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Sanne (31)
KAPSTER HILDE: “Deze
snitlengte is ideaal bij curtain
bangs, een langere, openvallende pony. Die kun je
sluik stylen of een beetje à la
seventies, met de puntjes
naar buiten gewipt.”
T-shirt (Nathalie Vleeschouwer
bij Juttu, € 95). Oorbellen
(Laurence Delvallez, € 169).
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Iedereen

De bob is al meer dan
honderd jaar een van de
populairste snitten bij de
kapper. En terecht, want
dit kapsel staat zowat
iedereen. Kijk maar naar
deze lezeressen!

Schoonzusjes
Sofie (50) &
Britt (41)
KAPPER JAN: “Britt (rechts)
kreeg een licht asymmetrische snit met een lage zijscheiding. Dit kapsel komt
het mooist tot z’n recht met
één kant achter het oor.”
Trui (Nathalie Vleeschouwer
bij Juttu, € 169). Oorbellen
(Chapter 42, € 28).
KAPSTER NORMA: “Een
bob-kapsel kun je makkelijk
zelf krullen met de stijltang.
Neem hiervoor een lokje vast,
draai de tang een halve slag
om en laat de lok erdoor
glijden. De onderste lagen
hoef je niet te krullen, want
die zie je toch niet!”
Jurk (Henrik Vibskov bij Zalando,
€ 339,95). Ring (Bershka,
€ 7,99/4 stuks).
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Tina (36) en
dochter Lexie (4,5)
KAPPER KJARTAN: “Tina kreeg een
perzikkleurige tint die haar klassieke
bob-snit tot leven brengt en een
eigentijdse twist geeft.”
Doorknoopjurk (JBC, € 65,95).
KAPSTER NORMA: “Deze korte
pony oogt lekker stoer bij Lexie.
Dit kapsel kun je makkelijk aan de
lucht laten drogen met een
leave-in product dat zowel verstevigt
als verzorgt.”
Blouse (CKS bij JBC, € 44,99).
Halsketting (JBC, € 6,90).

Emma (28)
Nathalie (52)
“Met zo’n korte pony
wordt Lexie’s blik
nog ondeugender”

KAPSTER HILDE: “Nathalie kreeg
een iets langere bob, die heel flatterend
oogt bij haar slanke hals. Dankzij de lange
lok kan ze dit kapsel ook met een
middenscheiding dragen.”

KAPSTER NORMA: “Ook
met krullen kun je voor
een lange bob gaan.
Hier speelden we met
contrasten door Emma’s
pony sluik te brushen en
de lengtes natuurlijk te
laten krullen.”
Hemdjurk (See U Soon bij
Carre Mode, € 99,99).

Jurk (WE Fashion, € 65).
Oorbellen (Access, € 59).

Alex (31)
KAPPER JAN: “Om Alex’
kapsel in proportie te knippen,
haalden we wat dikte weg uit
de onderste lagen. Zo oogt
haar bob-snit moderner en
minder massief. In de bovenste
laag accentueerden we een
paar lokken met de krultang.”

“Krul een
paar lokken
met de krultang
en je bob krijgt
instant
schwung”

Blouse (Just in Case, € 157). Oorbellen (Laurence Delvallez, € 179).
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Anne (26)
KAPSTER NORMA:

“Deze snit à la Parisienne komt
het mooist tot zijn recht als je
brunette bent of zwart haar hebt”

“Anne kreeg een
strakke boblijn met een
korte, rechte pony.
De uitdaging? Alle
randen zo strak mogelijk
knippen en fohnen.
Jurk (WE Fashion, € 70).
Oorbellen (Access, € 45).

