
Dat Antwerpen de grootste stad van België is, kan je aan allerlei zaken voelen: de vele eet-

adresjes, bijvoorbeeld, de evenementen die er worden georganiseerd en de media-aandacht 

die de hele gemeente zo vaak krijgt. Een ander, minder voor de hand liggend voorbeeld? Het 

aantal kapperszaken! Wie al een tijdje in Antwerpen woont – of er geregeld het haar laat 

knippen – weet echter dat de topzaken iets minder dik bezaaid zijn. Wij testten er doorheen 

de jaren verschillende uit en daarvan is het gezellige Skulpture Koiffure op de Vlaamse Kaai 

zeker een van onze favoriete salons. 

Kapsalon 

Skulpture Koiffure 



Ontvangst & interieur 

In tegenstelling tot sommige van de grotere kappersza-

ken in de stad – die zich veelal richten op BV’s – word je 

in Skulpture onmiddellijk persoonlijk begroet. Niets 

voelt onecht, aarzelend of pro forma aan. Hier ben je 

geen nummer, dat is haast onmiddellijk duidelijk, net 

als de leuke accenten van het multiculturele (en volle-

dig vrouwelijke) personeel. Aan alles is ook duidelijk dat 

het team al lang bij elkaar is: er wordt ongedwongen 

met elkaar gepraat, maar wie goed oplet, merkt al snel 

op dat de kapsters ook perfect weten wie graag wat 

blijft roddelen in de stoel en wie liever wat alleen wil 

zitten. De coördinatie in de zaal is perfect, iedereen lijkt 

goed te weten wat haar taak is en welke klanten voor 

haar rekening zijn. Vandaag zijn het de sympathieke 

eigenares Dominique en Suzi die zich met ons bezig-

houden en beiden hebben daar duidelijk ook enorm 

veel plezier in. 

De kapperszaak zelf is behoorlijk ruim. Het grootste 

voordeel is dat er verschillende hoeken zijn, waardoor 

je als klant heel wat privacy hebt. Zelfs als elke plaats 

bezet zou zijn, zou de ruimte tussen de stoelen er ove-

rigens nog voor zorgen dat je nog rustig alleen kunt 

zitten, maar toch is het ook mogelijk om een babbeltje 

te slaan met iemand naast jou – ideaal, dus. Een paar 

grote wandfoto’s zorgen ervoor dat het lichtjes indu-

strieel aandoende interieur wordt opgefleurd, terwijl 

blauwe lampen voor extra sfeer zorgen. Het is een leuk 

interieur, ook al zal het niet beantwoorden aan ieders 

smaak. 



De knipbeurt 

Ja, er is altijd wat werk aan ons haar, maar als de 

kapper erin slaagt om alles in een keer te bleken en 

te kleuren, is dat altijd een groot voordeel. Deze 

journalist heeft immers behoorlijk donkere lokken en 

als het traditionele zilver er dan op moet, is het be-

langrijk dat de haren eerst goed worden ontkleurd. 

Dominique en Suzi weten echter goed om te gaan 

met hun pasta en bedekken alles zonder dat je het 

gevoel krijgt een eeuwigheid in de stoel te blijven 

zitten of dat er – en dat gebeurt behoorlijk vaak – 

hele klodders van het goedje dreigen op de grond te 

vallen. Als het resultaat dan ook nog eens erg goed 

blijkt te zijn, kan Dominique haar creatieve kant voor 

het eerst laten spreken. Ze lijkt perfect te weten wat 

met wat moet gemengd worden en een paar uur 

nadat we zijn binnengestapt is het resultaat zeker 

naar behoren. Daarna gaat de schaar erin, worden 

de nekharen geschoren en worden de wenkbrauwen 

bijgetrimd. Het verloopt allemaal erg vlot. Ons favo-

riet moment? Absoluut zeker de massage die we tus-

sendoor mogen ontvangen aan de wastafel – Suzi 

heeft gouden handen! 

