
BEN 
ÍK DAT?

5 lezeressen gingen voor een opvallend nieuw kapsel

Eindelijk kunnen we die saaie lockdown  
voorgoed achter ons laten. Tijd voor een frisse 

start! Dat is exact wat deze vijf lezeressen  
dachten toen ze voor hun nieuwe coupe kozen.

‘Wauw, is dat míjn haar?!  
Ik ga de komende uren alleen 

maar naar mezelf kijken (lacht). 
Ik wilde al zó lang pastel - 

kleurig haar. Eindelijk!’

Raya (28) 
 SEO & programmatic 

advertising
‘Ik wil mijn haar al jaren in een 

pastelkleurtje laten verven: roze, 
perzik, lila, blauw... Het maakte 
me niet uit. Maar mijn kapper 

raadde het steeds af omdat mijn 
haar van nature donkerbruin is. 
Toen ik de oproep van Flair zag, 

dacht ik: wie weet wagen zij zich 
er wél aan? En ja, hoor: eindelijk 
heb ik mijn droomcoupe! Mijn 
ouders zeiden dat ik met zo’n 

haarkleur op een tekenfiguurtje 
zou lijken, maar daar trek ik me 
niets van aan. Het is mijn haar,  
en ik ben er dolgelukkig mee.’ 
Bloemenjurk - € 79,99 - Yas bij Juttu.

Productie en tekst: Charlotte De Loose Foto’s: Irmy Coeckelbergs Styling: Liza Babylon Make-up: Evara Collin voor The Mobile  
Makeup Bar Met dank aan: het team van Dirk De Witte Kappers, Stationsstraat 13, Sint-Niklaas, Dirkdewittekappers.com
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Kassandra (23)  
student communicatie- 

management
‘Ik ben heel erg trots op mijn 

 lange haren, maar mijn kapsel 
begon wat saai te worden. Er zat 
geen snit meer in en het oogde 
levenloos, dus wilde ik er heel 
graag highlights in om het op  

te frissen. Ik kreeg face framing 
 highlights in een koele bruine 
tint. Die omkaderen je gezicht  
en brengen je coupe tot leven.  
Ik ben zó blij, want mijn haar is 

nog nooit zo mooi gekleurd ge-
weest! Mijn mama wilde liever 

niet dat ik het liet knippen, maar 
ik ben er zeker van dat ze het  
net zo mooi zal vinden als ik.’

 
Bloes met print - € 59,99 - CKS.
Hogetailleshort - € 65 - FRNCH  

bij Juttu.

‘Mijn mama wilde liever  
dat ik niets liet doen aan mijn 

Rapunzelhaar, maar er is gelukkig 
maar een vijftal centimeter af  
en het oogt nu véél gezonder.’
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Tiffany (29)  

leerkracht secundair 
onderwijs

‘Als ik nu naar mijn voorfoto kijk, 
denk ik: wacht, ben ík dat echt? 
Enkele jaren geleden doneerde  
ik mijn haar al aan Think Pink.  

Het groeit ontzettend snel, dus  
ik wilde het deze keer absoluut 

weer doneren. Er ging meer dan 
30 centimeter af én ik kreeg voor 
de allereerste keer in mijn leven 
een nieuw kleurtje. Mijn haar is 
van nature Venetiaans blond,  
dus deze asblonde tint is echt 

een flinke transformatie.’
 

Bloes - € 29,95 - Zara.
 Paarse midirok - € 34,95 - JBC.

‘Ik doneerde  
30 centimeter  

haar aan Think  
Pink én liet het  
voor de eerste  
keer kleuren.  

Zo spannend!’
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Bo (29)  
sociaal werk in een 

asielcentrum
‘Het voorbije jaar was zo saai  

dat ik echt zin had in iets nieuws.  
Ik kleurde mijn haar af en toe  

zelf, maar na zo’n lange lockdown  
waren mijn lokken echt aan een 

flinke opfrisbeurt toe. De reacties 
van vrienden en familie zullen 
ongetwijfeld positief zijn, maar  
ik hou mijn hart al vast voor de 
bewoners op mijn werk. Zodra  
ik iets aan mijn look verander, 

geven zij hun ongezouten 
 mening. Maar dat houdt me niet 
tegen, ik doe gewoon mijn ding!’

