOGRAFEERD DOOR JEAN-BAPTISTE 

MONDINO. 

BALMAIN PARIS HAIR COUTURE

Haar: Nabil Harlow
Foto's: Jean-Baptiste Mondino

t r e n D C o l l e C t i e
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   www.barberfurniture.com

  Crafted with pride

...refi ned, quality barber furniture based 
on the furniture from the early years that 
will turn your barbershop into a real barber 
experience?

Stop fooling around! Our Classic, Vintage 
or Industrial lines have so many different 
characteristics that you can choose which 
style suits you and your barbershop best. 
Each piece is handcrafted with pride from 
high-quality materials. 
 
Interested? Visit www.barberfurniture.com 
and check out the possibilities. If you have any 
questions or would like additional information, 
please email us at info@barberfurniture.com 
or give us a call at +31(0)640 79 84 77.

SEARCHING FOR...
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Vraag het uw groothandel

YOUR WAY:
Knippen op uw manier!
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ANGELO SEMINARA 

GEEFT GREAT LENGTHS-COLLECTIE

          NIEUWE ENERGIE

In december 2015 ging Angelo Seminara voor het eerst met een top-flight team 
te werk om zijn eerste fotocollectie voor Great Lengths te realiseren. Door de 
combinatie van zijn passie voor het vak en het enthousiasme over het haar 
van Great Lengths verkeerde hij in topvorm. Er werd dan ook uitgekeken naar 
de voortzetting van de samenwerking, en die is er nu met de nieuwe collectie 
‘Emotions’: “De schoonheid is geïnspireerd door de natuur en verbindt natuur-
lijkheid met glamour. Bovendien moet deze schoonheid in harmonie zijn met 
lichaam, geest en ziel van de vrouw van vandaag en een ode zijn aan haar 
emoties.”

SCHOONHEID
Over de betekenis van deze schoonheid voor Angelo, zegt hij: “Ik leef door 
schoonheid en houd van haar met heel mijn hart. Het haar is voor mij wat 
het canvas voor een schilder is: ik kan me hierop uitleven en daardoor com-
municeren. Ik houd van mijn vak; daarom kan ik mezelf ook ontwikkelen en 
ontplooien. Bovendien is de kappersbranche mijn passie.”

INSPIRATIE
“Ik krijg inspiratie uit zoveel dingen, maar vooral uit de natuur. Ik neem de 
natuurlijke schoonheid als voorbeeld en laat me inspireren door deze aan te 
passen om te creëren wat ik wil. Modeontwerpers en fotografen geven mij ook 
veel inspiratie omdat ze de dingen vaak anders zien dan kappers. Ook experts 
uit andere vakgebieden inspireren mij, zoals documentairemaker Richard 
Attenborough”, aldus Angelo.

GREAT LENGTHS
“Haarextensies zijn een soort basisuitrusting voor mijn artistieke werk omdat je 
er ongelooflijke dingen mee kunt doen. Zo kun je vrouwen extra vertrouwen 
geven door het onmogelijke mogelijk te maken”, zegt Angelo over de voorde-
len van extensies. En over de specifieke meerwaarde van Great Lengths: “Al 
jaren wilde ik werken met een merk dat internationaal wordt gewaardeerd, 
staat voor kwaliteit en professionele diensten aanbiedt voor kappers, de 
mode-industrie en de consument in de salon.”

DE COLLECTIE
De nieuwe collectie ‘Emotions’ is een ode aan de vrouw. In de collectie 
extensions wordt uiterlijke luxe gecombineerd met de onstuitbare kracht van 
de natuur. Een spektakel van kleuren en emoties geeft hier uitdrukking aan. 

Meer informatie:
Great Lengths BV
Tel. 0182-512486
www.greatlengths.nl

ANGELO SEMINARA IS EEN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE KAPPER-ONTWERPERS 

VAN DEZE TIJD. HIJ KOMT UIT ROME, WOONT IN LONDEN EN IS MET ZIJN CREATIES OVER 

DE HELE WERELD IN TREK. SINDS 2015 WERKT ANGELO NIEUWE CREATIES EN TENDEN-

SEN UIT VOOR GREAT LENGTHS. IN EEN INTERVIEW SPRAK HIJ OVER HAAR, SCHOON-

HEID EN ZIJN ENTHOUSIASME VOOR GREAT LENGTHS.

http://www.greatlengths.nl/


LET’S GO TO THE BEACH, EACH... 
MARC INBANE komt dit zomerseizoen met het perfecte accessoire om je beach-look helemaal in stijl 

af te maken! Deze chique maxi-shopper is natuurlijk niet alleen de final touch op je strandoutfit maar ook 
erg handig om mee te nemen als bijvoorbeeld je handbagage op weg naar je favoriete 

zomerbestemming, óf gewoon als je weer eens iets teveel mee wilt nemen... 

Bij iedere aankoop van één flacon MARC INBANE natural tanning spray (200ml) + één MARC INBANE 
glove ontvangt u nu tijdelijk deze exclusieve beach bag cadeau om aan uw klanten te geven. 

*De MARC INBANE beach bag is in beperkte oplage verkrijgbaar. Dus wees er snel bij want op = op!

 GRATIS*CLUTCH

NAJAARSACTIE 
 

* Ontvang een gratis MARC INBANE enveloppe clutch bij een 
minimaal aankoopbedrag van € 49,90 aan MARC INBANE producten. 

Geldig zo lang de voorraad strekt.

MARCINBANE.COM

advertentie bart.indd   1 05/10/2016   17:16:50
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NAJAARSACTIE 
 

* Ontvang een gratis MARC INBANE enveloppe clutch bij een 
minimaal aankoopbedrag van € 49,90 aan MARC INBANE producten. 

Geldig zo lang de voorraad strekt.

MARCINBANE.COM

advertentie bart.indd   1 05/10/2016   17:16:50

http://marcinbane.com/


a p p a r a t u u r

TOTALE KOFFIEBELEVING 
MET JURA PROFESSIONAL
Op het moment dat klanten, medewerkers en gasten genieten van 
een kopje koffie, heerst er een prettige en ontspannen sfeer. Koffie 
zorgt voor een communicatieve en productieve omgeving. De inno-
vatieve technologieën van de Jura WE8 zorgen voor een revolutie 
op het gebied van koffiegenot. Daarnaast biedt het een grote diver-
siteit aan specialiteiten. Het doel van Jura is een goed resultaat met 
één druk op de knop.

