
 In 40 weken ben jij kapper.
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Welkom bij 
B Academy

Je staat op het punt te kiezen voor het kappersvak, wat een 
beslissing! Ik zit zelf al bijna 35 jaar in het vak en ik heb heel vroeg 
in mijn carrière geleerd hoe belangrijk jouw rol als kapper is voor 
mensen. Er is geen ander beroep dat de mogelijkheid biedt om zo’n 
directe invloed te hebben op het zelfbeeld van een persoon. Het 
gaat veel verder dan iemand ‘mooi’ maken. Je kunt iemand laten 
stralen met zelfvertrouwen. Je kunt iemands zelfbeeld totaal veran-
deren, iemand zich goed in zijn vel laten voelen en een confidence 
boost geven. Onze opleidingen prikkelen je zinnen en geven je alle 
kennis, skills en lef om jouw klanten het ultieme haar te geven dat 
ze altijd al wilden hebben. 

Bij B Academy gaan het leren van ijzersterke, relevante vaktechnie-
ken en jouw creatieve ontwikkeling hand in hand. Er is alle ruimte 
en aandacht voor persoonlijke begeleiding en inspiratie. Wij dagen 
je uit, voeden je enthousiasme en zorgen dat je nooit genoeg krijgt 
van wat je doet. Omdat we zoveel gepassioneerde educators in 
huis hebben, zul je behalve van je vaste mentor ook les krijgen 
van gastdocenten die je graag een glimp laten opvangen van hun 
specialisatie en skills. Denk aan uitdagende sessies in adviseren, je 
uitstraling en technisch knippen. 

Ontzettend leerzaam en boeiend, want deze creatieve geesten zijn 
allemaal werkzaam in de praktijk en zien de dingen vaak net even 
anders. Daarnaast zijn het heel warme, open persoonlijkheden, die 
begaan zijn met jouw ontwikkeling als kapper en niets liever doen 
dan hun haarpassie delen met studenten.

Om deze en nog een heleboel andere redenen – op de volgende 
pagina’s kom je ze tegen – is onze basisopleiding uniek in  
Nederland en daar zijn we trots op.

Ik hoop je binnenkort te zien op één van de infoavonden of op de 
eerste opleidingsdag van The Allround Hairstylist, want ruimden-
kende studenten vol passie en creativiteit, die zien we graag bij B 
Academy!

Awardwinnende hairstylist Andy Uffels begon op zijn 19e in het kappersvak.
Hij vestigde zijn naam als kapper al snel binnen de internationale kapperswereld, door 
binnen drie jaar de jongste wereldkampioen ooit te worden. Andere awards die hij dankzij 
zijn passie, techniek, creativiteit en gedrevenheid in de wacht sleepte, waren o.a.: drie x 
‘Hairdresser of the Year’, ‘Press Stylist of the Year’ en ‘World Master of the Craft’. Ook werkte 
hij als international session stylist voor editorial-, fashion- en advertisingshoots en backstage 
bij shows in Parijs en Milaan zoals: Christian Dior, John Galliano, Viktor & Rolf, Chloe and Yves 
Saint Laurent. Andy heeft in zijn carrière verschillende internationale haarmerken 
ondersteund als Global Artistic Director, consultant en ambassadeur, 
waaronder Philips Haircare en Pantene.

Andy is initiatiefnemer en mede-eigenaar van Salon B, B Academy, Soda Hair 
Studio en het professionele haarproductmerk The Insiders.

Love your work. We do.

5

Andy Uffels
B Academy founder
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T he Allround Hairstylist bij B Academy is een professionele, 
praktijkgerichte opleiding, die je in hoog tempo de basis van het 
kappersvak bijbrengt. We verspillen geen tijd aan gedateerde 
oefenstof en technieken die je nooit zult gebruiken in de praktijk, 
zoals bij veel andere kappersopleidingen wel het geval is. De 
focus ligt op essentiële zaken, daar waar in de huidige salons en 
door consumenten om gevraagd wordt. Omdat het kappersvak 
een ambacht is, iets wat je met je handen doet, wordt ongeveer 
10% van de tijd aan theorie besteed en 90% aan praktijk. Dank-
zij deze efficiënte, praktische manier van lesgeven, word je als 
student continu geprikkeld en uitgedaagd en heb je al na één jaar 
alle kennis en vaardigheden van een goede basiskapper in huis.

