Kapper van het jaar

gaat voor bob en pixie
Creatieve kapper Pascal van Loenhout werd door
de Unie van Belgische Kappers verkozen tot ‘Kapper van het jaar’. Een hele prestatie voor een man
die pas vorig jaar zijn zaak opstartte. Pascal vertelt
ons welke kapsels onze hoofden gaan veroveren
het komende seizoen. Weg met de korte lagen
en lange nekpartij, hier komt de korte bob en het
pixiekapsel.
Kelly Cuypers

Pascal van Loenhout startte zijn carrière in Londen bij Toni&Guy. Hij
schopte het tot international artistic director van deze kappersketen.
Maar vorig jaar liet hij Londen na tien jaar achter zich en begon zijn
eigen zaak. Voor de eerste keer nam hij deel aan de ‘Hairdressers
Award’. “Het is een fotowedstrijd waarbij Belgische kappers nieuwe
creaties ontwikkelen. De selectie gebeurt op basis van beeldmateriaal.
Eerst jureren de mode- en beautypers, nadien een internationale
jury. Ons salon was in vier verschillende categorieën genomineerd
namelijk die voor commercieel dameskapsel en op alternative, onze
medewerkers Kevin op ‘kleur’ en Wilma op ‘mannenkapsel’. Zelf was
ik dan de winnaar voor het dameskapsel en ben uiteindelijk ook de
grote winnaar geworden van de overkoepelende categorieën. Ik had
dit totaal niet verwacht en was dus ook zeer vereerd. Dat bewijst toch
ook dat wij als Belgische kappers tot de Europese top behoren.”
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Creativiteit

Pascal’s ﬁlosoﬁe is om de mode niet te creëren, maar wel te interpreteren. Het haar op de mode van de designers doen aansluiten, is zijn
job. “Om dat waar te maken, werken we met gezichtsvorm, haartype
en lifestyle. Bij een goede gezichtsvorm en haartype kunnen we met
creativiteit spelen. Het is net een uitdaging voor ons als dat niet zo
is”, vertelt Pascal. “We plaatsen een nieuwe klant voor de spiegel om
zo eerst advies te geven voor hij of zij naar de wastafel gaat. Bij een
volgend bezoek sporen we ook aan om eventueel een klein detail
te veranderen zodat je om de paar maanden toch met een net iets
andere look rondloopt.”

Gemakkelijke snit

Om zo weinig mogelijk tijd ’s morgens te spenderen in de badkamer,
gaan we met zijn allen op zoek naar een snit die gemakkelijk te
onderhouden is. “Daarom werken wij op snit en niet op brushing
wat trouwens langzamerhand aan het wegebben is. Je kan trouwens ook beter het beste maken van het haartype dat je hebt”, vindt
Pascal. “Heb je droog haar, ga voor een gestructureerde look. Heb
je futloos, ﬁjn haar, werk dan met graduaties zodanig dat je volume
in de breedte in plaats van in de lengte opbouwt. Het enige dat je
nog moet doen, is een goede shampoo, conditioner en een styling
product gebruiken.”
De permanent is volledig over and out, het natuurlijke overheerst,
weet Pascal: “Lang haar houden we gewoon mooi verzorgd. Als er
beweging in zit, moeten we het door de snit natuurlijk tot zijn recht
laten brengen. Nog volledig uit zijn korte lagen die we door die graduaties vervangen. Ook de octopus – zeer kort geknipt op de kruin
waardoor je een bol gevoel hebt – kan omwille van die lagen niet
meer. Ook het mullet-kapsel, de korte kruin met een lange nekpartij,
is er uit.”

Elfjes

Qua kleur gaan we resoluut voor allerlei soorten gepersonaliseerde
blond- en bruintinten. Qua stijl is er voor elke persoonlijkheid wat
wils. “Erg in trek is het pixiekapsel zoals Katie Holmes en Victoria
Beckham. Dat zijn voorbeeldvrouwen, elfjes met kort geplukt haar”,
legt de kapper uit. “Ook in is de bob in alle mogelijke vormen, waarbij
vooral de ondersnit belangrijk is. De lange plukken vooraan worden
ingeruild voor korte. Het pagekapsel van de jaren zestig krijgt een
strakkere versie. Sinds een paar jaar zijn de pony’s ook terug, nu ook
zeer kort ofwel zwaar met hier en daar een hap uit.”
WEDSTRIJD Win een van de drie kapbeurten bij Pascal van
Loenhout.
Sms HAIR Naam straat nummer postcode stad naar 3077
Wedstrijd tot einde maart 2009 - Per SMS: ` 0,75/sms, maximum ` 1,50 per volledige deelname. Winnaars worden persoonlijk verwittigd en gepubliceerd op www.
passe-partout.be - interactive@passe-partout.be - 02 467 27 24. De verwerking
van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.
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