EIGENSCHAPPEN
De WE8 bevat een waterreservoir met een inhoud van drie liter, 
een bonenreservoir voor vijfhonderd gram koffiebonen en een 
koffieresidubak met een capaciteit van vijfentwintig porties. Deze 
eigenschappen maken het apparaat een elegante professional-vol-
automaat die een oplossing biedt op locaties waar dagelijks dertig 
koffiespecialiteiten worden bereid. Zelfs na jaren gebruik kunnen de 
apparaten nog eenvoudig onderhouden en gereinigd worden.

JURA BIEDT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT KOFFIE- EN ESPRESSOMA-

CHINES VOOR DE ZAKELIJKE MARKT. HIERMEE CREËERT HET ZWITSERSE 

MERK EEN NIEUWE DIMENSIE IN DE PROFESSIONELE BEREIDING VAN 

KOFFIESPECIALITEITEN. DE APPARATEN ZIJN GESCHIKT VOOR BEDRIJ-

VEN DIE ZO’N DERTIG TOT TWEEHONDERD KOPJES KOFFIE PER DAG 

SERVEREN. HIERONDER VALLEN DUS DE MEESTE KAPSALONS, DIE MET 

DE KOFFIESPECIALITEITEN UIT DE NIEUWE JURA WE8 AAN DE GAS-

TEN, KLANTEN EN MEDEWERKERS NET DAT BEETJE EXTRA WAARDE-

RING KUNNEN TONEN. 

SPECIALITEITEN 
Met één druk op de knop biedt de one-touch-functie elf koffiespecialiteiten, 
zoals latte macchiato, cappuccino en flat white. De toetsen aan de voorzijde 
en de moderne tft-display maken de bediening voor iedere gebruiker eenvou-
dig. Het apparaat bevat pulse extration process voor de perfecte espresso en de 
melkspecialiteiten bevatten fijn schuim.

SERVICE 
Het aanbieden van een uitgebreid assortiment koffie is een extra service voor 
de klant. Het geeft hen het gevoel welkom te zijn, en is een van de vele details 
die consumenten mee kunnen nemen in hun beslissing om terug te keren naar 
een bepaalde salon. Naast de koffiemachines biedt Jura een serviescollectie, 
accessoires, onderhoudsproducten en koffiebonen. Deze producten zorgen 
voor een compleet assortiment en een volledige beleving. 

Meer informatie:
Jura Professional
Tel. 079-3300790
www.jura.nl 
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ONWEERSTAANBAAR BLOND HAAR MET 
JOICO BLOND LIFE

Omdat het blond worden en blond blijven zwaar is voor het haar, heeft 
Joico het merk Blonde Life gelanceerd. Dit merk zorgt voor gezond haar. Het 
bevat een verhelderend systeem voor blondines en iedereen die naar nieuwe 

hoogtes gelift wil worden, zonder dat 
de glans of gezondheid van het haar 
verdwijnt. 

KLEURPRODUCT
Met de nieuwe Joico Blonde Life 
lightening powder kunnen kleurspe-
cialisten hun klanten helpen om hun 
doel te bereiken. Dit product maakt 
het haar tot wel negen niveaus lich-
ter. Het poeder werkt sneller dan 
de voorgaande lighteners van Joico. 
Dankzij de goede formule zijn her-
haalbehandelingen niet schadelijk, 
ontstaat er minder haarbreuk en heb 

je geen gedoe met toevoegingen. Daarnaast is het eenvoudig uit te spoelen 
en kan het zonder folie gebruikt worden. 

KLEUR BEHOUDEN
Echter is het blonde haar krijgen niet het grootste probleem, het gaat vooral 
om het onderhoud daarna. Om de frisse, blonde kleur zo lang mogelijk te 
behouden zijn de Joico Blonde Life verzorgingsproducten ontwikkeld. Deze 
producten geven een thuisbehandeling met een trio van intensief verzorgen-
de, sulfaatvrije formules die speciaal geformuleerd zijn om de kopertonen, 
broosheid en breuken tegen te gaan. 

VERZORGING, HYDRATATIE EN GLANS
Joico Blonde Life brightening shampoo vult belangrijke voedingstoffen aan 
met gezond, glanzend haar als resultaat. De shampoo is vrij van sulfaten 
waardoor het op een zachte wijze schoon wordt en geeltinten en verkleurin-
gen tegen worden gegaan. Blonde Life brightening conditioner en masque 
zorgen voor hydratatie en glans. Het masker dient als aanvulling op de 
shampoo en conditioner. Voor het beste resultaat kan het drie keer per week 
gebruikt worden. 

HET GEHEIM
Om het haar van binnenuit te herstellen, sterker te maken en beschadiging 
te voorkomen zijn arginine, monoï-olie, tamanu-olie en een bio-advanced 
peptidencomplex gebruikt. De natuurlijke ontgifters neutraliseren chloor en 
verwijderen slechte mineralen zodat gele en koperkleurige tinten weg blij-
ven. Zo blijft blond haar gezond en mooi van kleur.

Meer informatie:
Joico Nederland
Tel. 0499-365730
www.joico.nl 

STEEDS MEER VROUWEN DIE HUN HAAR KLEUREN KIEZEN VOOR DE KLEUR BLOND. 

ZIJ WETEN WAT ERVOOR NODIG IS OM BLOND TE WORDEN EN TE BLIJVEN; HET 

IS EEN INVESTERING IN MEERDERE OPZICHTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN DE 

WORTELS, HET BIJWERKEN, DE SCHADE EN DE VERVAGING. HET IS EEN 

INTENSIEVE, ONDERHOUDSGEVOELIGE OPGAVE. 

D e  K a p p e r  n r  2  2 0 1 750

p r o D u C t n i e u w s

http://www.joico.nl/


ONWEERSTAANBAAR BLOND HAAR MET 
JOICO BLOND LIFE

www.curlsys.nl
 

NL SEMINAR LOCATIE

KAPSALON DE VRIES - WINTERSWIJK

INFO@KAPSALONDEVRIES.NL - TEL. 0543512480

Wij knippen krullen in uw haar!