Unieke formule
The Allround Hairstylist-opleiding is een unieke basisopleiding tot 
kapper. Net als bij andere kappersopleidingen, word je uitgebreid 
getraind in verschillende basistechnieken op het gebied van knip-
pen, kleuren en stylen, maar daar blijft het niet bij. Als je een écht 
goede kapper wilt worden, komen daar ook andere vaardigheden 
bij kijken. Goed kunnen communiceren en adviseren bijvoorbeeld, 
en het bieden van customer service. Een succesvolle kapper kan 
niet zonder dit soort capaciteiten: het stelt je in staat met zelfver-
trouwen op een klant af te stappen en een kapsel te creëren dat 
perfect bij deze persoon past, zodat hij of zij tevreden de salon 
verlaat. Omdat we deze eigenschappen bij B Academy net zo 
belangrijk vinden als de typische vaktechnische aspecten, wordt 
er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van deze eigen-
schappen, onder andere via rollenspellen. Al het lesmateriaal van 
deze opleiding is door B Academy zelf ontwikkeld en is uniek. Niets 
wordt ingekocht bij externe partijen en elk jaar wordt het lesmate-
riaal daar waar nodig herzien om te zorgen dat het zo relevant en 
actueel mogelijk is.

Persoonlijke aandacht
The Allround Hairstylist-opleiding is erop gericht een sterke basis 
te leggen voor een succesvolle carrière in het kappersvak en daarin 
speelt persoonlijke aandacht een belangrijke rol. Er zijn jaarlijks 
per locatie slechts zestien plekken te vergeven, zodat bij elke les 
en praktijkopdracht voldoende ruimte is voor vragen, extra uitleg, 
begeleiding en coaching.

Bij B Academy kun je jezelf zijn en je eigen individualiteit ontwik-
kelen. Tijdens de lessen wordt intensief gewerkt in een open en 
relaxte sfeer, maar wel altijd professioneel. B Academy ziet zichzelf 
ook niet als school, eerder als kweekvijver van talent. Eigen verant-
woordelijkheid en intrinsieke motivatie vinden we heel belangrijk en 
daarom stimuleren we dat graag.

Inspirerende educators
Onze ervaren educators hebben enorm veel passie en liefde voor 
het vak en willen dat graag aan jou overbrengen. Ze zijn actief 
op de salonvloer, waardoor ze voor een sterke en inspirerende 
opleiding zorgen. Ze zijn open, toegankelijk en collegiaal en geven 
je een warm welkom. Lesuitval komt niet voor. Dankzij de grote 
pool educators, kunnen we je de garantie geven dat lessen altijd 
doorgaan.

Een solide basis
Er wordt getraind op landelijk examenniveau 3, maar in werkelijk-
heid ligt het niveau van onze afgestudeerden aanzienlijk hoger. Na 
het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je een certificaat 
dat door de branche zeer gewaardeerd wordt en ben je in staat om 
alle behandelingen in een salon op basisniveau uit te voeren. Je 
kunt dus meteen als kapper aan de slag, maar je kunt er ook voor 
kiezen om jezelf verder te ontwikkelen, door je in te schrijven voor 
The Amazing Hairstylist: een vervolgopleiding waarbij je je kappers-
skills naar het volgende niveau tilt. Doorstromen gaat heel gemak-
kelijk, omdat de lesprogramma’s perfect op elkaar zijn afgestemd.

Eindopdracht
In het laatste lesblok staan niet alleen de examens centraal; je 
wordt uitgedaagd om alles wat je hebt geleerd te vertalen naar een 
professionele eindopdracht, die jullie als studenten zelf organiseren 
en waarin je jouw geleerde skills gaat presenteren. Op deze fees-
telijke avond worden meteen de certificaten uitgereikt. Vrienden en 
familie zijn natuurlijk van harte welkom.

