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INTEGRATION DYNAMIC OPTI SKIN/GMTVIRGIN HAIR Q6

V LOOP/GESTOKEN INJECTION1-2 HARIG GEKNOOPT

Van oorsprong familiebedrijf
Hairtech Holland, gespecialisseerd in 

semi- en permanente bevestigingssystemen,
grootste assortiment accessoires en 

aanverwante artikelen.

kies de gewenste bevestiging (semi- of permanent)
kies het gewenste model/montuur
kies de gewenste density (medium of medium/light)
kies de kleur van de kleurenring
kies de haarlengte (15 of 30 cm)

Bezoek onze webshop voor een uitvoerige beschrijving: hairconceptonline.nl

DESKUNDIG ADVIES

Hair Concept denkt graag me u mee
en geeft deskundig advies om samen met u 

en met het juiste haarwerk de beste oplossing 
voor uw klant te vinden.

PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING

Hair Concept staat garant voor 
de beste haarkwaliteit, een breed en ruim 

assortiment met een vriendelijke 
prijs/kwaliteitsverhouding.

SNELLE LEVERING

Alle haarwerken van Hair Concept zijn door u 
zelf eenvoudig op de juiste maat te knippen 

en/of te snijden, waardoor levertijden aanzien-
lijk verkort worden (2 - 12 weken).

3 redenen om te kiezen voor Hair Concept
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V oor je ligt het eenmalige magazine ANKO  
Haarwerkzaken dat verschijnt ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de ANKO Sectie 

Haarwerken. Zie het als een cadeautje van de jarige 
voor alle gedreven haarwerkspecialisten die met hun 
lidmaatschap de afgelopen jaren de kracht van de  
sectie versterkten. 

In 10 jaar tijd is het aantal leden verdubbeld en groeiden 
de deskundigheid, kwaliteit en professionaliteit in de 
haarwerkbranche enorm dankzij de inzet van betrokken 
en bevlogen leden. Inmiddels zijn meer dan 300  

Nederlandse haarwerkspecialisten aangesloten en dat 
maakt de sectie tot de grootste belangengroep binnen de 
haarwerkbranche en dé gesprekspartner voor overheid 
en zorgverzekeraars. Bovendien maken de ANKO haar -
werkspecialisten iedere dag het verschil in de levens van 
heel veel mensen; iets om ongelooflijk trots op te zijn! 

Met deze speciale editie vieren we de kracht van de 
sectie, van ons ambacht en van haarwerken. Laten we 
ook de komende jaren vol trots blijven inzetten op  
deskundig vakmanschap en tevreden klanten vol zelf-
vertrouwen: ZORG & BEAUTY, HAND IN HAND! 

WIE JARIG IS
trakteert!
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Unieke kleuringen met perfecte verdraagzaamheid, 
zelfs voor de meest gevoelige haar- en hoofdhuidconditie. 

Als onderdeel van de farmaceutische, Duitse Dr. Wolff Group profiteren wij
van meer dan een eeuw aan medische en farmaceutische kennis en ervaring. 
Wij zijn onderdeel van een sterk familiebedrijf en dat merk je als ondernemer.

Wilt u meer weten over onze kleuringen? 
Neem dan contact op met ons hoofdkantoor om een kosteloos informatie/testpakket 

aan te vragen of een vrijblijvende kleurdemo in te plannen via 0418-652425 of info@alcina.nl.

Wij bieden een partnerschap. 
Ons team bestaat uit toegewijde accountmanagers, kleurspecialistische vaktrainers met verstand 

van haar- en hoofdhuidproblemen en een binnendienst waar je nooit een nummer voor bent.
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Als een 
       vlinder...

Het werk van een haarwerkspecialist is als een vlinder; delicaat en verfijnd.
Een haarwerk kan kwetsbaar zijn, net als sommige klanten.
En als je kwetsbaar bent, zorgt onzichtbaarheid – een schutkleur,  
camouflage - voor veiligheid.
Wij bieden troost en geborgenheid en werken vaak in de luwte.

Maar we mogen als beroepsgroep ook trots zijn en gezien worden.
En als kwetsbaarheid plaats maakt voor kracht - of gepaard gaat met kracht! - 
dan ontstaat zelfvertrouwen en een voorzichtige glimlach, 
de zich kan ontpoppen tot een kleurrijke schaterlach.

Onzichtbaar of zichtbaar; blending in or standing out,
Wij doen ons belangrijke werk zodat klanten een keuze hebben:
Kunnen vertrouwen op onopvallendheid 
of opvallen vol zelfvertrouwen. 

Wat ze ook kiezen, het is goed!

Maar als leden van de ANKO Sectie Haarwerken kiezen wij zélf  
voor zichtbaarheid.
In de afgelopen 10 jaar lieten we onszelf en ons vakmanschap  
steeds meer zien.
Bovendien kiezen we ervoor om het taboe op kaalheid en  
hoofdhuidproblemen te doorbreken.
Ook dat is soms delicaat en verfijnd werk. Ook dat gaat soms  
met onzichtbaar kleine stapjes.
Maar we zetten die stapjes. Samen! Als trotse haarwerkspecialisten!
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“WE MOGEN  
VERDER GROEIEN IN 
ZICHTBAARHEID”
Ze is dé voorvrouw en van de jubilerende ANKO Sectie Haarwerken en 
mag zich al 10 jaar voorzitter van de sectie noemen: Willeke Pietersma.  

Regelmatig staat ze de pers te woord, deelt gul haar kennis met collega- 
haarwerkers en is een vakvrouw pur sang. Onder haar voorzitterschap 

werd de ANKO Sectie Haarwerken volwassen, maar het werk is nog niet af!

Op 10 oktober werd het jubileum gevierd 
in het prachtige Wereldmuseum in  
Rotterdam. Hoe heb je die dag beleefd? 
“Het was heel leuk om te zien dat een groot aantal 
collega’s – zelfs verder uit het land – naar Rotterdam 
zijn gekomen om met elkaar ons jubileum te vieren! 
Volgens mij was het een heel geslaagde middag met 
inhoud en fun. Het optreden van de drag queens 
was een ontzettend leuke afsluiting en we waren 
heel erg blij met Özcan Akyol als dagvoorzitter en 
de lezing van dermatoloog Annemie Galimont! Het 
geeft een supergoed gevoel en ik kijk er heel positief 
op terug.” 

Wat is nou een typische karaktereigen
schap van een haarwerkspecialist?
“Ik denk dienstbaarheid, betrokkenheid en vooral 
het zorgende. Als kapper richt je je meer op het 

modische aspect, terwijl je als haarwerkspecialist 
meer de focus hebt op de medische kant.”
 