CURLSYS® KRULLEN
KNIPPEN IS NIET ZOMAAR 

KRULLEN KNIPPEN

HERFST SEMINAR DATA
Where technique meets creativity

CURLSYS 1-2-3 (twee dagen)
 September - 2017 10-11 & 17-18
 Oktober - 2017  29-30
 November - 2017 19-20

CURLSYS MASTERCLASS DIPLOMA (vijf dagen)
 November - 2017 5-9

CURLSYS MASTERCLASS (twee dagen)
 Oktober - 2017  1-2 
 November - 2017 26-27

Voor meer informatie:

© BM

Bestel online via 
www.happyhairservice.nl

Veilingweg 30-32,  Rotterdam   |   info@happyhairservice.nl   |   Tel: 010-4115555

Sugar Bear 
Hair Vitamins
Sugar Bear Hair biedt u alles wat u nodig heeft voor 
mooi, lang, gezond en glanzend haar.

-  Lang en sterker haar.

- Voedt uw haar van binnenuit.

- Verbetert uw algehele gezondheid.

- Verhoogt de sterkte van het haar.

- Verbetert de elasticiteit van het haar.

- Stopt haarbreuk.

Hoe smaken de Sugar Bears?

De Sugar Bears zijn absoluut heerlijk! Er is een verscheidenheid aan 

smaken getest en daaruit is besloten dat van deze combinatie van bessen 

iedereen zal genieten!

1 maand Supply: 

Bevat 60 Sugar Bears

Aanbevolen hoeveelheid: 

2 Sugar Bears per dag gedurende 30 dagen. 

Ingrediënten:

Deze vegetarische vitaminen bevatten vitamine A, vitamine C, 

vitamine D, vitamine E, vitamine B6, foliumzuur vitamine B12, biotine, 

panththeenzuur, jodium, zink, Choline, Inositol als actieve vitaminen 

en mineralen. De Sugar Bears zijn gemaakt van echte bessen voor een 

heerlijke zoete smaak, kokosolie en een vleugje suiker. Glutenvrij! 

http://www.curlsys.nl/
mailto:INFO@kapsalondevries.nl
http://www.happyhairservice.nl/
mailto:info@happyhairservice.nl


De meest gebruiksvriendelijke en
betaalbare software voor uw salon

Overtuig uzelf, download GRATIS een demo

Ook online afspraak maken via APP

SalonNet - Schoolweg 15 - 3959 AW Overberg - T: +31 (0)343-758 252 - E: info@salonnet.eu

v.a. € 25,- p.m.www.salonnet.eu

mailto:info@salonnet.eu
http://www.salonnet.eu/
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POSITIEVE SFEER TIJDENS SUCCESVOLLE
  EDITIE THE HAIR PROJECT

Bij The Hair Project ligt de focus op kwaliteit in alle onderdelen van het eve-
nement. De Brand boxes zijn er om te netwerken en de verkoop vindt plaats 
in de Warehouse. Bij de Runway en de Hubs wordt de nadruk meer gelegd 
op het vakmanschap door de shows en vaktechnische presentaties die wor-
den verzorgd. Deze aanpak wordt zeer gewaardeerd, net zoals het ruime 
aanbod op maat van de professionele kapper. Voor deze editie zijn nieuwe 
merken aangesproken waardoor het aanbod opnieuw gegroeid is.

TRENDS VOOR DE ZOMER
Tijdens de shows kwam naar voren dat kleur een belangrijke trend gaat 
worden deze zomer. Er werd veel gebruik gemaakt van roze, paars, groen en 

regenboogkleuren. Zo bracht bijvoorbeeld de Oostenrijkse L’Oréal ambas-
sadeur Bertram K tijdloze en elegante coupes terwijl de Belgische ambas-
sadeurs van het merk weer veel kleur op het podium lieten zien met het 
statement ‘haircolor is the new make-up’.

Na afloop van de show op het hoofdpodium poseerden de modellen elders 
op twee catwalks zodat iedereen de kapsels van dichtbij kon bewonderen 
en fotograferen. Bij de Hubs kon men vervolgens terecht voor vaktechnische 
uitleg over de trendcollecties van de verschillende merken.

TEVREDENHEID 
De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen editie van 
The Hair Project. Niet alleen vanwege het grote aantal bezoekers, maar ook 
omdat exposanten het bestaansrecht van het evenement claimen en beves-
tigen. Daarnaast wordt de terugkeer van een groeiend aantal grote merken 
door de bezoekers gezien als toegevoegde waarde. Kappers voelen zich 
hierdoor meer gesteund en gewaardeerd in het vak. 

Meer informatie:
The Hair Project
Tel. +32 056-241111
www.thehairproject.eu 

AFGELOPEN 12 EN 13 MAART 

VOND THE HAIR PROJECT IN 

KORTRIJK PLAATS. DIT JAAR HEB-

BEN RUIM DERTIENDUIZEND KAP-

PERS HET EVENEMENT BEZOCHT, 

EEN STIJGING VAN TWEE PRO-

CENT TEN OPZICHTE VAN DE 

VORIGE EDITIE. ER HING EEN 

POSITIEVE SFEER, MEDE DANKZIJ 

HET UITGEBREIDE MERKENAAN-

BOD EN HET INSPIRERENDE 

PROGRAMMA. OOK DIT JAAR 

HEEFT DE ORGANISATIE ERVOOR 

GEZORGD DAT DE BEURS EEN 

GROEI DOORMAAKT. 