                      The 
     Allround 
           Hairstylist
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Tijdens The Allround Hairstylist-opleiding ontwikkel je jezelf op 
vele vlakken onder begeleiding van educators die actief zijn in het 
kappersvak en hun praktijkervaring meenemen naar de lessen. Je 
wordt zowel in vaktechnisch als in communicatief opzicht getraind. 
Aan het einde van het opleidingsjaar ben je een uitstekende kapper 
op basisniveau en zet je vol zelfvertrouwen je eerste stappen in het 
kappersvak.

De lesstof is logisch opgebouwd: de volgorde van onderwerpen 
die aan bod komen, is afgekeken van de praktijk. De vakgerela-
teerde basistechnieken die behandeld worden, zijn onder andere 
het knippen op één lengte, het knippen van lagen, het knippen van 
gegradeerde coupes, het knippen van heren, kleurtechnieken en 
föhnen en styling. De praktijktrainingen beginnen veilig, met werken 
op dollheads (oefenhoofden op ware grootte) met echt haar. Al snel 
ga je aan de slag met het knippen, kleuren en stylen van modellen. 
Naarmate het lesjaar vordert, werk je steeds vaker met modellen 
en worden de opdrachten steeds uitgebreider. Zo krijg je niet alleen 
de techniek onder de knie, maar leer je ook gevoel te krijgen voor 
verschillende soorten haar: hoe valt het, hoe reageert het?

We leren je haar te maken dat perfect past bij de persoon in je 
stoel. Van standaard coupes om uit te kiezen, houden we niet. 
Veel liever creëren we een coupe en kleur op maat, waarbij altijd 
rekening wordt gehouden met de gezondheid van het haar. Het 
onderwerp ‘healthy hairdressing’ loopt dan ook als een rode draad 
door de lesstof. Je werkt met luxe, professionele producten en 
verzorgende formules, waarbij het gezond maken en houden van 
het haar op nummer één staat.

Het lesprogramma van The Allround Hairstylist-opleiding bestaat 
uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met 
zowel theoretische als praktische assessments, waarmee getoetst 
wordt of het beoogde resultaat is behaald. Na het succesvol afron-
den van elk assessment ontvang je een deelcertificaat.

Bij elke stap in het opleidingstraject is sprake van veel persoon-
lijke aandacht, coaching en evaluaties, ruimte voor vragen en het 
ontwikkelen van je eigen creativiteit, waardoor een steile leercurve 
wordt bereikt.

                       De 
     lesinhoud

Persoonlijk coachingsprogramma OOK nA DE 
OPLEIDINGElke B Academy-opleiding werkt met een coachingspro-

gramma. Het hele opleidingstraject lang word je intensief 
begeleid en gestimuleerd om na te denken over je toekomst 
en je langetermijndoelen, zodat je deze met de juiste stra-
tegie en het beste portfolio kunt bereiken. Om je zowel op 
technisch als creatief vlak te laten groeien, bouw je tijdens 
The Allround Hairstylist-opleiding niet alleen het landelijk 
voorgeschreven portfolio met deelcertificaten op; je vult dit 
ook aan met eigen creatief werk. Uiteindelijk willen wij je voor 
meer dan alleen het examen opleiden: we laten je graag uit-
groeien tot een fantastische kapper, die past op de werkvloer. 
Dat betekent dat je al tijdens deze basisopleiding creatief 

uitgedaagd wordt en ervaring opdoet 
in de praktijk. Je wordt gestimuleerd 
het beste uit jezelf te halen en haar te 
maken dat echt op iemands persoonlijk-
heid gericht is. Het is ontzettend leuk om 
al zo vroeg in het opleidingstraject tastbare re-
sultaten van je voortgang te hebben en te kunnen delen met 
familie, vrienden en eventueel je werkgever. Ook na afronding 
van de opleiding willen we je blijven begeleiden. Je kunt altijd 
bij ons aankloppen voor een persoonlijk carrièreadvies, na 
hoeveel jaar ook.
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•  Haar-  en  hoofdhu idana lyse
•  Was-  en  massagetechn ieken
•  Hoofdhu idprob lemen
•  Haars t ruc turen
•  Product-  en  mater ia lenkenn is

Dit is wat jij allemaal leert...