 
Denim jumpsuit - € 119,99 - CKS.

 Handtas - €  65 - Hvisk.

‘Dat is even 
wennen, zeg!  

Dit moet ongeveer 
mijn natuurlijke 
haarkleur zijn, 

maar omdat ik die 
al zo lang niet meer 

heb gezien, voelt 
het als een grote 

switch.’

Estellai (30)  
administratief bediende
‘Ik ging voor een platinablonde 

coupe, maar het is uiteindelijk lila 
geworden. Ik ben er heel blij mee! 

Ik heb al heel wat verschillende 
 kapsels gehad, van dreadlocks  

tot een carré. Mijn omgeving zal 
hier dus vast niet van opkijken,  
al vraag ik me af of mijn zoontje 
van anderhalf jaar me nog wel  

zal herkennen. Ik heb mijn haar 
een viertal maanden geleden 

kort laten scheren, en sindsdien 
noemt hij me “papa” (lacht).’

 
Mouwloze blazer - € 99 - CKS. 

T-shirt - € 9,99 - H&M.
Paperbag jeans - € 39,99 - Asos.

‘Ik ben heel 
benieuwd of mijn 
zoontje me nog  
zal herkennen.  
Hij noemt me al 

““papa”” sinds ik kort 
haar heb (lacht).’
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Zelf een  
kappers- 
afspraak 
gepland?

Laat je  
inspireren  
door deze  

trend- 
kapsels.

CURTAIN BANGS

BUZZ CUT FROUFROU (VOOR KRULLEN EN STIJL HAAR)

KAARSRECHTE BOB SHAG*FELLE KLEUREN
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(*Haar op schouderlengte met véél laagjes  
en curtain bangs)

@
R

O
XA

N
N

E
W

E
LL

E
N

S

Was je haar  
niet te snel

 Hoe langer je na je kappers- 
bezoek wacht om je haar te 

wassen, hoe meer tijd de 
 kleuring heeft om in te werken 
en vast te houden aan je haar. 

Stel die eerste wasbeurt  
dus zo lang mogelijk uit.

Keep  
it fresh

Nu je eindelijk weer 
een frisse coupe 

hebt, wil je die  
natuurlijk zo lang 

mogelijk mooi  
houden. Dit zijn de  
belangrijkste tips  
om je snit én kleur  

zo lang mogelijk te 
behouden.

Onderhoud je  
haarkleur met de 
juiste shampoo

Er bestaan tegenwoordig 
 shampoos met kleurpigmenten 
voor vrijwel elke haarkleur, van 

blond over rood tot bruin. Heb je 
voor een pastelkleurtje gekozen 

en verliest dat zijn intensiteit, 
dan kan je de kleur opfrissen 
met een kleurmasker, zoals  
Color Depositing Mask van 

Moroccanoil.

Bescherm je lokken  
tegen de zon 

Ga je op reis of geniet je gewoon 
in eigen land van het zonnetje, 

vergeet je haar dan niet te 
 beschermen. Je kleurtje blijft  
er langer mooi door, je lokken 
 blijven gezonder en de kans is 
kleiner dat je coupe haar glans 
 verliest. Gebruik een shampoo, 
 conditioner, masker of leave- 

inproduct met uv-bescherming, 
bijvoorbeeld Working Hairspray 
van Authentic Beauty Concept. 
Dat fixeert je haar niet alleen, 
maar  beschermt ook tegen 
vochtigheid en uv-stralen.

Was je haar zo  
weinig mogelijk

Hoe minder je je haar wast,  
hoe meer de natuurlijke oliën 

hun werk kunnen doen en hoe 
langer je lokken gezond blijven.  

Je kleurtje vervaagt op die 
 manier ook minder snel. Yup, 
droogshampoo to the rescue!

Verzorg je 
haarpuntjes 

Je kapper heeft net alle 
 gespleten puntjes afgeknipt, 
dus kan je de lengtes maar 

beter extra goed  verzorgen. 
Gebruik altijd  conditioner na 

het wassen en breng een haar-
serum of -olie aan op de leng-
tes terwijl je haar nog nat is. 
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