Wat is de grote kracht van haarwerkers? 
“Dat zorg en beauty hand in hand gaan. Wij zitten 
aan de zorgkant, maar proberen tegelijkertijd mensen 
hun eigenheid te laten behouden in moeilijke  
tijden. En dat kan ook als je ervoor kiest om kaal  
te blijven! Je hebt pas een probleem als je dat zelf 
zo ervaart. Aan ons haarwerkspecialisten de taak  
om te laten zien wat de mogelijkheden zijn en  
ervoor te zorgen dat iemand zichzelf herkent.  
Dat is belangrijk en daar gaat het om.”   

Profileren haarwerkspecialisten zich voldoende 
met hun kennis en kunde? 
“Ik denk dat dat nog beter kan; hun bescheidenheid 
zit in de weg. Haarwerkers die net starten geven 

In gesprek met de Grande Dame van de  
Nederlandse haarwerkbranche 
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regelmatig aan dat klanten niet naar hen toekomen 
of dat klanten vanuit het ziekenhuis niet naar hen 
worden doorverwezen en dat de ANKO daar iets aan 
moet doen. Maar je bent ondernemer, jezelf profileren 
hoort bij het ondernemerschap. Dat geldt als je een 
kapsalon hebt, maar ook als haarwerkbedrijf. Je zult 
zelf naar ziekenhuizen moeten gaan en jezelf op de 
kaart zetten.”  

De sectie staat voor kwaliteit en kwaliteits
bewaking. Hoe kun je dat blijven behouden? 

“Als haarwerkspecialisten worden we natuurlijk 
elk jaar getoetst. Dat is niet altijd prettig, want je 
moet alles weer opnieuw bekijken. Toch creëert 
het een belangrijke bewustwording of we nog goed 
bezig zijn. Daarnaast gaan we binnen de sectie een 
ondergrens bepalen wat je minimaal moet doen als 
haarwerkspecialist in vier jaar tijd. Want als je zes 
haarwerken per jaar doet, ben je eigenlijk geen  
specialist. De erkenningsregeling proberen we ook 
strak te houden. We ontvangen samenlevingsgeld 
vanuit de zorgverzekering, dat brengt verantwoor-

“JE BENT ONDERNEMER,  
JEZELF PROFILEREN  

HOORT BIJ HET  
ONDERNEMERSCHAP”
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delijkheid met zich mee. We moeten ons vak serieus 
nemen en kwaliteit waarborgen. Met elkaar een 
bepaald level behouden, is ontzettend belangrijk; 
voor onze klanten, de verenging en onszelf.”  

Hoe zie jij je rol als voorzitter?
Naast mijn formele rol wil ik graag innovatie aan-
jagen, ondernemerschap stimuleren en een klank-
bord zijn voor collega’s. Ook vind ik het belangrijk 
om onze beroepsgroep goed te vertegenwoordigen, 
bijvoorbeeld in gesprekken met de media of zorg-
verzekeraars. En ik fungeer als vraagbaak, bijvoor-
beeld als de ANKO Ledenservice wat extra hulp 
nodig heeft bij een hele specifieke vraag. Soms zijn 
er dringende vragen van haarwerkers, die rechts-
streeks bij mij terecht komen. Elke dag ontvang ik 
wel een berichtje of appje met een vraag of  
opmerking. Dat vind ik niet erg. Het is ook heel 
leuk als haarwerkers iets nieuws hebben gezien, en 
dat zo graag willen delen met mij. Maar over-all is 
het natuurlijk wel handig om met vragen te  
starten bij de ANKO Ledenservice. En heel belangrijk; 

ik doe het ook echt niet allemaal alleen Katinka 
Boekhorst en Ingrid de Lange zijn heel belangrijk 
voor de dagelijkse gang van zaken rondom de sectie.”  
 
Kun je daar iets meer over vertellen?
“Katinka is beleidsmatig heel sterk en spreekt  
dezelfde taal als de zorgverzekeraars. Als we daar 
samen zijn, kan ik alles vertellen vanuit mijn vak-
technische expertise en Katinka kan goed inspelen 
op het beleidsmatige vlak. Zij en ik hebben wekelijks 
contact met elkaar en het vertrouwen is groot.  
Ik hoop echt dat zij samen met mij de periode vol-
maakt dat ik nog voorzitter van de sectie ben.  
Ingrid is ook van onschatbare waarde voor de sectie; 
vanuit ANKO Ledenservice  beantwoordt zij heel 

“WE MOETEN ONS  
VAK SERIEUS  

NEMEN EN KWALITEIT 
WAARBORGEN”

INGRID DE LANGE 
EN KATINKA BOEKHORST



INTERVIEW

11ANKO HAARWERKZAKEN

veel vragen van haarwerkspecialisten. Daarnaast 
is zij toetsingscoördinator met een enorme kennis 
op dat gebied. Heel fijn om met haar te mogen  
samenwerken!”

Wat staat de sectie de komende tien jaar 
te wachten en wat zijn jouw ambities 
voor de sectie?
“We zullen een verdere professionalisering gaan  
realiseren en de beroepsethiek nog volwassener 
maken. Daarnaast blijven we lobbyen om haarwerken 
als hulpmiddel in de basisverzekering te houden. 
Een verdere verdieping op dermatologisch vlak 
kan ons ook verder doen groeien. Onze kennis op 
het gebied van de verschillende vormen van alopecia, 

huidkanker en eczeem kan nóg beter. Ook hoop ik 
verder te groeien in zichtbaarheid – dat duidelijk is 
dat we er voor iedereen zijn.” 

Wil je nog iets zeggen tegen je collega 
haarwerkspecialisten?
“Haarwerkers willen er voor elkaar zijn, dat vind ik 
geweldig. Dat jullie je klanten – die soms heel 
kwetsbaar zijn – zo goed bedienen en te woord 
staan is ontzettend belangrijk en iets om heel erg 
trots op te zijn. En het is geweldig om te zien dat 
jullie zo enorm bereid zijn om te blijven leren en te 
blijven ontwikkelen. Er is grote passie voor het 
vak! Ik ben er heel trots op dat ik jullie voorzitter 
mag zijn.” 

Willeke’s  
    LOOPBAAN
 Opleidingen:  kappersopleiding, visagie opleiding 
en een aantal managementopleidingen. 
 Ondernemer:  sinds 1985. “Ik was twintig en ik 
moest mij door mijn vader volwassen laten verklaren 
om mijn eigen kapsalon te kunnen beginnen.  
Kort daarna ben ik het haarwerkvak ingegaan,  
mede doordat een goede vriendin van mij ziek werd 
en een haarwerk wilde dragen.”
 Mijlpalen:  “Het winnen van de ANKO Lef Award  
in 2009 en het winnen van de MVO prijs Zeeuws 
Vlaanderen.”
 Grootste ondernemersinspiratie:  “Ik heb grote 
bewondering voor Coco Chanel. Haar authenticiteit, 
doorzettings vermogen, visie en de durf om buiten de 
lijntjes te kleuren vind ik heel inspirerend. Zij durfde 
echt haar eigen weg te gaan zonder zich ook maar 
iets van iemand aan te trekken.” 
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Haarknopen.nl

Een tevreden klant komt elk jaar terug.
Als uw klant een jaar lang tevreden is over het mooie 

haarwerk dat u heeft geleverd, komt ze graag terug.