ESSENTIAL CUTTING
TECHNIQUES

HAIR AND SCALP
FUNDAMENTALS

HAIR COLOURING BASICS
•  Kleurtheorie en recepten
•  Spoeling opzetten
•  Volledige kleuring opzetten
•  Uitgroei inzetten
•  Basis folietechnieken met een B colourboard

STYLING, BLOWDRYING
AND FINISHING

Goede communicatie en het geven van expertadvies 
zijn de sleutels tot succes in het kappersvak. Je leert op 
een open, eerlijke en inhoudelijke manier te commu-
niceren. Door middel van specifieke adviestechnieken 
leer je je klanten beter te begrijpen en hun wensen te 
interpreteren.

MEN’s GROOMING

Communication and
advice SKILLS

• Kniptechnieken met kam en schaar
• Tondeuzetechnieken
• Contouren
• Stylen van herencoupes

CLASSIC UPDO’S AND BRAIDING
•  Long hair-stylingtechnieken
•  Twists, vlechten en updo’s
•  Modern watergolven en slagleggen
•  Boucleertechnieken

PERSONAL BRANDING
Wat jij uitstraalt in de salon en naar je klanten, is be-
langrijk. Hoe sta je sterk in je schoenen en hoe kom je 
professioneel over op je klanten? Je leert het tijdens de 
Personal Branding-lessen.

•  Knippen van basiscoupes:
    - één lengte
    - afnemende lengten
    - gelijke lengten
    - toenemende lengten
•  Knippen van combinatiecoupes
•  Coupe-analyse en technisch tekenen

• Basis föhntechnieken met verschillende borstels
• Werken met stylingtools: krultang en stijltang
• Stylingtechnieken
• Productkennis
• Finishingtechnieken

...en nog veel meer!
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Het is onze ervaring dat studenten die The Allround Hairstylist- 
opleiding met succes hebben afgerond, een al even succesvolle 
start maken op de werkvloer. Het behaalde niveau ligt aanzien-
lijk boven het landelijk gemiddelde, zowel op vaktechnisch als 
communicatief vlak. B Academy-studenten laten een snel stijgende 
loopbaanontwikkeling zien en hun salaris ligt vaak binnen korte tijd 
boven het CAO-loon.

B Academy biedt studenten een leeromgeving waar zij het beste 
uit zichzelf kunnen halen. Wij hechten veel waarde aan intrinsieke 
motivatie en eigen verantwoordelijkheid, maar ook aan een vrije, 
huiselijke sfeer. Onze academy is een plek waar studenten zichzelf 
kunnen zijn, alles kunnen zeggen en zich serieus genomen voelen. 
We zijn ervan overtuigd dat talent binnen zo’n omgeving het best 
tot bloei komt.

Aan de basis van ons succes staat de goede samenwerking tussen 
drie partijen: het B Academy-team, de studenten en hun ouders 
en/of werkgevers. Studenten worden door ervaren educators vol 
passie en toewijding naar de eindstreep begeleid en dankzij de 
intieme sfeer is het B Academy-team in staat om in te spelen op het 
persoonlijke verhaal achter elke student. De ondersteuning vanuit 
huis wordt door ons tijdens de hele opleiding als erg belangrijk 
ervaren. Ouders en werkgevers kunnen altijd informeren naar de 
voortgang. Ook neemt B Academy tweemaal per jaar contact op 
met de eventuele werkgever van de student om diens voortgang te 
bespreken.

TOEKOMST VERZEKERD

voor ouders en werkgevers

B Academy kent geen maximale inschrijfleeftijd, maar de minimale 
leeftijd waarop je je kunt inschrijven, is 16 jaar. Tussen je zestien-
de en achttiende verjaardag ben je volgens de Nederlandse wet 
kwalificatieplichtig. Als je een havodiploma of hoger hebt, wordt dit 
beschouwd als startkwalificatie en kun je zonder vrijstelling starten 
met The Allround Hairstylist-opleiding. Ben je nog kwalificatieplichtig, 
dan dienen je ouders bij de leerplichtambtenaar van jouw gemeente 
een vrijstelling van deze kwalificatieplicht aan te vragen. Ilona Guge-
lot, Education Manager B Academy, zal samen met jouw ouders de 
contacten onderhouden met de leerplichtambtenaar en zorg dragen 
voor het noodzakelijke papierwerk. Voor vragen of informatie hierover 
kun je contact met haar opnemen, zie onze website.

