A’PENGAPEN

GEKNIPTE ADRESJES VOOR EEN FRISSE COUPE

ELEMENTS

Naar de kapper gaan: een wekelijks hoogtepunt voor de paarsharige bomma’s en de stylish few onder ons,
een jaarlijkse martelgang voor ongeföhnde kapselfetisjisten. Wij doken met verve het coiffeursmilieu in en
sleepten op een maandagavond vier behendige kappers uit de disco.
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PUUR NATUUR
Omdat ze geregeld klanten op de
wachtlijst moesten slingeren,
besloten ze bij De Natuurkapper
uit te breiden. Op de eerste verdieping neemt Hanna Balke nu dagelijks allerlei haarlokken onder handen in een frisse, witte ruimte die
voorheen dienst deed als appartement. Niet meteen je doorsnee
kapsalon, al was het maar omdat
er kunstboeken in plaats van
schreeuwerige blaadjes met kapsels liggen. Hanna verdiepte zich
na haar kappersopleiding nog in
mode en textiel en komt uit een
familie waar lekker eten hoog in
aanzien staat: haar vader is de
eigenaar van het Japanse restaurant Izumi op het Zuid. Dit alles
vormde blijkbaar het geknipte
recept voor de keuze die ze nu
maakt: haar eigen kapsalon met
uitsluitend producten op basis van
natuurlijke grondstoffen als
essentiële oliën, haver, zouten,

zeewier en klei. Voor een bezoekje
aan De Natuurkapper maak je op
voorhand een afspraak en reken je
best op anderhalf à tweeënhalf
uur als je je haar wilt laten verven.
Er wordt dan ook telkens maar één
klant per keer behandeld. Wij lieten ons oog vallen op een kastanjekleurtje, dat in de vorm van een
groenige pap - op basis van henna
en kamille - in smakelijke klodders
op ons hoofd werd gesmeerd.
Veertig minuten onder de kap met
warme lucht en het papje werd er
weer afgewassen met de zachte,
erg lekker ruikende shampoo van
het huis. Het resultaat: geen
plastieken peroxidepruik maar een
mooie, natuurlijk uitziende glans.
Het wassen gaat trouwens gepaard met een tot meditatie inspirerende hoofdmassage. Het knippen neemt nog eens drie kwartier
in beslag, waarbij haarfijn wordt
nagegaan welk soort kapsel bij je
gezicht en de structuur van je
haardos past. Hier zouden wij elke
dag wel eens willen binnenwip-

pen! Mannen en kinderen zijn
trouwens ook welkom.
De Natuurkapper,
Minderbroedersrui 45, 1ste
verdieping, 2000 Antwerpen.
Info: 03/294.73.86 of
www.natuurkapper.be.

ALL IN ONE
Rond de producten van het
Amerikaanse Aveda hangt een
hippe waas, maar evengoed hoor
je kritische geluiden sinds het
merk werd ingepalmd door multinational Estée Lauder. Kapsalon
Elements, dat deel uitmaakt van
een lifestylezaak die ook beauty
en massages aanbiedt, bezigt uitsluitend de natuurlijke producten
van Aveda en is daar nog steeds
over in de wolken. Tijd om eens te
checken of de people uit Gent en
Brussel die hiervoor speciaal naar
Antwerpen afzakken, gelijk hebben of, euh, onnozelaars zijn.
Eigenaar Luk Vermeulen - master
stylist zoals hij zichzelf noemt - is
een van de twee kappers die hier
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de schaar hanteren. Samen staan
ze zes dagen op zeven paraat voor
het op stijlvolle relaxatie beluste
cliënteel. Die relaxatie begint
meteen bij het binnenkomen met
een stoelmassage van vijf minuten, waarbij de Japanse Noriko op
zeer overtuigende wijze vitale
accupunctuurpunten bewerkt en
gespannen spieren in nek, hoofd
en
schouders
losmaakt.
Vervolgens wordt de conditie van
het haar bekeken en op basis
daarvan wordt een shampoo en
passend kapsel gekozen. Hierbij
wordt zoveel mogelijk uitgegaan
van soepele lijnen en makkelijk te
onderhouden snits. Tijdens het
brushen word je nog eens getrakteerd op een gezellige handmassage. Alle door de kapper gebruikte
producten zijn ook te koop in het
winkelgedeelte vooraan. Je
begrijpt het al: dit is wat men
noemt een doorwrocht totaalconcept. Het luxueuze sfeertje - van
groene thee tot etherische geurkaarsen - is best aangenaam, al

werkt de kolossale sérieux van
Avedasekteleden toch altijd op
onze lachspieren. Op zichzelf ook
al ontstressend.
Elements, Wijngaardstraat 12,
2000 Antwerpen.
Info: 03/225.26.00 of
www.elementsantwerp.be.