Dat lukt alleen als de versleten plekjes een keer worden 

bijgeknoopt. Gelukkig kunt u haar doorverwijzen voor dat 

onderhoud.

Bijknopen hoeft niet zoveel te kosten.
Als klanten een breder wordende scheiding met een kale 

plek vooraan willen laten bijknopen, dan kost dat vaak 

minder dan 100 euro. Dat hebben ze er graag voor over.

Een reserve haarwerk is niet nodig.
Haarknopen heeft de klaar-terwijl-u-wacht-service in ons 

atelier in Waalwijk.

Haarknopen.nl is geen concurrent, 
maar een aanvulling op uw service. 
Bij Haarknopen.nl doen we alleen aan reparatie van 

haarwerken. We verkopen ze niet; dat laten we graag 

aan haarwerkers over.

Wilt u het toch liever zelf doen? 
Haarknopen.nl verzorgt ook cursussen.
Voor slecht 129,50 euro leert u de basisbeginselen 

van het knopen.

Voor 149,50 euro krijgt u een cursus op maat waarbij 

u zelf bepaalt wat u allemaal wilt leren.

Een afspraak voor een cursus kan al op korte termijn worden 

gemaakt. Er geldt geen minimum aantal deelnemers.

Waarvoor kunt u nog meer bij ons terecht:

voeren van een haarwerk als het binnenwerk teveel irriteert;

onzichtbaar repareren van de frontlace als die beschadigt is;

onzichtbaar repareren van een afgescheurde frontlace of PU-rand;

grijs haar of highlight/lowlights inknopen;

verkleinen/vermaken van een haarwerk;

een deelhaarwerk maken van een volledig haarwerk. 

Kortingop uw eerste factuur!

25%

Haarknopen.nl  |  Hugo Verrieststraat 9  |  5144 SB Waalwijk  |  0416-344236  |  06-14581624

1-1_220x280mm_A.indd   11-1_220x280mm_A.indd   1 31-10-2022   08:5431-10-2022   08:54
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De ANKO Sectie Haarwerken telt meer dan 300 leden; 
stuk voor stuk bevlogen professionals met een grote 
passie voor het haarwerkvak. Allemaal verdienen ze 
het om in de spotlight te staan voor hun toewijding 
aan hun bijzondere professie en de belangrijke rol die 
zij spelen in het leven van hun klanten. In dit jubileum-
magazine vertellen zes toppers over wat hen drijft.
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BEVLOGEN 
PROFESSIONALS

Met liefde 
      voor het vak
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AGNES WIL 
SAMENWERKEN 

EN KENNIS 
OVERDRAGEN

Vanaf mijn vijftiende zit ik in het kappersvak en als jonge 
kapster werkte ik voor een saloneigenaar die ook haar-
werken deed. Ik leerde de beginselen van hem. Zelf startte 

ik met een wellness-salon waarbij we eens per jaar voor mensen 
met kanker een verwendag organiseerden. Ik kreeg van deze 
groep mensen zoveel vragen over haarwerken – of ik het kon 
aanpassen, bijwerken of kleiner maken - dat ik op een gegeven 
moment dacht: ‘Dit ga ik fulltime doen.’
 
Samenwerken binnen de haarwerkbranche is belangrijk. Startende 
haarwerkers lopen tegen van alles aan, maar durven vaak niet 
om hulp te vragen. De investering die je doet als beginner, de 
kwaliteitseisen waar je aan moet voldoen en gewoon ook het  
specialistische werk waar ze nog niet helemaal in thuis zijn – ik 
denk dat we dat niet moeten onderschatten. Ik zie in de begelei-
ding van starters een prominentere rol weggelegd voor de meer 
ervaren haarwerkspecialisten. En dat geldt ook voor ons, als ik iets 
moeilijks heb, dan bel ik mijn leermeester Jan Weimar. Hij is écht 
een kunstenaar. Samenkomen met vakgenoten en met elkaar 
praten is ook enorm belangrijk. De kennis in onze branche moet 
optimaal blijven, daar maak of breek je het mee. 
 
Het werk is zo bijzonder. Laatst nog durfde een vrouw met alopecia 
frontalis niet meer te fietsen uit angst dat ze haar haarstukje  
verloor. Ik heb een maatwerk voor haar gemaakt en ze kwam  
naderhand op de fiets bloemen langsbrengen. Dat is het mooie 
van het vak. Natuurlijk is er verdriet als je iemands haar afscheert. 
Maar met een goed haarwerk zie je weer ogen die gaan stralen. 
 
Haarwerker zijn doe je er niet bij omdat het een leuke business 
is. Je doet het vanuit je hart.”

“

Agnes KaramatAli (56)  
is al ruim dertig jaar  
zelfstandig ondernemer van 
Magnifique in Voorburg
en de laatste twaalf jaar erkend  
haarwerkspecialist. 
 
Lid van de ANKO Sectie  
Haarwerken: sinds 2014 
Specialiteit: maatwerk 
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DANTE IS EEN 
CHIRURG ZONDER
TE SNIJDEN

Ik groeide op in de Filipijnen en als kind was het mijn grootste 
wens cosmetisch chirurg te worden. Mijn ouders waren arm en 
hadden geen geld voor een opleiding. Ik werkte al heel jong op 

een rijstplantage, maar dacht: ‘Ik wil helemaal geen boer worden!’ 
Ik koos voor het kappersvak en werkte vanaf mijn elfde bij de 
kapsalon in de straat waar ik woonde. Toen ik 28 jaar was emigreerde 
ik naar Nederland en in 1991 opende ik mijn eigen kapsalon. In 2011 
ben ik begonnen als haarwerkspecialist. Hier in de buurt doet elke 
kapper hetzelfde – dat spreekt mij niet aan. Ik wilde iets anders 
gaan doen en mij specialiseren. 

Maar weinig mensen kunnen dit werk, dat maakt het ook zo  
bijzonder. Ik geef mensen een nieuwe uitstraling en een hele 
nieuwe look. Mijn doel is mensen zo mooi mogelijk te maken en 
hun eigen schoonheid te versterken. Denk aan een goed passend 
haarwerkkruintje waardoor iemand trots kan rondlopen. Dat ik 
mensen daarmee zo blij kan maken, vind ik geweldig. Eigenlijk 
ben ik nu een chirurg zonder te snijden of prikken. Ik hoop dat 
verzekeringsmaatschappijen haarwerken blijven vergoeden;  
dan kunnen we nog meer mensen blijven helpen. 