http://www.thehairproject.eu/


Deelnemen? HAIR-XPERIENCE.NL

25 & 26 JUNI 2017
10.00 - 17.00 UUR 

EVENEMENTENHAL 
GORINCHEM 

BESTEL UW TICKETS OP 
EVENEMENTENHAL.NL/
HAIR-XPERIENCE

MET DE ACTIECODE   7170007912
BETAALT U SLECHTS 
€ 17,50 IPV € 25,-

HET GROOTSTE KAPPERSEVENT VAN NEDERLAND 

VOL INFORMATIE, 
EDUCATIE & INNOVATIE

• Salonverkoop 

• Waardering 

• Stoelverhuur 

• Financiële coaching

Han Eggen  
06-13695298

han@backer-eggen.nl

info@backer-eggen.nl  
www.backer-eggen.nl

Rob Backer  
06 -53145040

rob@backer-eggen.nl

170330 - ADV - 204.BackerEggen_AdDeKapper_72x105mm_01.indd   1 31-3-2017   18:41:56

nu 16 dagen proberen

all-in-one
salonsoftware

voor meer informatie bekijk: SlimSalon.nl/deKapper

Salon verbouwen?
Vendix, alles onder een kap
Tijd voor een metamorfose in uw salon? Vendix Retailprojecten begeleidt
interieurbouwprojecten, van eerste concept tot laatste detail. Zo kunt u zich 
richten op uw eigen werk. Bel John Donkelaar via 0318-701210 of 06-53871524.

Vendix Retailprojecten Nieuwenhuizerweg 1a  -  6741 MX  Lunteren
T  0318-701210  -  E  info@vendix.nl  -  I  www.vendix.nl

VAKT I JDSCHRIFT

https://www.facebook.com/vaktijdschriftdekapper

https://twitter.com/dekapper_biz

http://hair-xperience.nl/
http://evenementenhal.nl/
mailto:han@backer-eggen.nl
mailto:info@backer-eggen.nl
http://www.backer-eggen.nl/
mailto:rob@backer-eggen.nl
http://slimsalon.nl/deKapper
mailto:info@vendix.nl
http://www.vendix.nl/
https://www.facebook.com/vaktijdschriftdekapper
https://twitter.com/dekapper_biz
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BERT DE ZEEUW 
ONDERSTREEPT INDIVIDUALITEIT

Blond blijft hot deze zomer, maar het verschil 
zit hem in het karakter van de kleur, met voor-
al uitgesproken pastel, cool blond of geraf-
fineerde beigetinten. Met de kleurtechniek 
‘blenden’ lopen de kleuren zacht in elkaar 
over. 

Wat betreft model zijn de ‘purdy’ en ‘page’-
looks weer helemaal in. Deze ronde looks 
zijn door het ‘disconnected’ knippen van de 
lagen weer helemaal up-to-date. Lang haar 
is ook nog steeds hot, maar dan wel met een 
voorkant die meer lagen en vollere lengtes 
heeft. Superglad en glanzend gedragen, of juist 
gekruld met een frizzy beach-effect.

Meer informatie:
People Behind the Mirror
Tel. 0318-622821
Salon.peoplebehindthemirror.nl

DE NIEUWE TRENDCOLLECTIE 

VAN BERT DE ZEEUW IS EEN 

ANTWOORD OP DE DRUKKE 

MAATSCHAPPIJ VAN TEGEN-

WOORDIG, WAAR IEDEREEN 

STEEDS ONZICHTBAARDER 

WORDT. “IN DEZE COLLECTIE 

HEBBEN WE GEKEKEN NAAR 

DE PERSOON ALS MENS EN 

NIET ALS MODEL. HOE LEEFT ZE, 

WAT DENKT ZE EN WAT GAAT 

ER IN HAAR OM? HET GAAT OM 

DRAAGBAARHEID MET EEN PER-

SOONLIJKE TOUCH.”

Haar: Bert de Zeeuw & 

Creative Team People 

Behind the Mirror

Fotografie: Ivo de Kok

Make-up: Lydia Thann

Styling: Xandra Brood

Modellen: W Models, 

Tutti Models

Producten: Redken

http://salon.peoplebehindthemirror.nl/


9.000 PROFESSIONELE 
GEBRUIKERS GINGEN JE VOOR
www.kapperskorting.com

KK_De Kapper 240_340mm.indd   1 02-08-16   11:57

http://www.kapperskorting.com/


KIS NO-YELLOW SHAMPOO 
       NEUTRALISEERT GEELPIGMENTEN

Voorheen werd er na het blonderen of bleken een toner opgezet als 
goede basis voor de wenskleur. Deze stap kan nu worden overgeslagen 
door de No-Yellow Shampoo van KIS drie minuten in te laten werken 
en daarna grondig uit te spoelen. Dit creëert de perfecte basis voor een 
koele wenskleur.

GEBRUIK
Voor consumenten is dit de ideale shampoo om de haarkleur koel en 
fris te houden. Het gebruikersadvies van KIS is om het haar eerst te 
wassen met een reinigende shampoo, deze uit te spoelen en vervolgens 
de No-Yellow Shampoo aan te brengen en in te laten werken, met het 
gewenste resultaat na één tot vijf minuten. De No-Yellow Shampoo kan 
ook meteen gemengd worden met een verzorgende KIS-shampoo naar 
keuze voor een gereduceerde kleurintensiteit. KeraShield Leave-In zorgt 
tot slot voor een optimale bescherming.

KIS INTRODUCEERT MET DE NIEUWE ‘NO-YELLOW SHAMPOO’ EEN INTENSIEVE VIOLETSHAMPOO DIE NA HET 

BLONDEREN OF LICHTER KLEUREN VAN HET HAAR DE LAATSTE RESTJES GEEL NEUTRALISEERT. OOK LEVERT DE 

NIEUWE SHAMPOO PERFECTE RESULTATEN BIJ HIGHLIGHTS.

Meer informatie:
Ministry of Beauty
Tel. 055-5431111
www.kappers.eu

p r o D u C t n i e u w s  &  t o o l s
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KLAAR VOOR EEN WARME ZOMER 
          MET DE SKINNY KAPMANTEL

Trend-Design introduceert nu de kapperscape ‘Skinny’. Deze luchtige mantel is 
zo licht dat de klant bijna zou vergeten er een te dragen. De cape beschikt over 
drukknopen en is verkrijgbaar in kleuren die net zo fris zijn als het kledingstuk 
zelf: zilver, parelmoerwit, zachtroze, koraal, limoen en antracietzwart. De nieuwe 
kapmantels zijn, net als alle andere producten van Trend-Design, verkrijgbaar bij 
de betere kappersgroothandel.