Geertrui (43)
KAPPER JELLIE: “Wil je
net zoals Geertrui je natuurlijke krullen in een
bob laten knippen?
Vraag je kapper dan om
de bovenste lagen lang
te houden en vooral de
onderste lagen in de hals
uit te dunnen.”
Blouse (Nathalie Vleeschouwer bij Juttu, € 139).
Oorbellen (Access, € 49).
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Nichtjes Leona (70) en Jo (69)
KAPSTER FADA: “Met dik haar
als dat van Leona kun je gerust
gaan voor een volle rechte pony
die vanop de kruin vertrekt.
Door de lengtes vooraan lijkt
Leona’s gezicht langer.”
Blouse (Bershka, € 19,99). Oorbellen
(Access, € 59). Ring (C&A, € 6,99).

KAPSTER NORMA: “Jo kreeg
een pittige lengte tot op het
sleutelbeen. We noemen deze
snit ook wel de ‘lob’ of lange
bob. Door de puntjes recht te
maken met de stijltang krijgt dit
kapsel een moderne uitstraling.”
Trui (Marie Méro bij Carre Mode,
€ 115,99).

BOVENSTE
B E S T E B O B -T I P S
van kapster Hilde
• De ideale bob-snit verschilt van persoon tot persoon,
want die hangt sterk samen met je haartype en gezichtsvorm. Bespreek het dus zeker met je kapper.
• Heb je een korte hals, bredere schouders of een wat
zwaardere lichaamsbouw, ga dan niet té kort. Een langere
bob-lengte tot net onder je kaaklijn oogt eleganter.
• Met veel en dik haar is het belangrijk om de onderste
lagen van je bob regelmatig te laten uitdunnen. Anders
krijg je een driehoekig kapsel dat wat ouderwets oogt.

• Je kapsel tussendoor stylen kan snel met wat volumepoeder. Strooi het laag per laag op de haarwortels en
masseer het in met je vingers.
• Voed de lengtes van je kapsel met een zachte
leave-in conditioner.
• Ga je van lang haar naar een bob? Laat je kapsel dan
eerst op één lengte knippen om aan de nieuwe snit te
wennen. Nadien kun je het nog meer laten opknippen of
spelen met asymmetrie of een kortere nekpartij.
• Een bob heeft eigenlijk niet veel styling nodig. Breng
een verstevigend stylingproduct aan en droog je haar
losjes met de föhn. Richt de luchtstroom aan het eind wel
naar beneden om de haarschubben te sluiten en een
mooie glans te creëren.
• Krullen maak je het best kletsnat voor je een verzorgend
stylingproduct aanbrengt. Doe je dat op (half)droge
krullen, dan krijg je frizz. Laat je lokken eerst voor
90 procent aan de lucht drogen en breng ze dan verder
in model met de diffuser op je haardroger.

Melissa (31)
KAPPER KJARTAN:

“Deze lengte is ideaal om
meer volume in Melissa’s
kapsel te brengen. Ze kan
haar lokken gewoon aan
de lucht laten drogen en
accenten leggen met de
krultang waar nodig.”
Trui (s.Oliver, € 49,99).
Oorbellen (Bershka, € 9,99/
7 paar). Armbandje (JBC,
€ 6,99 p/set met ketting).

Tinneke (50)
KAPSTER HILDE: “Deze

beachwaves maak je makkelijk
zelf met de krultang. Hou die
verticaal naast je hoofd en
krul de puntjes niet mee voor
een nonchalant effect.”
Trui (Four Roses bij Carre Mode,
€ 135,99). Oorbellen (C&A,
€ 5,99). Ring (Access, € 39).
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Tess (8)
KAPSTER JELLIE:

“Kindjes hebben net als
Tess vaak erg fijn haar.
Een lang kapsel is dan
niet altijd interessant:
het haar oogt minder vol
en klit snel. Wél ideaal?
Deze korte bob.”
Cardigan (C&A, € 9,99).

De verkoopinfo vind je op blz. 110.
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• Met dun, fijn of erg sluik haar zorg je het best voor
stevigheid en volume aan de wortel voor je je haar droogt.
Dat kan met een mousse of volumespray.