HUIS VAN
VERTROUWEN
Omdat een mens af en toe zijn buik
vol heeft van dat terminaal hippe
gedoe, is het een ware zegen dat er
nog zoiets als kapsalon De Loore
bestaat. In het hartje van de stad,
vlak bij de Meir, zwaait een
bekwaam team van kappers hier al
ruim 25 jaar met de schaar. Een
Looreke steken moet dan ook een
vertrouwde uitdrukking zijn ten
huize van heel wat fris gekapte
Antwerpenaren. Telkens als we
voorbij veredelde discotheken als
De Client wandelen, vragen we ons
af wat mensen bezielt hun lot en
haar in handen te leggen van mannen die er nét niet uitzien als pooiers op speed. Nee, dan de gene
zever-stijl van De Loore. In het
lange, smalle pand kunnen de mannen terecht op de gelijkvloerse verdieping, de vrouwen mogen boven
de stoel in. Een belangrijk pluspunt
is dat je hier altijd binnen kan
komen waaien, zonder afspraak. De
wachttijd is doorgaans minimaal,
zeker bij de mannen. Je bent in de
buurt aan het winkelen, besluit dat
het genoeg geweest is met die RodStewart-meets-Jommeke-haardos,
wandelt binnen en hop, daar hoor je
het geknisper van de schaar al. Je
moet hier trouwens niet afkomen

‘Na een kleuring bij De Natuurkapper
heb je geen plastieken peroxidepruik
maar een mooie, natuurlijk uitziende
glans op je haar’
met: ik wil een kapsel à la Jack
White of Alicia Keys of zo (hoewel
een James-Bondcoupe misschien
nog net zou kunnen). Boekjes
genoeg voorhanden om inspiratie
op te doen, dat wel. En van een vlot
babbeltje houden de meeste kappers hier ook wel, tenzij je zelf aangeeft dat je niet in een praatstemming bent, dan laten ze je ook discreet met rust. Voor de prijs moet je
het niet laten, die is even schappelijk als de sfeer hier doet vermoeden. Een huis van vertrouwen voor
mannen, kinderen én vrouwen.
De Loore, Schoenmarkt 14a,
2000 Antwerpen.
Info: 03/232.08.30.

dat hier alleen in mannen en kinderen de schaar wordt gezet,
althans in hun haardos. Zoals het
een zaak met traditie betaamt,
draait het hier louter om het
edele ambacht van het knippen,
zonder grote theorieën of veel
poeha. Bijzonder zijn de drie houten schommelpaarden waarop de
kinderen mogen plaatsnemen om
hun haar te laten knippen. Het
cowboygehalte van de situatie
leidt de kleintjes af van het feit
dat er schrikwekkende happen uit
hun haar worden geknipt. De
houten paarden komen uit
Engeland en staan hier al vijftig

jaar ter plaatse te galopperen. De
lichte slijtage op hun rug doet
ons met weemoed denken aan al
die minuscule kinderbilletjes die
zich hier in de loop van een halve
eeuw tegenaan gevleid hebben.
Bebaarde en besnorde manspersonen kunnen hun kin en bovenlip
hier ook op geheel artisanale
wijze laten ontharen, volgens het
concept The Art of Shaving . Dit
ritueel met bijhorende productenlijn werd door Danny ontdekt tijdens zijn huwelijksreis in Las
Vegas. Bedoeling is om een soort
moderne maar klassieke manier
van scheren te introduceren, met
kwasten, olie, warme doeken en
zelfs rozenwater. Wij hebben
vooralsnog geen baard, maar we
gaan flink ons best doen er een
te krijgen.
Albert, Britse Lei 5, 2000
Antwerpen. Info: 03/238.08.23
of www.kapsalon-albert.be.

IN GALOP
Kapsalon Albert bestaat 50 jaar.
Lang zullen ze leven, met veel
gloria bovendien! In 1958 opende
dit kapsalon zijn deuren, onder de
naam Jean. Maar de Jean in
kwestie liet zijn kapperszaak al in
1960 links liggen, waarop zijn
rechterhand Albert, toen nog een
snaak van achttien jaar, prompt
het heft in handen nam.
Inmiddels heeft Albert zijn schaar
ook aan de wilgen gehangen,
maar de opvolging is verzekerd in
de vorm van zijn zoon Danny, die
er ook alweer 22 jaar op heeft
zitten. Meteen even vermelden
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