Ik denk dat het belangrijk is om als haarwerkers samen te werken. 
We mogen best een beetje liever voor elkaar zijn. Laten we elkaar 
helpen, advies geven en ideeën delen. Ik doe dat zelf heel bewust, 
kennis delen. Niet iedereen die kalend is heeft een haarwerk nodig, 
soms kan lichttherapie uitkomst bieden. Die behandelingen bied 
ik ook aan en vertel daar graag over om collega’s te inspireren. 
Als je informatie met elkaar deelt, in onze besloten Facebookgroep 
bijvoorbeeld, dan kan iedereen daarvan profiteren. Dat is toch 
prachtig als vakspecialisten onder elkaar?” 

“

De salon Kam en Schaar voor Hem en Haar 
in Sint Willebrord van Dante Deterala (56) 
bestaat dit jaar 25 jaar. Geboren in de  
Filipijnen, werkte hij als 11-jarig jongetje  
al in een kapsalon.

Lid van de ANKO Sectie Haarwerken:   
sinds 2012 
Specialiteit: alopecia, mensen met kanker en 
vrouwen met haar-- en hoofdhuidproblemen.
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ANGELO ZIT 
VOL IDEEËN 

Toen ik twaalf was werkte ik al mee in de zaak en nu leer ik 
mijn dochter Dominique alles wat ik weet over dit mooie 
vak. Ik heb enorm veel doorzettingsvermogen om tot de 

beste oplossingen te komen. Laatst was een haarwerk niet  
leverbaar in de juiste maat. Dan vermaak ik dat in korte tijd zelf 
in ons atelier. Het gaat niet om de snelheid van het werk, maar  
de uitdaging van het zelf maken. De kracht van doorzettings-
vermogen! ‘Gaat niet’ bestaat niet, totdat je op je neus valt en 
daar dan weer van leert. Dat stuk specialisatie is mijn kracht. 
Collega-haarwerkers weten mij ook te vinden als ze ergens niet 
uitkomen. Ik help graag. Ik denk dan altijd: doe waar je goed in 
bent en wat je niet kunt laat dat aan een ander over. Je kunt niet 
alles goed doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle neuzen 
dezelfde kant opstaan in de ANKO Sectie Haarwerken. Dat we 
een collectief vormen met elkaar. 

Ik ben eens naar Luxemburg gereden omdat bij een mevrouw 
haar haren uitvielen en zij niet weg kon uit haar pensionnetje 
dat volgeboekt zat door de kerstdrukte. Ik ben op een zondag naar 
haar toegereden met een haarwerk. Dat is liefde voor het vak!

In ons vakgebied hoop ik te kunnen bijdragen in een stuk product-
ontwikkeling. Op dit moment heb ik nog geen tijd om naar Azië 
te reizen om haarwerkfabrikanten te bezoeken, maar dat zou ik 
wel willen gaan doen. Een importeur heeft naar aanleiding van 
een idee van mij, maar zonder te overleggen een V Part laten  
vervaardigen en deze aan zijn collectie toegevoegd. Jammer dat 
dit niet in een vorm van hoefijzer is gemaakt want dan is het 
voor veel meer klanten inzetbaar. Het lijkt mij fijn mij daarmee 
bezig te houden, ik heb ideeën genoeg!”

“

Angelo Smeets (53) is  
opgegroeid in een familie-
bedrijf van haarwerkers.  
Op dit moment runt hij  
Haarinstituut Smeets in  
Brunssum en leert hij zijn doch-
ter de kneepjes van het vak.
 
Lid van de ANKO Sectie  
Haarwerken: sinds 2012 
Specialiteit: maatwerk 
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Mijn zoon kreeg dertig jaar geleden leukemie. Hij is heel 
ziek geweest en werd kaal. Ik zag wat dat met hem 
deed. Ook in mijn salon kreeg ik veel vragen van klanten 

met kanker die hun haar verloren. Ze wisten dat ik de medische 
kant van dichtbij kende. Mensen willen minder opvallen en haar-
werken lenen zich daar perfect voor. Ik vond het echt een uitdaging 
om ze daarbij te kunnen helpen en ben mij gaan specialiseren. 

Ik haal heel veel voldoening uit mijn vak en ga tot het uiterste 
om iemand goed te helpen. Artsen nemen haarproblemen lang 
niet altijd serieus. Dat vind ik soms schrijnend. Dat ik bij een 
klant – die na tal van jaren eindelijk genoeg moed heeft verzameld 
om langs te komen – door haar haren heen kan kijken en haar 
hoofdhuid zie, maar die geen verwijzing van haar arts krijgt.  
‘Het valt wel mee met dat beetje haarverlies, leer er maar mee  
leven’, krijgt iemand dan te horen. Ik bel dan weleens met een 
arts. Meestal helpt dat, soms ook niet.
Klanten zijn zo dankbaar en als ze dan spontaan huilen omdat  
ze zo blij zijn of zeggen dat het helemaal niet te zien is dat ze een 
haarwerk dragen, dan maakt mij dat trots. Voordat ik ga stoppen 
met werken, hoop ik iemand te kunnen opleiden zodat ik de 
kneepjes van het vak kan doorgeven. 

Ik ben heel blij dat ik ANKO- gecertificeerd ben want er wordt 
zoveel voor ons gedaan. De besloten Facebookgroep vind ik een 
uitkomst; we kunnen als vakgenoten onder elkaar alles delen.  
Als eenpitter kan ik niet met iemand sparren, dan is het heel fijn 
om in deze groep een vraag te kunnen stellen.” 

“

LISA GAAT TOT 
HET UITERSTE

Lisa de Rond (55) werkt  
al vijftien jaar als haarwerk-
specialist en runt haar eigen  
salon Uw Haarwerkspecialist in 
Medisch Centrum  
Novawhere in Purmerend. 
 
Lid van de ANKO Sectie  
Haarwerken: sinds 2012 
Specialiteit: alle vormen  
van alopecia 
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LAYLA WIL  
MEER UREN  
IN EEN DAG

Het haarwerkvak werd mij met de paplepel ingegoten; als 
kind was ik al vaak in het haarwerkbedrijf van mijn 
ouders te vinden en deed allerlei hand- en spandiensten. 

Ondanks dat we veel ervaring hebben, nauw contact onderhouden 
met ontwerpers en fabrikanten en we onze sporen hebben  
verdiend, mag je nooit lui achterover zitten. Ik heb een tomeloze 
energie, ben nieuwsgierig naar innovaties en altijd op zoek naar 
manieren om mezelf en het bedrijf te verbeteren. 
 