 

Interview 

Wanneer heb je voor het eerst beseft dat je kapster 

wilde worden? 

Eigenlijk al toen ik klein was. Ik ben in Afrika grootge-

bracht en daar is het een gewoonte om de haren van 

anderen te knippen. Als kind wordt jouw haar al ge-

vlecht. Het is dus begonnen toen ik nog heel jong 

was: vlechten, knippen, enzovoort. Elk meisje begint 

daar zo. 

Toch wordt niet elke Afrikaanse kapster… 

Eerlijk gezegd wilde mijn vader dat ik advocaat werd. 

Hij heeft me tegen mijn goesting drie jaar lang Latijn 

laten volgen. Na die periode was ik het beu en heb ik 

mezelf ingeschreven aan een kappersschool. Ik ben 

heel artistiek, ik zit graag met mijn handen in het 

haar en zo zou ik graag heel de wereld veranderen. 

Je hebt dus ook een formele opleiding gehad? 

Ja, ik heb de kappersschool doorlopen, maar ik heb 

ook veel geleerd uit boeken, door naar het internet 

te kijken en door er zelf veel mee bezig te zijn. Ook 

waar ik vroeger heb gewerkt, heb ik veel bijgeleerd. 

Je leert van elke kapper wel iets, ook als stagiair. Ie-

dereen komt met iets nieuws aanzetten en dat moet 

je dan in jezelf opnemen. Elke kapper is als een schil-

der. Die krijgen ook een basis mee: blauw moet je zo 

maken, groen op die manier. Het is echter een vak 

waar je niet echt voor kunt studeren, je moet dat in 

de vingers krijgen. 

Komen de meeste klanten met specifieke wensen of 

instructies aan of laten ze jou je ding doen? 

Drie vierde van mijn klanten weet niet met wat voor 

kleur of coupe ze naar buiten zullen gaan, dat is fan-

tastisch! ‘Doe maar’, dát instinct moet je hen meege-

ven. Ik werk niet met boeken of foto’s, daar ben ik 

tegen. Ik wil praten met mijn klanten. Je hoeft niet 

bij mij te komen met een afbeelding of met een tijd-

schrift. Anders kom je op een punt terecht dat men-

sen een foto hebben meegebracht van iemand met 

wonderhaar die niet op hen lijkt en win je achteraf 



de jackpot: ze zijn dan altijd ontevreden. Er zijn altijd 

wel trends, zoals nu kapsels in de stijl van Kim Kar-

dashian of indertijd van prinses Diana, maar moet je 

altijd de persoonlijkheid van iemand anders volgen?  

Is er een aspect van het kappen dat je liever doet 

dan eender welk ander? 

Kleuren! Ik ben zot van kleuren! Ik ken dat ook alle-

maal vanbuiten. Ik kan 2, 3 of zelfs 5 kleuren mengen 

en er iets moois mee doen. Ik doe dat heel graag. Pas 

op, hè, Dirk, ik weet niet altijd perfect wat het resul-

taat zal zijn, maar het zal altijd speciaal zijn en goed 

bij jou passen. 

Ik geloof ook dat je op een behoorlijk unieke ma-

nier bent begonnen op dit adres, niet waar? 

Mijn man heeft dit pand gehuurd zonder dat ik er 

iets van wist! Terwijl we aan het wandelen waren op 

de Sinksenfoor [de grote jaarlijkse kermis van Ant-

werpen – red.], gaf hij me opeens de sleutel. Zo ben 

ik begonnen: dankzij mijn man. Hij heeft ook alles 

zelf gedecoreerd. Dat was natuurlijk in samenspraak 

met mij, maar de meeste ideeën kwamen van hem, 

we hebben ze gewoon samen concreter gemaakt. 

Is er nog iets wat je zou willen veranderen aan het 

interieur? 