NOG kwalifICatiePlichtig?

TOELATINGSEISEN
    Je bent minimaal 16 jaar oud
    Je beheerst de Nederlandse taal goed (spreken, lezen en schrijven)
    Je bent gemotiveerd en enthousiast

STARTDATA
Een up-to-date overzicht van de startdata voor de opleiding The 
Allround Hairstylist kun je vinden op de website:

www.bacademy.nl/hair

De actuele kosten voor The Allround Hairstylist zijn te vinden op 
onze website. Het lesgeld kan betaald worden in één, drie, zes of 
twaalf termijnen. Het benodigde lesmateriaal is inbegrepen en 
bestaat uit een werkkit á € 950,-, boeken, examens, productgebruik 
en de eindop dracht. In de werkkit zitten alle materialen die je nodig 
hebt om je opdrachten uit te voeren. Er zijn in principe geen extra 
kosten te verwa chten in de loop van het traject.
Note: B Academy is een particulier opleidingsinstituut. Dit betekent 
dat The Allround Hairstylist-opleiding niet door de overheid wordt 
bekostigd en dat de kosten voor lesgeld hoger liggen dan bij regu-
lier onderwijs.

OPLEIDINGSKOSTEN

 GEEN VERPLICHTE StagE
B Academy kent geen opleidingstrajecten als BBL (leren en werken 
binnen een bedrijf) of BOL (een combinatie van school en stage), 
twee vormen van onderwijs die in het landelijk (voorbereidend) 
middelbaar beroepsonderwijs worden gebruikt. Net zoals bij het 
BOL-traject neemt B Academy samen met jou de verantwoordelijk-
heid over jouw opleiding. En net zoals bij het BBL-traject kun je per 
week twee of drie dagen stage lopen in een kapsalon. Die combi-
natie van leren en werken wordt door ons sterk aangeraden, maar is 
niet verplicht.

                        
     Goed                        
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A ls klein meisje was Esther de Haan uit Ede (24 jaar) al druk in de weer met een kam en elastiekjes. Toen ze jaren later bij  
B Academy binnenliep en The Allround Hairstylist besloot te volgen, is die passie voor mooi haar maken alleen maar gegroeid.

          
               Een 
Allround    
     student             vertelt 

Hoe kwam je terecht bij The Allround Hairstylist? 
“Ik wilde vroeger al kapper worden en heb na mijn middelbare 
school ook gekeken voor een ROC-kappersopleiding. Omdat dat 
me niet zo aansprak, ben ik de opleiding tot SPW (sociaal peda-
gogisch werker) gaan doen en vervolgens nog anderhalf jaar de 
opleiding tot SPH (sociaal pedagogisch hulpverlener). Daarna heb 
ik in een winkel voor kinderfeestkleding gewerkt, ook anderhalf 
jaar, en toen kwam opeens The Allround Hairstylist op mijn pad. 
Mijn moeder had een keer model gezeten, was superenthousiast 
en nam me mee naar Salon B in Almere, waar ik me heb laten 
knippen en allerlei vragen heb gesteld. Ik wilde erna nog veel meer 
weten, dus ben ik naar een B Academy-infoavond gegaan. Deze 
opleiding leek mij zo leuk, omdat je echt met de klant bezig bent. 
Het is niet ‘even snel iemand knippen’: je geeft advies en maakt er 
een verwenmomentje van voor de klant. Hierdoor krijg je een heel 
persoonlijke band met iemand.”

Wanneer begon je passie voor haar?

“Heel lang geleden! Als klein meisje van drie vond ik het al leuk om 
het haar van de visite te kammen en er staartjes in te maken. Bij 
mijn vriendinnen en zusjes deed ik ook graag het haar, vaak maakte 
ik er dan van die kleine vlechtjes in. Ik was niet altijd even voorzich-
tig, trouwens. Zo heb ik een keer een pluk haar bovenop het hoofd 
van mijn zusje gemillimeterd toen ik er een elastiekje uit wilde 
knippen. Tijdens The Allround Hairstylist is mijn liefde voor haar nog 
meer gegroeid. Je leert zoveel dingen en al die dingen zijn zo leuk 
om te doen.”