Mijn dagen zijn te kort en mijn nachten ook. Ik schrijf elke dag een 
blog, geef lezingen, bezoek klanten en ziekenhuizen – je bent nooit 
uitgeleerd. Haarwerken zijn fantastisch en alles wat ik kan doen 
om dat onder de aandacht te brengen of uit te dragen, daar werk  
ik met veel inzet aan mee. Ik ben heel dankbaar voor onze klanten, 
sommige komen helemaal uit Dubai of Engeland om bij ons een 
haarwerk te laten aanmeten. Iedereen heeft een andere vraag en  
ik probeer altijd het beste te vinden. Wat we niet hebben, maken 
we zelf. Ik doe dat niet alleen en ben heel trots op het team. 
 
Het idee dat iedereen haarwerker is die een pruik kan verkopen, 
daar ga ik niet in mee. Haarwerken doe je er niet even bij, het is een 
vak op zich. Simpelweg een doosje openmaken en bij iemand een 
haarwerk opzetten, dat kan in mijn ogen gewoon niet. Iedere  
schedel is anders, daar moet je altijd wel een aanpassing voor doen 
zodat de klant met een goed, passend haarwerk de deur uitgaat.
Ik help ook graag andere haarwerkers. Dat is collegialiteit. Zorgen 
dat je samen sterk bent.”

Wierd, geportretteerd op pagina 39, draagt een haarwerk  
van Frans Koopal Haarwerken.

“

Layla Koopal (72) zit al 57 
jaar in het vak en staat aan  
het roer van Frans Koopal 
Haarwerken in Groningen – 
een bedrijf met al drie generaties 
haarwerkervaring.
 
Lid van de ANKO Sectie  
Haarwerken:  sinds 2012 
Specialiteit:  altijd op zoek 
naar de nieuwste ontwikkelingen 
in het vakgebied 
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LEONIE EN 
NANNETTE  
VULLEN ELKAAR 
PERFECT AAN
Nannette: “Wij leerden elkaar in 1999 kennen tijdens 
een avondje uit, raakten aan de praat en kwamen er-
achter dat wij allebei kapper waren. We werden ge-
lijk beste vriendinnen en omdat we allebei  
saloneigenaar waren, deden we alles samen – cursus-
sen, trainingen, shows. Tien jaar later kreeg ik kanker 
en moest ik op zoek naar een haarwerk. 
 
Leonie ging mee en we waren in shock hoe het ging; 
hoe ik werd benaderd, de slechte haarwerken die ik 
moest passen in een achteraf kamertje. Toen zei ik 
tegen Leonie: ‘Als ik beter word, dan gaan wij samen 
vrouwen ondersteunen die hiermee moeten dealen.’”  

Leonie: “Ze werd beter, gelukkig. Tijdens de jaarwisse-
ling in 2014 had ik een goed voornemen; samen een 
haarwerkbedrijf beginnen om vrouwen te helpen. 
Nannette was meteen enthousiast! We verkochten  
allebei onze salon. We wilden niet kapper én haar-
werkspecialist zijn, maar één ding heel erg goed doen. 
Inmiddels hebben we ontzettend veel geleerd en  

gedaan en werken we met een team van vijf  
professionals met allemaal een eigen specialisme. 
Daar zijn we ontzettend trots op!”  

Nannette: “Echt een waanzinnig gaaf team! We  
hebben ons helemaal toegelegd op dames – we  
vinden dat namelijk echt anders dan het herenvak. 
Onze samenwerking is top, we vullen elkaar goed 
aan. Ik houd van puzzelen met cijfertjes en Leonie is 
de creatieve artistieke van ons twee.”

Leonie: “Als haarwerkspecialisten moeten we ons 
sterk maken en is het belangrijk een eenheid te  
blijven. We voelen ons verbonden met de ANKO – 
kunnen altijd bellen als er iets is. Ons doel is om alle 
vrouwen die afhankelijk zijn van een haarwerk te 
kunnen helpen. Dat als ze in de spiegel kijken, ze 
zichzelf zien. We hopen dat het taboe op haarwerken 
eraf gaat. Dat proberen we samen te doen. Dit werk 
en dit haarwerkbedrijf, dat zijn wij.”

Nannette Mienis (53) (rechts) en  
Leonie van Bergenhenegouwen 
(47) verkochten allebei hun eigen 
kapsalon en begonnen in 2014 Mie-
nis & Co Pruiken-Haarwerken in Delft. 
Ze richten zich volledig op vrouwen. 

Lid van de ANKO Sectie  
Haarwerken:  sinds 2014
Specialiteit Nannette:   
salonmanagement 
Specialiteit Leonie: dunner  
wordend haar, FFA en maatwerk 
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Haarwerken van 100%  
natuurlijk Europees haar.
Dat is wat we doen bij In Fix Hair. Met de focus op kwaliteit en hoog draag-
comfort. Zo kunnen meisjes en dames met haarverlies opnieuw doen wat ze 
graag doen: sporten, dansen, zwemmen, douchen, …

VOORDELEN VOOR JE KLANT

• Het enige haar dat natuurlijk is, voelt en beweegt.
• Exclusieve kwaliteit.
• Uniek en handgeknoopt.
• Onbehandeld haar, de schubben zijn 100% intact.
• Laat zich natuurlijk en onzichtbaar met het eigen haar integreren.
• Zoals je eigen haar in ALLE omstandigheden.
• Dag en nacht ideaal draagcomfort.

ONZE HAARWERKCOLLECTIES

• Ready to wear

 > Haarwerkcollectie:
     - COMFORTLINE
     - PERFECTLINE

 > Volume-collectie:
     - LIFSTYLE
     - LIFESTYLE SOFT

• Haarwerk volledig op maat
JE KLANT KAN DE HAREN ZELF MEE SELECTEREN!

COMFORTLINE

• Ultiem zacht draagcomfort.
• Gesloten lace front  

met onderknoping.
• Linkerscheiding aan front  

is dichtgeknoopt.

PERFECTLINE

• Lacefront met heel fijne 
haarknoping.

• Perfect draagcomfort dankzij 
silicone op kritieke plaatsen.

• Linkse scheiding.

LIFESTYLE

• 19 cm x 15,50 cm.
• Gesloten lace front  

met onderknoping.
• Vrijheid om je haar in eender 

welke stijl te dragen.

LIFESTYLE SOFT

• 19,5 xX 19,5 cm.
• Meest comfortabele integratie 

met eigen haar.
• Vrijheid om je haar in eender 

welke stijl te dragen.

“Ik voel me opnieuw 
vrouwelijk. Europees haar  
is een wereld van verschil.  

Van Trabantje naar Ferrari.”
- Chantal -

“Opvallend is het persoonlijke contact  
met In Fix Hair. Bestuurster Katrien is altijd 

bereid om te sparren, om mee na te denken 
over hoe het haarwerk nog beter kan.  
De drager komt op de eerste plaats.” 

