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FOTOHOEK _

DE SPIEGEL VAN C80S
Als kapper/fotograaf bezoekt Goos dejoode tal van kappers-evenementen door heel
Nederland. Bij deze gelegenheden ontmoet hij allerlei mensen met een leuk, ontroerend,

opvallend of merkwaardig verhaal. Of'je bent gewoon een van de lucky ones die hij graag
op de foto zet. En als je dan nog meer geluk hebt, beland je ook nog eens in deze rubriek,
uitgekozen door Goos himself. Dit keer was hij aanwezig tijdens The Hair X-perience in
Gorinchem, BarberSociety Live, hetjubileumfeestvan.-Vrco van Dijken, de Trend Vision

Awards en het jaarlijks e ICAP diner.

«EEN GEWELDIG BARBER
EVENT DAT IEDER JAAR
WEER GROEIT»
5 Oesters prc'e'. en . an de Oester-

koning. Dat hoort erbij als je een salon
opent ~\n Den Haag'Sche.eningen,
de zo.'eelste mooTe zaak .!an Rob
Peetoom. En omdat hij nog niet

1 Ik kwam Corry Bakker-Burggraaf^
van Ibizahairwrapsril tegen tijïens^The

uitgegroeid wss opende hifditjaar

ooR nog e,en een zaakje ^ih lllew lörk.
Bijzon'd'er dat Rob ondénks al zijn
successen ncq steeds de hartelijke
man is die hij altijd al was.

HairY-penence in Gonnchem. Leuk om

te zien dat zo'n jonge ondernemer zo

gedreven kan zijn. IT; herkende il.'eel .'an

mezelf erin en dan is het mooi om te
zien dat ze zo succes.!ol is!

2 Mark Melief is hier tiidens een
presentatie bij L'Oréal Professionnel
in gesprek mét zijn dochter Zoë. Zij is
/erantwoordehjkVoor de social media
kanalen ,'an Kihki Kappers en doet dit
ontzettend aoed. Daar zit een terecht
trotse . ader!

6 Hans Beers besloot pas op latere
leeftijd .'oor het kappers, ak te kiezen.
En den is het extra1 knap dat iemand
..'-. .'^ '\.. ^A^\ zo succesi.'ol v'vordt en ook op beurzen

','•, i^^) en e'.ents staat 'te demonstreren, zoals
lh' t' ~^'~T hier b'J The Hair .-perience.

3 Marc van de Hare poseert hier
met zijn ','\'ow/ Miranda tijdens hun

eigen 'e/enement Barbersöciety Li. e,
één geweldig barber e /ent dat ieder
jaar weer groeit. Een aanrader '.oor

iedereen in het heren'.ak. Volgend jaar
ben ik er zeker weer bi|!

4 Twee keer per laar komt ICAP bi

/ «DAAR ZIT
[ EEN TERECHT

elkaar op de leukste locaties, :o ook
hier in het restaurant ,an Ron Blauw
op de bo.en.erdieping '/an v./arenhuis
Hudson's Ba',. Cees dé Bruin proost

hier samen met Ron op het 80Ï
jubileumjaar
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«HET IS NOOIT
RUSTIG OP DE STAND
VAN DEZE SPRAY-

TAN TOPPERS»

ï.;l. r

13^ En bij een jubileum hoort natuurlijk

ook een'mopie speech, die alleen
Laura van de Graaf kan maken.
Laura en Arco, oftewel, mevrouw en
meneer Schwarzkopf Professional
proosten hier samen met^eneral
manager Marjon Stamsnijder samen
met dé vele aanwezigen dfehet
feestie van Arco samen wilden vieren.

Gefeliciteerd!

14 Modellen die vooraf wachten tot
de Kinki show begint. Het zijn kapsels
waarje in een gemiddelde salon niet
meteen mee aan het werk kunt, maar
er is altijd wel een element te vinden

dieje kunt gebruiken. Voor mij is het

altij'd een feest om hun creaties te
1 G Ellen Plomp en haartweelinqzus

Esther Starreriburg zijn al jaren Wella

7 Ben je op een beurs, dan kom je
ongetwijfeld de mensen van Marc
Inbane tegen. Altijd bezig met
demonstreren en'het is nooit rustig op
de stand van deze spraytan toppers.
£ Ik ken Raymond van Lelieveld al
ontzettend 1ang,_ van het moment dat.
hij werkte voor'Great Lengths. HIJ had
het echt verdiend om dat "merk over
te nemen en het nog groter te maken.
Helaas heeft hij nooit "deze kans gehad.

Een grote zoncfe, want hij is geweldig
in zijn werk. Hierstaat hjjteshinen met
zijn collega's van MegixTO. Ik blijf je

volgen!

9 Dit was miin arote steun en toeverlaat
tijdens The Haiï X-perience.^ Het is hard
werken tijdens een beurs en hij maakte

mijn lange dagen een stuk dragelijker.

ambassadeurs ermaren^djt Jaar aan
hetjureren bij de Trend Vision Awards.
Ze hebben succesvolle salons en ook
de zoon van Ellen is tegenwoordig

kapper in Londen (ik heb hem als"
baby nog vastgehouden!). Je kunt
dus^wel zeggen dat het een echte
kappersfamïlie is.

aanschouwen.

^5 Geert-Jan Ooteman van LOréa
is voor mij een persoon die zeer
]oed benaderbaar is en alle merken
)innen L'Oréal Professionnel met flair
behandeld en aan dejuiste salons met
elkaar verbindt. Een unieke positie die
hij met verve uitvoert.

T ~. Adri van der Vliet is een van mijn
eerste vertegenwoordigers die ik.in het
kappersvak tegenkwam. Hij is gek van

reizen en kwam dertig jaar geleden
al zijn dia's laten zien wat hij allemaa
gefotografeerd had. Adri werkt al tig

jaar voor Wella. Als er iemand trouw is
"aan een merk, is hij het wel.
'\. 2 Dit jaar vierden we het 25-jarige

jubileu'mjaaryan Arco van Dijken bij

"Schwarzkopf Professional. AFs je het
hebt over sympathieke collega's, is Arco
wel een héél erg sympathieke collega.
Je kunt hem als een van de stuwende
kracht achter het merk noemen. Maar

zijn echte trots is toch wel zijn gezin, zijn

vrouw Wendy en twee mooie cfochters.

Door Coos de Joode
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