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MOOI

Er is soms een beetje durf voor nodig om resoluut voor een 
korte coupe te kiezen. Ben jij nog aan het twijfelen? Dan 

trekken deze lezeressen je zeker over de streep!

fraîche

15  korte kopjes 
voor 

jong & ouder
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 Fara (26)
Kapster Jellie: “Non-
chalante beachwaves 
staan iedereen, en al 

helemaal in de zomer. 
Bij Fara maakten we 

ze met de steiltang en 
gebruikten we een 

zoutspray om ze  
warriger te maken.”

Laura (31) 
Kapster Sofie: “Laura 
kreeg een opgeknipte 
bob met veel textuur. 
Zo komt de natuurlijke 
slag in haar lokken tot 
z’n recht en krijgt ze 

veel volume. Thuis kan 
ze dit kapsel stylen 

door wat zoutspray te 
kneden in haar hand-
doekdroge lokken.”

Yasmine (20)
Kapster Jellie: “Om 
Yasmines donkere 

kleur wat te doorbre-
ken, voegden we lok-
ken in oudroze toe. 
Met een gekleurde 
conditioner kan ze  
dat kleurtje thuis  

zelf makkelijk  
onderhouden.”

Stefanie (37) 
Kapster Conny: “Dit 
violet zal mooi verva-
gen tot een bruintint, 
zónder uitgroei. Ste-

fanie kreeg een stoere 
styling: de kuif maak-
ten we door de lange 
lengtes omhoog te 

brushen en in model 
te kneden met een 

styling paste. ”

Elise (25)
Kapster Hilde: “Elises kapsel hebben we 

zo geknipt dat ze geen uitgesproken mid-
den- of zijscheiding heeft. Deze pittige 
snit is trouwens ideaal voor fijn haar!”

Kimono (Zara, a 39,95). Blouse (Mango, a 19,99). Oorbellen (Live To Express, a 13).

Top (Zara, a 29,95).

Lekker fris voor 
20-plus

Topje (Nathalie Vleeschouwer, a 79). 
Oorbellen (Access, a 59). Top (Mango, a 25,99). Oorbellen (Live To Express, a 7).
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 Debby (42)
Kapster Dayna: 

“Omdat Debby’s na-
tuurlijke haarkleur dof 

was, gaven we haar 
een glansspoeling met 

een beetje kleur. 
Omdat ze veel en dik 
haar heeft, staat deze 
ultrakorte coupe haar 

heel goed.”

Corry (57) 
Kapster Sofie: “Corry 

kreeg een snit op 
maat van haar krullen, 
met veel volume en 
langere lengtes bo-
venaan. We knipten 
haar coupe zachtjes 

op, om de krul flink te 
accentueren.”

Hilde (55)
Kapster Conny: “Met 
een zilvergrijze toner 

benadrukten we  
Hildes natuurlijke 

grijstint. De asymme-
trie in haar pony geeft 

haar gezicht een  
pittige en frisse  

uitstraling.”

Heidi (55) 
Kapster Jellie: “Heidi 
kreeg een korte pixie 

met uitgesproken 
punten bij de oren, 
voor een gedurfd 
accent. De felle 

koperkleur is uitwas-
baar en zal mooi 

evolueren in de zon.”

Jurk (Zara, a 49,95). Blouse (Fragile, a 129).

Jurk (Liberty bij e5, a 59,95).  
Oorbellen (Access, a 49).

Pittige snits voor 
40-plus

Cardigan (Terre Bleue bij Carré Mode,  
a 119,90). Oorbellen (Access, a 49).

Cindy (42)
Kapster Jellie: “Door de korte nekpartij 

en langere bovenkant krijgen Cindy’s lok-
ken meer volume. Met deze snit kan ze 
alle kanten op: alles naar achteren voor 
een stoere rock-look of een zijscheiding 

voor een nonchalant effect.” T-shirt (Zara, a 12,95). Oorbellen (Essentiel, a 55).
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 Greta (70)
Kapster Conny: 

“Greta heeft veel 
haar. Bij een korte snit 

is het dan belangrijk 
om volume te creëren 
op de juiste plekken. 
De zijkant hebben we 

uitgedund. Zo kan 
Greta haar haar  

makkelijk achter de 
oren dragen.”

Lizzy (62) 
Kapster Selinka: 

“Omdat Lizzy al mooi 
bruin is, kozen we 

voor een haarkleur 
met warme karamel-

kleurige accenten. Die 
passen mooi bij haar 
ogen en geven een 

zachte uitstraling aan 
haar gezicht. De piek-
jes verstevigden we 
met een gelspray.”

Roos (68)
Kapster Dayna: “Roos 
kreeg een toner om 

haar natuurlijke 
grijstint zo dicht mo-
gelijk te benaderen. 
Omdat ze veel haar 
heeft, werkt een un-
dercut goed. Eigenlijk 
is dit een snit die bij 
elke leeftijd past!”

Carine (64) 
Kapster Selinka: “Ook 
een korte bob past bij 
elke leeftijd. Om ’m 

bij Carine minder klas-
siek te maken, knipten 

we de nekpartij  
erg kort en de rest 
van het haar schuin 

naar voren.”

Blouse (Essentiel, a 195). Blouse ( Liberty bij e5, a 39,99). Ketting (Access, a 55).

T-shirt (Nathalie Vleeschouwer, a 99). 
Oorbellen (Access, a 65).

Stijlvol kort voor 
60-plus

T-shirt (Terre Bleue bij Carré Mode, a 59,90).

Chris (63)
Kapster Hilde: “Met volumepoeder 

gaven we de lichtere bovenpartij van 
Chris’ kapsel extra pit. We styleden  

enkele piekjes over het donkere deel,  
om dat extra te accentueren.”

De kapsels van deze lezeres-
sen werden gecreëerd door 
Dirk De Witte Kappers.
dirkdewittekappers.com

Jurk (Mango, a 29,99). Broche (Access, a 24).
De verkoopinfo vind je op blz. 111.

3534