Kun je je je allereerste opleidingsdag nog herinneren?

“Ja, die kan ik me zeker nog herinneren! We kregen een grote doos 
met daarin alle spullen die we tijdens de opleiding nodig zouden 
hebben. Daar had ik al de hele zomer naar uitgekeken, want ik wil-
de er zo graag mee gaan werken. Toen we alles hadden uitgepakt 
en gecontroleerd, kregen we de opdracht om scheidingen te gaan 
maken op de oefenkop. Dat lijkt makkelijk, maar het bleek in de 
praktijk nog best lastig om er een te maken die kaarsrecht is en 
precies in het midden loopt.”

Wat vind je zo mooi aan het kappersvak?

“Dat ik er mijn creativiteit in kwijt kan, dat vind ik ontzettend leuk. 
Tegelijkertijd werk je met mensen en maak je mensen blij. Je leert 
echt goed te kijken naar iemand, om te bepalen hoe je deze per-
soon nog mooier kunt maken.”

Wat zou je tegen iemand willen zeggen die twijfelt tussen 
The Allround Hairstylist en een andere kappersopleiding?

“Ik zou echt kiezen voor The Allround Hairstylist-opleiding. Hoewel 
je maar twee dagen in de week les krijgt, leer je zo ontzettend veel 
in dit jaar! Dat maakt je ontzettend enthousiast. Aan gedateerde 
lesstof, zoals leren permanenten, doet de opleiding niet. In plaats 
daarvan krijg je een heleboel andere technieken onder de knie, 
waar andere kappersopleidingen geen aandacht aan besteden. 
Dat is mooi, want hiermee kun je jezelf straks onderscheiden van 
andere kappers.”
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Ben je na het lezen van deze brochure enthousiast geworden en wil je 
meer weten over de opleiding The Allround Hairstylist? Dan adviseren 
we je om een van onze B Academy-infoavonden bij te wonen.

Tijdens zo’n avond krijg je alle informatie over de opleiding, doe je 
inspiratie op en maak je kennis met de educators. Je kunt al je vragen 
stellen en de B Academy-sfeer proeven. We geven je een duidelijk 
beeld van een carrière in het kappersvak en van wat B Academy te 
bieden heeft. Bovendien is er veel ruimte voor persoonlijk (carrière)
advies. We willen dat je de juiste keuze maakt, dus daar helpen we je 
graag bij.

Aanmelden voor een infoavond kan via onze website, daar vind je ook 
de data per locatie. Je bent van harte welkom!

Kijk voor actuele data en locatie-info op:

www.bacademy.nl/hair

Info
avond

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor de opleiding  
The Allround Hairstylist:

1. Bezoek eerst een infoavond
Meld je aan voor een infoavond op onze website. Daar kun je zien 
wanneer en op welke locaties de infoavonden gehouden worden.  
Na je bezoek aan de infoavond word je uitgenodigd voor een mat-
chingsgesprek. Vervolgens kun je je via onze website inschrijven voor 
de opleiding.

2. Schrijf je direct in
Mocht je niet willen wachten tot je een infoavond hebt bijgewoond en 
je plek voor de opleiding alvast willen reserveren, dan kun je je direct 
via onze website inschrijven. Je wordt dan uitgenodigd voor een mat-
chingsgesprek. Blijkt na dit gesprek dat de opleiding toch niet voor 
jou geschikt is, dan word je in overleg met B Academy uitgeschreven.

Voor The Allround Hairstylist-opleiding is het belangrijk dat je  
enthousiast en gemotiveerd bent en dat je een passie hebt voor ui-
terlijke verzorging, voor ‘haar’ en voor mensen. Er gelden geen eisen 
met betrekking tot je leeftijd of eventuele vooropleidingen. Om zeker 
te weten dat deze opleiding de juiste is voor jou, werken wij met 
matchingsgesprekken. Het is belangrijk dat je naast medestudenten 
staat die net zo enthousiast en gepassioneerd zijn als jij! En we heb-
ben natuurlijk maar 16 plaatsen beschikbaar per klas…

Je kunt jezelf aanmelden voor een matchingsgesprek door een 
e-mail te sturen naar ilona.gugelot@bacademy.nl.