- Sander van Tongeren van Haarhuis  
van Tongeren in Nederland -

Voor jouw klant stellen we het perfecte haarwerk 
samen, identiek in kleur en structuur aan het haar 
dat de persoon van nature heeft.

Het In Fix Hair team: Iris Loos en bestuurster  
Katrien Van Allemeersch (rechts op de foto).

natuurlijk Europees haar

CONTACT
In Fix Hair

Poederleesteenweg 132

2460 Kasterlee (België)

Tel.: + 32 14 88 35 46

info@infixhair.com

www.infixhair.com
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TERUGBLIK

2012
De haarwerkverenigingen 
NVHO en THGN worden 
 opgeheven en de ANKO Sectie 
Haarwerken wordt opgericht. 

2 juli 2012
Eerste Ledenvergadering van de 
ANKO Sectie Haarwerken. Een van 
de sprekers is dermatologe Harma 
Stenveld die in de daarop volgende 
jaren nog vaak haar kennis zal 
 delen met de sectieleden.

22 oktober 2012
Willeke Pietersma treedt aan 
als voorzitter van de sectie.

1 maart 2013
Katinka Boekhorst 
start als secretaris 
van de ANKO 
 Sectie Haarwerken.

10 juni 2013
Ledenvergadering met 
sprekers en een minibeurs; 
een concept dat in de 
volgende jaren nog vaak 
navolging zal krijgen. 
Gastspreker is tricholoog  
Emiel Verdonschot, die 
gespecialiseerd is in haar.

2013
De ANKO Academie gaat trainingen 
aanbieden speciaal voor haarwerk-
specialisten. Gestart wordt met 
 ‘Omgaan met klanten met alopecia’  
en ‘Omgaan met ernstig zieke 
 klanten’. Deze trainingen worden 
 gegeven door Miriam IJsseldijk.

 januari 2014
Ingrid de Lange wordt 
toetsingscoördinator.

3 november 2014
Ledenvergadering met 
 actrice Katarina Justic als 
gastspreker. Katarina is 
open over haar alopecia en 
verschijnt ook regelmatig 
in de media als ervarings-
deskundige. Kijk maar 
eens op haar instagram!
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   OP 10 JAAR ANKO
SECTIE 
  HAARWERKEN

Een terugblik!



2 november 2015
Ledenvergadering met lezing en 
demonstratie van de beroemde 
cosmetisch chirurg Robert 
Schoemacher.

TERUGBLIK

16 november 2015
Eerste training ‘Declareren doe je 
zo’ door Inge Lennips. Inge was lid 
van de commissie Kwaliteit en 
 Educatie en zeer betrokken bij de 
ANKO Sectie Haarwerken. In 2022 
overleed zij na een kort ziekbed.

23 mei 2016 
Ledenvergadering met als gast-
sprekers mediapersoonlijkheid 
en haarwerkdraagster Marijke 
Helwegen en dermatoloog prof. 
dr. Arnold Oranje, voorzitter van 
de  toetsingscommissie. Hij over-
leed helaas later dat jaar.

Bron: LINDA. Fotograaf:  

Blommers/Schumm

16 juni 2016
Eerste Dag van het Haarwerk 
met het ANKO kantoor als 
‘hoofdkwartier’ en veel 
 aandacht van de verzamelde 
branchepers.

12 juni 2017
5-jarig jubileum van ANKO 
Sectie Haarwerken in Kasteel 
de Haar. Alle sectieleden 
 krijgen een mooie  
waterkaraf cadeau.

15 juni 2017 
Voor de 2e keer 
 organiseert de  
ANKO de Dag van  
het Haarwerk.

30 oktober 2017
De ANKO Haarwerk-
specialisten  verzamelen zich 
in het Centraal  Ketelhuis in 
Amersfoort voor het 
Haarwerk seminar met o.a. 
Jannie Boer (Kijk op kleur) 
en Marielle Bastiaansen.

april 2018  
Met terugwerkende kracht 
treedt een nieuwe kappers 
cao in werking waarin 
voor het eerst haarwerk-
functies zijn opgenomen.

ANKO HAARWERKZAKEN22



TERUGBLIK

Titia Baalman, Marion Kremer, 

Han Eggen en Mary Feijen11 juni 2018 
Het eerste Haar & Hoofdhuid 
Event ‘nieuwe stijl’. Naast haar-
werkspecialisten zijn dit keer ook 
reguliere kappers welkom. In het 
Spant in Bussum wordt groots uit-
gepakt met een prachtig event met 
Fred van Leer als dagvoorzitter.

mei 2019
Eerste editie van de 
training ‘professionele 
intake voeren’.

17 juni 2019
Opnieuw is het Haar & Hoofhuid 
Event een groot succes. Dit keer 
met optredens van o.a. Leco en 
Patty Brard als dagvoorzitter.

9 oktober 2019
De 3e Dag van het 
 Haarwerk. De dag trekt 
steeds meer aandacht in  
de media, die de ANKO ook 
actief opzoekt met onder-
zoeken en persberichten!

24 maart t/m 10 mei 2020
Nederland wordt geconfronteerd met 
corona. Reguliere kapsalon moeten 
sluiten. Haarwerkers mogen hun 
zorg-gerelateerde werkzaamheden 
blijven uitvoeren en volgen een 
streng eigen hygiëneprotocol. 

ERKEND 
LEVERANCIER 

MEDISCHE
HULPMIDDELEN

mei 2019 
Start van het afnemen  
van het criterium gericht  
interview (CGI). Alle leden 
worden door de toetsers  
geïnterviewd over hoe zij 
omgaan met klanten en  
hun expertise inzetten.
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TERUGBLIK

20 oktober 2020
Ter gelegenheid van de Dag van  
het Haarwerk ontvangen alle haar-
werkspecialisten een spiegel met 
het credo van de sectie: ZORG &  
BEAUTY, HAND IN HAND 

15 december 2020 – 2 maart 2021
Opnieuw moeten kapsalons hun deuren sluiten 
 vanwege corona. Haarwerkspecialisten mogen 
hun zorg-gerelateerde werkzaamheden blijven 
uitvoeren. 

27 september 2021
De eerste live ledenvergadering  
sinds de coronacrisis met inspirerende 
spreker Jeanne Bakker.

19 december 2021 –  
3 maart 2022
Voor de derde keer gaat de 
 kappersbranche in lockdown.  
In de haarwerkbranche gaat 
 beauty hand in hand met zorg 
en dus mag er ook deze keer 
doorgewerkt worden.

februari 2022
De ANKO vraagt aandacht voor de schendingen van de 
mensenrechten van de in China onderdrukte Oeigoeren,  
die onder dwang extensions, haarwerken en haarstukken 
maken in Chinese fabrieken. Haarwerkers en kappers 
 worden verzocht om hun leveranciers te vragen de 
 herkomst van haar(werken) te controleren.