Meer informatie:
Trend-Design
Tel. +49 (0)5221 54900
www.trend-design.eu

DE LENTE IS LOSGEBARSTEN EN DE ZOMER IS IN AANTOCHT. DE TEM-

PERATUREN STIJGEN EN DE ZON LAAT ZICHZELF WEER VAKER ZIEN. 

FIJN NATUURLIJK, MAAR DAT BETEKENT OOK DAT DE KAPPERSKLANT 

WEER MOET OPZIEN TEGEN HET DRAGEN VAN EEN ZWARE, WARME 

EN ZWETERIGE KAPMANTEL. “HEEFT U GEEN LICHTERE?”, HOORT U ZE 

WELLICHT AL VRAGEN. KLANTEN VAN TREND-DESIGN KUNNEN DIE 

VRAAG VANAF NU MET EEN VOLMONDIG ‘JA’ BEANTWOORDEN.

http://www.kappers.eu/
http://www.trend-design.eu/
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De mooiste saloninrichting voor de beste prijs

UNIEKE 
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SASSOON 
VIERT OPGELEEFD 

BRUTALISME MET 

URBANE COLLECTION

Voor wie niet meer precies weet wat het brutalisme is hebben we het even opge-
zocht: het brutalisme is een architectonische kunststroming die is afgeleid van het 
modernisme. Deze stroming, die zich kenmerkt door het vele gebruik van beton 
en de pure schone lijnen, geometrische vormen en balans, was vooral populair 
van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70.

De bekendste brutalistische architect was Le Corbusier en bekende gebouwen in 
deze stijl zijn de aula van de TU Delft, het Ministerie van Financiën in Den Haag 
en het hoofdkantoor van de Deutsche Bahn in Frankfurt. Ook in de huisstijl van 
Sassoon zijn veel van dezelfde stijlkenmerken terug te vinden.

Over de overeenkomst tussen architectuur en haardesign zegt International 
Creative Director Mark Hayes: “Net zoals een gebouw over formele structuure-
lementen beschikt, geldt dat ook voor fantastisch haardesign. We hebben het 
brutalisme gebruikt als visueel kader voor het presenteren van de kniptechnieken, 
kleuren en services van dit seizoen.”

STYLING
Voor de styling van de collectie Urbane zijn hints overgenomen van het mini-
malisme van modeontwerper Helmut Lang en van de ‘High-Rise’-sfeer. De serie 
looks verenigt de vorm van elk kapsel met de kleur ervan en brengt deze perfect 
met elkaar in balans.

VOOR DE SS17-COLLECTIE, URBANE COLLECTION GENOEMD, 

HEEFT SASSOON ZICH LATEN INSPIREREN DOOR DE REVIVAL 

VAN HET BRUTALISME. HET INTERNATIONAL CREATIVE TEAM VAN 

SASSOON HEEFT GOED GEKEKEN NAAR HET ARCHITECTONI-

SCHE ERFGOED EN ZE HEBBEN DIENS PURE SCHONE LIJNEN 

GECOMBINEERD MET DE GEOMETRISCHE STRUCTUUR VAN DE 

HUISSTIJL VAN VIDAL SASSOON.

KLEUREN
Edward Daley, UK Colour Director, licht het kleurenpalet toe: “Het mar-
merpalet van dit seizoen omvat carrera-wit blond met als tegenhanger 
lavendel en lichtroze, siennarood en travertijnbruin. Bij Sassoon ligt er 
veel nadruk op het begrijpen van hoe we kleur moeten gebruiken om 
gepersonaliseerde combinaties te maken die toegespitst zijn op onze 
klanten.”

Hierbij kunnen contrasterende kleuren de sleutel zijn. “Paars ligt bijvoor-
beeld tegenover geel en kan dus worden gebruikt om ongewenste geelto-
nen uit blond haar te verwijderen. Op eenzelfde manier weten we dat het 
vermogen van licht haar om licht te reflecteren groter is. Zo kunnen we 
lichtere nuances strategisch in het haar plaatsen om de indruk van volume 
te wekken.” 

Op basis van deze kleurtechnieken en de expertise van Sassoon is Blonde 
Perfection geïntroduceerd. Dit is een nieuw vijfstappenprogramma dat de 
beste kleur- en verzorgingsoplossingen voor blond haar biedt om vitaliteit 
en helderheid langer te behouden. Net als bij de heldere structuur van het 
brutalisme is elk element van Blonde Perfection zo gestructureerd dat alle 
klanten de perfecte, gepersonaliseerde blonde haar-look krijgen.

Meer informatie:
Sassoon Professional
www.sassoon.com
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HANS BEERS BRENGT 

EEN TRIBUTE AAN
 DAVID BOWIE

Toen David Bowie het album Heroes met daarop het gelijk-
namige nummer schreef, woonde hij in West-Berlijn. Het 
nummer Heroes gaat over hoe de Berlijnse Muur mensen uit 
elkaar hield en liefdes onmogelijk maakte en de hoop op 
verandering. Uiteindelijk wint in het nummer de hoop: “We 
can be heroes, just for one day.”

David Bowie zelf staat natuurlijk bekend om zijn ener-
gie, zijn gevoel voor mode en theater en bovenal van-
wege zijn alter-ego’s met hun extravagante uiterlijk. 
Bovendien kenmerkte Bowie zich vaak door een 
androgyn uiterlijk: stoer en vrouwelijk tegelijk.

De collectie ‘Heroes’ van Hans Beers sluit hier op 
aan, met kapsels die variëren van jongensachtig 
kort tot een korte bob. Eigenzinnige details als de 
undercut, de geschoren curve en het vele textuur 
trekken de aandacht.

De gekozen kleuren lopen van donkerpaars tot 
licht- en donkergrijs, diep koper en cyclaam. 
Dit sluit aan bij de kledingstijl van David 
Bowie: mannelijk en stoer, maar tegelijker-
tijd ook vrouwelijk, poëtisch en theatraal 
door de toepassing van kleur, glitter en 
aparte details.