INSCHRIJFPROCEDURE

MATCHINGSGESPREK
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17

1 8

1 5Een van de eerste tekenen 
van haarverzorging in de 
geschiedenis komt uit Egypte 
(4000 v.Chr). Ze gebruikten 
gedroogde vissenbotten om 
hun haar te kammen en water 
gemengd met citroensap als 
shampoo.

6In Europa maakte men rond het jaar 1300 haar-
conditioner van dode hagedissen, gekookt in 
olijfolie.

7De eerste kapsalon voor 
vrouwen werd geopend in 
Parijs in 1635 onder de naam 
‘Champagne’.2

3

4

Vrouwen zijn gemiddeld één jaar van hun 
leven kwijt met het in model brengen van hun 
haar.

Vrouwen veranderen in hun leven gemiddeld 
104 keer van kapsel. De belangrijkste redenen 
hiervoor zijn verveling of het einde van een 
relatie.

De gemiddelde vrouw spendeert in haar leven 
omgerekend € 31.000,- aan haar coupe. Dit 
gaat op aan haarproducten, stylingtools en het 
laten knippen, kleuren en stylen van het haar.

16

12
13
14
15

Op een hoofd groeien gemiddeld 
100.000 tot 150.000 haren.

Bij elkaar groeien onze haren dus zo’n 
1.200 meter per maand.

Haar groeit sneller in de zomer dan in de 
winter en overdag sneller dan ’s nachts.

Een persoon verliest tussen 50 en 150 
haren per dag.

19

Met een lengte van 5,6 
meter is het haar van de 
Chinese vrouw Xie Qiuping 
het langste ter wereld.

1 9

Het hoogste bedrag dat ooit 
voor een knipbeurt werd neer-
geteld, is € 17.000,-. Sultan 
Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah van Brunei liet een 
barbier overvliegen uit Londen 
die normaal voor een tarief van 
€ 34,- werkt.

8Haar is een van de belangrijkste  
bepalers van ons zelfbeeld. Om  
individualisme te onderdrukken en 
saamhorigheid te stimuleren, worden 
in het leger daarom de hoofden van 
de rekruten kaalgeschoren.

Het duurste 
afgeknipte 
haar ooit geveild, is van Elvis  
Presley. Het werd in 2002 (vijfen-
twintig jaar na zijn dood) verkocht 
door zijn privébarbier en bracht  
€ 115.000,- op.

11
10

18

De meestgevraagde coupe 
van de laatste dertig jaar is 
ongetwijfeld ‘The Rachel’ van 
Jennifer Aniston. Deze glan-
zende, gelaagde coupe is naar 

schatting de inspiratie 
geweest voor 
maar liefst 11 mil-
joen vrouwen tot 
nu toe.

20De American football-speler Troy 
Polamalu heeft zijn haar verzekerd 
voor het recordbedrag van 1 miljoen 
dollar (€ 747.000,-). Dit vanwege zijn 
contract met Procter & Gamble als 
ambassadeur voor de shampoo van 
Head & Shoulders.

De meest populaire Barbie-
pop is ‘Totally Hair Barbie’. 
Sinds de lancering in 1922 zijn 
er wereldwijd meer 
dan 10 miljoen ex-
emplaren verkocht.

Een mens gaat gemiddeld 432 keer in 
zijn of haar leven naar de kapper.

Je wast je haar gemiddeld 11.232 keer 
in je hele leven.

21Menselijk haar is een van de meest  
effectieve materialen voor het opruimen 
van olievlekken in de oceaan. Het haar 
wordt in speciale matten bewerkt en kan 
vier tot zes keer zijn eigen gewicht in olie 
opnemen. Bij de olieramp in de VS in 2010 
hebben honderdduizenden mensen hun 
afgeknipte haar gedoneerd om de gevol-
gen van de ramp te bestrijden.

21 things you 
(probably) didn’t 
know about hair...

9Het woord ‘shampoo’ 
stamt van het Hindi-
woord ‘chāmpo’ af, wat ‘te 
masseren’ of ‘te kneden’ 
betekent.
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