28 maart 2022
Tijdens de 19e ledenvergadering 
wordt aanpassing van de 
 erkenningsregeling besproken. 

16 mei 2022
Lancering online 
 opleiding tot haar- en 
(hoofd)huiddeskundige 
door dermatoloog 
 Annemie  Galimont 
i.s.m. de ANKO.

december 2022
We sluiten het jubileumjaar 
af met deze speciale editie 
van ANKO Kapperszaken. 
Geniet ervan!

Jubileummagazine

   10 JAAR 
SECTIE 
  HAARWERKEN

HAARWERKZAKEN

10 oktober 2022
Het 10-jarig jubileum van de 
ANKO Sectie Haarwerken wordt 
groots  gevierd in het Wereld-
museum in Rotterdam! Bekijk  
de foto’s vanaf pagina 26.

ZORG & BEAUTY
HAND IN HAND.

DAG VAN HET 
HAARWERK

20 OKTOBER 2020

ANKO HAARWERKZAKEN24
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Mooi, gezond haar begint bij een gezonde hoofdhuid.

Made in the USA
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JUBILEUMVIERING

Op 10 oktober 2022 vierde de ANKO Sectie Haarwerken haar 10-jarig ju-
bileum in het Wereldmuseum in Rotterdam, waar de tentoonstelling HA!RPO-
WER te zien is. Dagvoorzitter was schrijver en presentator Özcan ‘Eus’ Akyol, 
Willeke Pietersma blikte terug en vooruit en er waren lezingen van dermato-
loog Annemie Galimont en tentoonstellingsconservator Priya Swami. Het event 
werd feestelijk afgesloten door de Lellebel-dragqueens; het was nog lang on-
rustig in Rotterdam…

26 ANKO HAARWERKZAKEN

  Een werelds  
         haarwerkfeest  
in Rotterdam!
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  Een werelds  
         haarwerkfeest  
in Rotterdam!
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    Tip: 
DE TENTOONSTELLING HA!RPOWER IS  
NOG TOT EN MET 7 MEI 2023 TE ZIEN.  
KOOP JE TOEGANGSTICKET ONLINE,  
GEBRUIK ACTIECODE ANKOHAIRPOWER  
EN KRIJG 2 TICKETS VOOR DE PRIJS VAN 1!



DERMATOLOOG ANNEMIE GALIMONT
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Beste haarwerkspecialisten,

Wat leuk veel van jullie te mogen ontmoeten op het jubileumevent in Rotterdam! Die middag bleek wederom 

weer hoezeer haarproblemen verschillende lagen in de maatschappij raken.   

Hoewel haarproblemen veel voorkomen en er ontzettend veel onderzoek naar wordt gedaan, blijft het een 

moeilijk onderdeel van mijn vak. Na mijn studie geneeskunde volgde ik een vijfjarige opleiding tot dermatoloog 

en inmiddels heb ik heel veel praktijkervaring opgedaan, maar nog steeds kan ook ik niet alle haarproblemen 

oplossen. De medische wetenschap heeft ook niet op elke vraag een antwoord. 

Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat ik geloof in de kracht van samenwerken. Ik werk met vele  

beroepsgroepen samen en ik vind het belangrijk om van iedereen te leren en te weten wat zij kunnen  

bijdragen aan de zorg voor patiënten. Alleen als je over en weer met elkaar kennis deelt kan je beter en  

rijker worden. Eén en één is geen twee, maar veel meer. Ik ben er dan ook van overtuigd dat haarwerk

specialisten veel kunnen betekenen voor mensen met hoofhuid en haarproblemen.

 

Voor artsen is het belangrijk te weten hoe haarproblemen opgelost kunnen worden met een haarwerk.  

Hoe worden ze gemaakt, aangemeten en gepast? Dat geeft een arts ook een veel beter inzicht in wat de  

mogelijkheden zijn en zorgt ervoor dat hij of zij sneller doorverwijst. Want bedenk, beste haarwerkers,  

dat jullie veel toegankelijker zijn en meer tijd hebben om te praten en de mens achter het probleem te zien. 

Vaak is er ook al een langduriger contact. Dat is iets wat in de medische wereld toch schaars is; ik heb  

bijvoorbeeld slechts tien minuten tijd waarin ik het overgrote deel van de vragen, het onderzoek en het voorstel 

van de behandeling moet doen. Jullie spelen ook een belangrijke rol spelen in vroegtijdige signalering.  

Er zijn namelijk verlittekenende en nietverlittekenende alopecieën. Als er op tijd aan de bel wordt getrokken, 

dan kan verdere verlittekening en blijvende haaruitval worden voorkomen. Het is wenselijk dat haarwerk

specialisten kennis hebben van medische problemen en weten welke behandelingen er zijn, zonder overigens 

zelf te gaan ‘dokteren’.

Bij het informeren van mensen met hoofdhuid en haarproblemen is het belangrijk dat er geen tegenstrijdige 

informatie gegeven wordt; dat de haarwerkspecialist dus niet iets anders zegt dan de huisarts of dermatoloog. 

Er is over geen enkel vak in de geneeskunde zoveel informatie op het internet te vinden als over dermatologie. 

DE  
MEDISCHE 
WETEN-

SCHAP HEEFT 
OOK NIET  
OP ELKE 

VRAAG EEN  
ANTWOORD 
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Het nadeel van Dokter Google en Professor Facebook is dat er ook veel nepnieuws rondgaat en adviezen  een commercieel belang hebben. Het is heel lastig om de juistheid van de informatie te vinden als je niet weet hoe je bronnen kan checken en of de betrouwbaarheid van studies moet wegen. Bovendien zijn er veel zelfbenoemde ‘experts’.
 

Daarom zijn goede samenwerking en een betrouwbaar netwerk zo belangrijk, ook om zichtbaarheid aan het beroep van haarwerkspecialist te geven. Het is dan essentieel dat de haarwerkspecialist op een goede manier met de juiste terminologie naar de huisarts communiceert, zodat hij of zij serieus wordt genomen.  Bij haaruitval als gevolg van chemotherapie weten artsen jullie vaak wel te vinden, maar voor de rest van  de haarproblemen eigenlijk niet. Tot mijn grote schaamte moet ook ik toegeven dat ik mensen vroeger voor een pruikje naar de kapper stuurde. Nu weet ik wel beter!

Ook om tot goede kwaliteitskaders te komen, is samenwerking belangrijk. Het allermooiste zou zijn als we een goed zogenaamd ‘zorgpad’ maken. Ik twijfel niet aan de competenties van de haarwerkspecialisten, maar als we verregaand willen samenwerken dan moeten we een collectief zorgpad maken dat gebaseerd is op de stand van de wetenschap, dat voldoet aan de kwaliteitskaders van de beroepsgroepen en de wetgeving volgt. Zo weten ook alle zorgverleners precies wat we van elkaar kunnen verwachten en wie welk deel van de zorg levert. Alleen zo houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar.