VORIG JAAR IS ONS EEN GROOT AANTAL GIGANTEN UIT DE MUZIEKWERELD ONTVALLEN. HANS 

BEERS HAIR STAGE BRENGT NU EEN ODE AAN EEN VAN DE GROOTSTEN VAN HEN: DAVID 

BOWIE. DE NAAM VAN DE COLLECTIE, HEROES, IS ONTLEEND AAN ZIJN TOP 10-HIT UIT 1977.

Meer informatie:
Hans Beers Hair Stage
Tel. 020-6171614
www.hansbeers.com

CREDITS:

CONCEPT & PRODUCTIE: 

HANS BEERS HAIR STAGE

HAAR: HANS BEERS & 

MARGARITA VAN GESSEL

MAKE-UP: JULIETTE DEN OUDEN

STYLING: FAYOLA WEKKER

FOTOGRAFIE: RICHARD MONSIEURS

PR: THE IMAGE FACTORY
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Nieuw in 2017 was de aparte barbers corner met eigen workshoppodium, waar de professionals 
uit de groeiende sector van barbers aan hun trekken konden komen. Technieken, producten en 
de algehele mannencultuur die zo tekenend is voor deze ‘booming’ branche.

SCHOREM
Op deze stage was er een bijzonder Nederlands tintje: Leen en Bertus van het welbekende 
Schorem uit Rotterdam presenteerden zichzelf hier op het Trend & Fashion Days Stage en gaven 
geheel in eigen stijl een masterclass. Op Facebook laten ze weten een geweldige tijd te hebben 
gehad op de beurs en ook de reacties van het publiek waren uiterst positief.

ANDERE SHOWS
Er waren natuurlijk veel meer shows te zien op Top Hair. Toonaangevende bedrijven als Wella, 
L’Oreal en Goldwell en top-haarstylisten als Guy Tang, Patrick Cameron en Frank Brormann lie-
ten hun nieuwste looks zien. 

EXPOSANTEN
Natuurlijk waren er ook meer dan 150 van de belangrijkste bedrijven uit de branche met nog 
veel meer vertegenwoordigde merken aanwezig met een stand. Hierdoor was Top Hair 2017 
wederom een belangrijke ontmoetingsplek voor de gehele kapperswereld. 

Meer informatie: Fairwise BV, Tel. 070 3501100, www.top-hair-international.com

IN HET WEEKEND VAN 1 EN 2 APRIL WAS DÜSSELDORF 

WEER HET TONEEL VOOR DE BELANGRIJKSTE KAP-

PERSBEURS VAN EUROPA: TOP HAIR INTERNATIONAL. 

BEIDE DAGEN WAS HET ERG DRUK. ZELFS DE ZATER-

DAG, TOCH EEN DAG WAAROP VEEL KAPPERS 

GEOPEND ZIJN, WAS DRUKBEZOCHT ONDANKS 

DAT DE BEURS LATER BEGON. EXPOSANTEN WAREN 

ERG TEVREDEN EN OP DE DIVERSE PODIA WAREN 

SHOWS DIE VEEL PUBLIEK TROKKEN.

BEIDE DAGEN TOP HAIR DRUKBEZOCHT

Foto’s: Messe Düsseldorf/ctillmann

http://www.top-hair-international.com/


 ARE YOU 
READY
FOR HAIRLOXX?

HAIRLOXX PROFESSIONAL
HAIREXTENSIONS

5 jaar universitair microscopisch onderzoek naar de ultieme 
hairextensions heeft geleid tot de ontwikkeling van Hairloxx 
Professional. Hoogwaa   rdige hairextensions gemaakt van 
100% human Indian hair met haarschubben. Voor klitvrije 
hairextensions die de kleur en vochtbalans behouden. Met  
23 kleuren in diverse lengtes kunt u uw klant keer op keer 
verrassen met een bijzondere look. Hairloxx Professional is 
voor de zelfverzekerde vrouw die weet wat ze wil! 

Naast hairextensions ontwikkelt Hairloxx Professional ook 
kappersproducten waaronder tools en een complete 
haarverzorgingslijn. 
 
Ervaar wat Hairloxx Professional voor u kan betekenen.  
Bel met Hairloxx Professional: +31 (0)85 7600 820
sales@hairloxx.com
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Wil jij uniek zijn… Kies elke dag een andere kleur op jouw Lumi-

noso föhn (8 kleuren filters). De Luminoso föhn met krachtige AC 

motor is ontwikkeld in Italië door de BaByliss PRO professionals. 

De 2100 Watt, de 2 blaasmonden en de 7 instellingen voor snelheid, 

warmte, en coolshot zorgen voor een fantastisch resultaat!

line
™

mailto:sales@hairloxx.com
mailto:sales@hairloxx.com


s a l o n m a n a g e m e n t

D e  K a p p e r  n r  2  2 0 1 7 63

HOE SELECTEER JE DE JUISTE 
    SALON VISUAL(S)?

Met de opkomst van internet, sociale media en smart-
phones krijgen we een overvloed aan informatie binnen, 
waardoor we ons moeilijk voor lange tijd kunnen focus-
sen. Als salon heb je daarom slechts één kans om de 
aandacht van de klant te vangen, voordat ze zich weer 
op iets anders concentreren. De gouden regels om dit 
het beste te kunnen doen, hebben we hieronder aan de 
hand van een blog van Phorest Salon Software voor je 
op een rijtje gezet. 

KLEURGEBRUIK
Wanneer je je salon (online) wil promoten, is kleurge-
bruik het eerste waarmee je rekening moet houden. Dit 
komt simpelweg door het feit dat ogen van nature meer 
aangetrokken zijn tot mooie kleuren. Bij het kiezen van 
de juiste tinten is het daarom van belang dat je primaire 
kleuren mixt met hun complementaire kleuren. Zo zijn 
niet alleen geel en paars een uitstekende keuze, maar 
ook de combinaties rood met groen en blauw met oranje 
zijn aan te raden. Bovendien is het slim om ervoor te 
zorgen dat het belangrijkste het meest opvalt.

IDENTIFICATIE EN POSITIEVE VIBES
Naast kleuren wordt de aandacht van klanten voor een 
groot deel gevangen door wat er precies te zien is. Zo 
komt uit verschillende studies naar voren dat klanten 
zich eerder voor advertenties of salon visuals interesse-
ren wanneer er mensen afgebeeld zijn. Op deze manier 
kunnen ze zich identificeren met wat er wordt gepresen-
teerd. Naast mensen is het ook een goede zet om een 
positieve sfeer over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan 
geluk, liefde en andere emoties die een positief gevoel 
bij de klant kunnen opwekken. 

OPVALLENDE BEELDEN
Een ander belangrijke tip om de aandacht van klanten zo 
snel mogelijk te vangen, is het gebruik van opvallende 
beelden die niet zomaar zonder reden zijn geselecteerd. 
Als deze beelden dienen om een speciaal product te 
verkopen, zorg er dan ook voor dat daar de focus op ligt. 
Denk er wel aan dat je eerst nadenkt over het concept, 
voordat je passende beelden hiervoor kiest.

OP TIJD VERVERSEN
Tot slot is het belangrijk om je visuele promotiemateriaal 
na een bepaalde tijd te vervangen voor nieuwe beelden. 
Ook al heb je een beeld gevonden die het goed doet 
bij klanten, de prestaties hiervan duren helaas niet voor 
eeuwig.

UIT EEN RECENT ONDERZOEK VAN MICROSOFT IS GEBLEKEN DAT MENSEN IN DE AFGELOPEN VIJFTIEN JAAR EEN KORTERE 

AANDACHTSSPANNE HEBBEN GEKREGEN DAN EEN GOUDVIS. HET KLEINE BEESTJE HEEFT EEN GEMIDDELDE SPANNINGSBOOG 

VAN NEGEN SECONDEN, TERWIJL DIT BIJ MENSEN VAN TWAALF NAAR ACHT SECONDEN IS GEDAALD. DEZE GROTE VERANDE-

RING ZORGT ER ONDER ANDERE VOOR DAT JE JE SALON VISUEEL GEZIEN IN EEN KORTERE TIJD MOET PROMOTEN. MAAR HOE 

ZORG JE ERVOOR DAT JE IN EEN FLITS DE AANDACHT VAN KLANTEN TREKT, VOORDAT ZE ZICH WEER OP IETS ANDERS RICHTEN? 

VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER GING OP ONDERZOEK UIT EN DOOK IN DE WERELD VAN VISUELE MARKETING.



DE MEESTE KAPSALONS VAN NEDERLAND ZITTEN IN HET CENTRUM VAN DE STEDEN, SOMMIGE ZITTEN IN WOONWIJKEN. MAAR ER IS OOK 

EEN KAPSALON OP ONZE NATIONALE LUCHTHAVEN. WIJ SPRAKEN AF BIJ EN VOGUE OP SCHIPHOL VOOR EEN GESPREK OVER DE UITDA-

GINGEN EN KANSEN VAN HET ONDERNEMEN OP DEZE BIJZONDERE PLEK.

Kapsalon En Vogue zit, van buitenaf gezien, helemaal rechts in de aankomsthal van Schiphol. 
Het eerste voordeel van ondernemen op deze locatie wordt al snel duidelijk: alle mogelijke 
voorzieningen zijn vlak in de buurt. We spreken eigenaar Brian Jainullah bij Café Rembrandt, 
direct tegenover de salon en nog geen tien meter van de ingang verwijderd. Brian benoemt de 
locatie dan ook als een belangrijke onderscheidende factor, maar natuurlijk niet de enige: “Het 
leveren van goede service en hoge kwaliteit is voor En Vogue erg belangrijk.”

ONTSTAAN
De kapsalon is opgericht door de zus van Brian, Judith Jainullah: “Zij heeft de salon 22 jaar 
geleden opgezet en had daar al direct veel succes mee. Een jaar geleden heb ik de salon van 
haar overgenomen.” Over de keuze voor Schiphol zegt Brian: “Op het moment van oprichten 
groeide Schiphol net door tot 65.000 personeelsleden en zeventig miljoen reizigers. Dit was 
dus een uitgelezen moment om een salon op de luchthaven te openen.”

REIZIGERS
Door de locatie van de salon heeft En Vogue natuurlijk andere klanten dan de doorsnee salon. 
“Onze klandizie bestaat vooral uit werknemers van Schiphol en zakelijke reizigers. De werkne-
mers vinden het makkelijk om na een lange werkdag nog even snel geknipt te kunnen worden. 
Dan hoeven ze geen afspraak te maken bij een kapper bij hen in de buurt op een vrije dag. 
Veel zakelijke reizigers vinden het prettig om even geknipt te worden als ze geland zijn en 
voordat ze een afspraak hebben. Om aan deze wensen tegemoet te komen hebben we ruime 
openingstijden; van 9.00 tot 21.00 uur.”

EN VOGUE: 
RUSTPUNT OP HECTISCH SCHIPHOL
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Voor de salon zijn er daardoor enkele dingen anders dan voor andere 
salons. “De klanten komen meestal gewoon binnenlopen zonder afspraak. 
Daardoor hebben we natuurlijk minder vaste klanten dan andere kapsa-
lons. Dit wordt wel weer gecompenseerd door het feit dat de salon op 
zo’n drukbezochte locatie gevestigd is, waardoor er veel ‘spontane aan-
loop’ is”, concludeert Brian.

KLANDIZIE
De klanten van En Vogue komen van over de hele wereld. Het gaat dan 
vaak over zakelijke reizigers, die het handig vinden om zich even te laten 
knippen als ze tijd over hebben op het vliegveld. Voor hen is dat een 
manier om dit makkelijk in hun drukke schema in te passen. We vragen 
Brian of de gemiddelde bezoeker van een vliegveld niet veel te veel haast 
heeft voor een goede knipbeurt. “Je moet wel doorknippen”, lacht hij. 
Serieuzer: “Mensen die bij ons binnenlopen hebben altijd enige tijd over 
en voor ons is twintig minuten voor een behandeling gemakkelijk te doen. 
Bovendien dient een knipbeurt voor deze mensen ook vaak als rustpunt in 
hun drukke dag, dan kunnen ze even hun hoofd leegmaken.”