Tot slot, beste haarwerkspecialisten, feliciteer ik jullie uiteraard hartelijk met het jubileum van jullie ANKO Sectie Haarwerken! Ik deel met jullie de toewijding aan mensen met hoofdhuid en haarproblemen en reken juist daarom op een mooie voortzetting van onze samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Annemie Galimont, 
dermatoloog 
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MEER TIJD 
HEBBEN OM 
TE PRATEN



22-2000-1397-01 ANKO HaarwerkZaken jubileum special

Ontstaan vanuit het in januari jl. opgeheven Hair 
Direct inc. zijn wij met Treat Project BV gestart. Bijna 
10 jaar lang hebben we de Europese markt kunnen 
voorzien van in Amerika geproduceerde producten. 

Onder de naam Treat Project BV gaan we daarmee 
door en breiden we uit. Door het aanbieden van 
producten van kwaliteit, rechtstreeks komend van 
de fabrikanten, bent u verzekerd van originele 
producten. Met jarenlange ervaring in service 
en kwaliteit weten we wat de 
klant wil en zoekt. 

Ons assortiment bestaat uit 
ruim 700 producten en we 
hebben voor iedere klant 
een passende oplossing.

Ontstaan vanuit het in januari jl. opgeheven Hair 
Direct inc. zijn wij met Treat Project BV
10 jaar lang hebben we de Europese markt kunnen 
voorzien van in Amerika geproduceerde producten. 

Onder de naam Treat Project BV gaan we daarmee 
door en breiden we uit. Door het aanbieden van 
producten van kwaliteit, rechtstreeks komend van 
de fabrikanten, bent u verzekerd van originele 
producten. Met jarenlange ervaring in service 
en kwaliteit weten we wat de 
klant wil en zoekt. 

Ons assortiment bestaat uit 
ruim 700 producten en we 
hebben voor iedere klant 
een passende oplossing.een passende oplossing.

Pruiken & haarstukken

www.treatproject.nl

Met een breed assortiment aan producten voor de meest voordelige prijs is er 
altijd iets dat past bij wat u zoekt. We hebben ruim 700 producten van o.a.:

Live the life 
you want!

ALLE PRODUCTEN VOOR

Treat your life as a project! 
 Treat your Hair as a project!

www.treatproject.nlwww.treatproject.nl

nu 15%
KORTING
bij gebruik van code: 

Dec-22
Geldig 1-31 dec ’22

Groeten, Carolien

Antennestraat 18    1322 AB Almere    The Netherlands    036 200 5085    info@treatproject.nl 
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DE KRACHT VAN HAARWERKEN

Ter gelegenheid van het 10jarig jubileum van de ANKO Sectie  
Haarwerken vroegen we gerenommeerd fotografe Vivian Keulards 

een ode de brengen aan de kracht van het haarwerk. 

“Blending in or standing out; kunnen vertrouwen op  
onopvallendheid of opvallen vol zelfvertrouwen.”

Acht hele verschillende haarwerkdragers deelden hun verhaal  
met Vivian en lieten zich in al hun kracht fotograferen.

ZICHTBAAR OF 
ONZICHTBAAR 

33ANKO HAARWERKZAKEN

OVER VIVIAN 

Vivian Keulards is conceptueel portretfotograaf en  
vertelt verhalen met haar beelden. Al eerder speelde  
‘haar’ een hoofdrol in haar werk. Zo maakte zij de prachtige  
serie ‘Flaming Grace’ over roodharige kinderen. Van oktober  
2022 tot januari 2023 verschijnt in dagblad Trouw een portretserie 
van haar hand met kappers in de hoofdrol.
Benieuwd naar meer werk van Vivian? Ga naar viviankeulards.nl
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fotografe Vivian
DE KRACHT VAN HAARWERKEN

“Het is geen wonder dat ik fotograaf ben. Ik doe niets 
liever dan mensen observeren. Veilig achter mijn ca-
mera mag ik schaamteloos kijken, zien en een beetje 
boetseren. De mensen vóór mijn lens geven zich aan 
mij over. Uiteindelijk moet ik zeggen, want bij de een 
gebeurt dat sneller dan bij de ander. Het is kwetsbaar 
om daar te zitten. Het vraagt om vertrouwen, ook 
van deze acht mensen. Allemaal verschillend, maar 
ze hebben één ding gemeen: ze dragen een haarwerk. 
Openlijk vertelden ze mij waarom: om sterker,  
mooier, warmer, zelfverzekerder, zichtbaarder of 

juist onzichtbaarder te zijn. In een fractie van een 
 seconde probeerde ik iets van hun wezen te vangen 
op beeld. De dromer, de realist, de optimist, de door-
zetter, de kunstenaar, de vechter, de onderzoeker. Ik 
zag ze voorbijkomen, soms meerdere in één. Ook zag 
ik Britney Spears, Nicole Kidman, Fidan Ekiz,  
Beyoncé, Carice van Houten en Penelope Cruz. Ik 
herken sterren in iedereen. Ze staan vol in beeld. De 
kijker kan er niet omheen. Opvallend of onopvallend, 
geen van allen wil over het hoofd gezien worden.  
Ieder, op zijn eigen manier, in zijn eigen kracht. “

DE BLIK VAN 

Barbara (37)

Alysha (21)

Tim (XX)

Wierd (54)

Sanneke (73)

Dela (41)

Katarina (44)

Indy (17)
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scan om direct op
de website te komen

Rijksstraatweg 208a
7395 MG Teuge
Telefoon: 055 5222413
www.hairolicious.nl
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UITSLUITEND TOPKWALITEIT
Voor ieder haarprobleem een oplossing

Ken je HairOlicious al?
HairOlicious is de expert op het gebied van haarwerken en 
haarstukken van natuurlijk haar. Voor ieder haarprobleem 
een oplossing met natuurlijke haarwerken van uitsluitend 
topkwaliteit.

Wij geven training in de invisible weave techniek.
Dit doen we in Teuge of bij jou op locatie.

 HAARSTUKKEN

 VOLLEDIGE HAARWERKEN

 HAARVERLENGING (Dunste/platste methode)

 VLECHT HAARBANDEN

 VERZORGING

MAATWERK LEVERBAAR IN 3-5 MAANDEN

Dit kunnen wij voor u verzorgen:
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La Biosthétique Benelux | Volmolen 31, 6229 PJ Maastricht | tel. 043 - 326 02 11 | www.labiosthetique.nl

Optimale 
ondersteuning 
voor haar 
en hoofdhuid
DERMATOLOGISCH BEWEZEN WERKING
EXCLUSIEF TE VERKIJGEN BIJ PARTNERSALONS Discover La Biosthétique
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