KWALITEIT EN SERVICE
Ondanks de tijdsdruk blinkt En Vogue uit in serviceniveau en kwaliteit. 
“Wij zijn nu al vijf jaar genomineerd voor de Schiphol Award voor beste 
service. Ook zijn de beoordelingen van de Mystery Guests altijd lovend, 
met een tevredenheidscijfer van meer dan 95%. Een hoge mate van ser-
vice is ook wel nodig, want Schiphol stelt op dit punt hoge eisen aan de 
business partners.”

Voor de serviceverlening is goed personeel natuurlijk van doorslaggevend 
belang. Gelukkig kon En Vogue in contact komen met geschikt personeel 
via ondersteunende websites als www.prosalon.nl en www.kappersjoba-
gent.nl. Voor de trainingen werkt de salon samen met Schwarzkopf, dat 
tevens de productleverancier van het bedrijf is. “We werken al sinds het 
ontstaan van de salon samen met Schwarzkopf. We zijn erg tevreden met 
deze partner, bijvoorbeeld door de snelle afhandeling, de tijdige leve-

ringen, de prettige samenwerking met de medewerkers; het hele 
totaalplaatje is gewoon goed”, aldus Brian over de samenwerking.

RESTYLING
Brian is nog niet klaar met het doorontwikkelen van de salon: 
“Binnenkort willen we de salon een opfrisbeurt geven, om deze er 
nog strakker uit te laten zien. De ideeën hiervoor komen uit mij-
zelf, gecombineerd met de input van de werknemers. Ik ben ook 
van plan om zelf de verbouwing uit te gaan voeren, met behulp 
van een aantal vrienden. De verbouwing staat in het paasweekend 
gepland om zoveel mogelijk de overlast voor de klanten te voor-
komen.”

Door vernieuwingen als deze, in combinatie met de vaste kwali-
teit en service, zorgt En Vogue ervoor dat ze ook in de toekomst 
een vast rustpunt blijven voor Schiphol-medewerkers en gehaaste 
reizigers.

Meer informatie:
En Vogue
Tel. 020-6535056
www.en-vogue.nl
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PROFIEL EN VOGUE

LOCATIE: SCHIPHOL

OPGERICHT: 1995

AANTAL MEDEWERKERS: 5

MERK: SCHWARZKOPF

“TIJDENS EEN BEHANDELING 

KUNNEN ONZE KLANTEN EVEN 

HUN HOOFD LEEGMAKEN”

http://www.prosalon.nl/
http://gent.nl/
http://www.en-vogue.nl/
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Met 15.000 producten van meer dan honderd verschillende topmerken is Kapperskorting.com de grootste 
online kappersgroothandel van de Benelux. Kleur-, knip- en wasbenodigdheden, professionele tools, perma-
nentmaterialen, haarproducten, accessoires, oefenmateriaal: dit alles en meer valt binnen het assortiment van 
producten voor de professionele kapper.

ASSORTIMENT
Kapperskorting.com vertegenwoordigt zeer veel toonaangevende merken in de professionele kappersbran-
che, waarvan enkele grote spelers zijn uitgelicht in het kader op deze pagina. Maar een groot assortiment is 
niet de enige onderscheidende factor voor deze webgroothandel.

KAPPERSKORTING.COM IS EEN ONLINE GROOTHANDEL DIE AL JAREN-

LANG DE KAPPERSBRANCHE VERTEGENWOORDIGT MET TOPPRODUCTEN 

UIT NEDERLAND EN VEEL GROTE MERKEN UIT HET BUITENLAND. NAAST 

HET UITGEBREIDE ASSORTIMENT DAT WORDT AANGEBODEN TEGEN EEN 

VOORDELIGE PRIJS VALT OOK HET SERVICENIVEAU OP.

Kapperskorting.com 
VALT OP DOOR ASSORTIMENT EN SERVICE

PRIJZEN
Zoals de naam van de webshop aangeeft zijn er 
vaak kortingen waarvan kappers kunnen profite-
ren. Buiten de kortingen om hanteert de site ook 
scherpe reguliere prijzen. Bovendien geldt er voor 
bestellingen van boven de €30,- (excl. BTW) geen 
verzendkosten. Uiteraard is er aandacht besteed 
aan veilige betaalmethodes; de shop heeft dan 
ook het ‘Thuiswinkel zakelijk’ en het ‘Thuiswinkel 
waarborg’-certificaat.

SERVICE
Verder is Kapperskorting.com door de grote voor-
raad en snelle service ook zeer geschikt voor 
last-minute bestellingen. Voor producten op voor-
raad geldt ‘voor 22.00 uur besteld, volgende dag 
geleverd’. Voor bestellingen die binnenkomen 
vóór 12.30 uur kan zelfs gekozen worden voor 
‘Same Day Delivery’, een dienst die perfect aan-
sluit op de eisen van deze tijd. 

Bovendien worden er iedere dag nieuwe pro-
ducten toegevoegd aan het assortiment. Verdere 
service wordt geboden door de deskundige klan-
tenservice, die zeven dagen per week bereikbaar 
is via e-mail, telefoon, chat en WhatsApp.

Meer informatie: Kapperskorting.com
Tel. 0545-721091, www.kapperskorting.com
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Kapperskorting.com vertegenwoordigt meer dan honderd toonaange-
vende merken in de kappersbranche. Zo vallen onder meer L’Oreal, 
Goldwell, Schwarzkopf, Wella, BaByliss Pro, KIS, Tangle Teezer, 
Kérastase, Balmain, Indola, Invisibobble, KMS California, CHI, Sibel, 
E-Kwip, Ikoo, Jaguar, Lisap Milano, Make-up Studio, Max Pro, Hercules, 
Moser, Pivot Point, Redken, Refectocil, Sebastian, Trend-Design, 
Tondeo, Ultron en Wahl onder het assortiment van de webshop.
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EEN BEHANDELING UIT HET MIDDELLANDSE 
ZEEGEBIED DIE HET HAAR INTENS VOEDT
MASTIEKOLI, DRUIVENPITOLIE EN BIOLOGISCHE ARGANOLIE

TRILOGY

Via de Recharging Oil System technologie herstelt Trilogy de natuurlijke vet-, eiwit- en mineraalbalans van de haarvezels.
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