Ik zou nog meer lichten willen plaatsen in de zaal, 

dat is het enige belangrijke. Ik zou alles nog opvallen-

der willen maken, want langs buiten valt de zaak niet 

zo op. Buiten meer verlichting hoeft er voor mij ech-

ter niet veel aangepast te worden.  

De meeste kapperszaken worstelen met heel wat 

personeelsverloop, maar jij slaagt er blijkbaar in om 

al lang hetzelfde team bij elkaar te houden. 

Suzi is al zeven jaar bij mij en ik heb een meisje die er 

zelfs al vanaf het begin bij is. Ze is na haar scholing 

onmiddellijk hier begonnen en heeft enorm bijge-

leerd tijdens dat eerste jaar. Dat is ongelooflijk! Ze is 

een echte topkapster geworden: heel creatief, zowel 

wat het modelleren van haar als make-up betreft. 

Het is een heel zacht meisje die een stuk rustiger is 

dan ik. Ik ben altijd energiek! 

Dat klinkt alsof jullie behoorlijk goed samenwerken. 

Ik ben heel erg complementair met mijn twee kap-

sters. Katarina is nog rustiger, dat is de ontspanning 

in hoogsteigen persoon. Suzi is levendiger. We zijn 

een echt topteam, maar we zijn ook een beetje fami-

lie: Katarina woont naast mij, Suzi is hier elke dag 

aanwezig. Mijn man heeft eens gezegd dat hij voor 

iedereen een villa zou kopen als hij de Lotto wint, 

waarop Suzi exclameerde: ‘Nee, koop maar een gro-

te villa voor ons allemaal!’  

Suzi: Ergens anders zou het nooit zo tof zijn! 

We zijn als een familie en we hebben ook een heel 

gevarieerd cliënteel, van clochards tot punkers en 

alternativo’s. Dat heb ik ook altijd gewild: een kapsa-

lon waar iedereen terecht kan, niet alleen BV’s. Dins-

dag en woensdag doe ik een promotie waarbij je een 

korting krijgt van 50 procent en dan komen mensen 

van overal naar hier toe.  

De sfeer zit alvast goed! 

Weet je, enkele dagen geleden was ik heel moe om-

dat ik veel had gewerkt. Suzi moest hier zijn om twee 

uur, maar ze stond hier al om half een en heeft me 

naar huis gestuurd. Dat is fantastisch, toch? Mijn 

droom is dat we binnen een paar jaar op een eiland-

je zittten, dat mijn personeel me jaarlijks een goeie 

recette doorstuurt en dat ze me geregeld komen be-

zoeken.  



Je hebt ook een heel multiculturele 

ploeg. Waar kom jij oorspronkelijk 

vandaan, Suzi? 

Ik ben oorspronkelijk Armeense. 

Mijn ouders woonden al in België 

en toen mijn vader wat in de pro-

blemen terechtkwam ben ik naar 

hier gekomen. Bij ons zitten studies 

anders in elkaar. Je moet tot het 

tiende leerjaar ASO volgen en dan 

kan je kiezen om naar de universi-

teit of zo te gaan. Ik ben tot mijn 

negende jaar blijven studeren, 

maar heb mijn school niet afge-

maakt. Ik heb toen nagedacht over 

wat ik wilde doen en dat was kapster worden: ik heb 

eerst shcool gelopen en ben dan naar hier gekomen.  

Ik heb eerst op verschillende plaatsen stages gedaan, 

maar ik kon nergens blijven. Ik mocht enkel kuisen, 

maar men liet me niet toe om iets met de klanten te 

doen, waardoor ik niets bijleerde. Je kunt natuurlijk 

niet direct beginnen te knippen, maar van Domini-

que heb ik wel veel bijgeleerd. 

Ook haar karakter is heel sterk veranderd. Toen ze 

hier voor het eerst was, was ze heel gesloten. Ze 

durfde aanvankelijk niet eens de telefoon opnemen. 

Omdat ik ook nog onzeker was over mijn Neder-

lands, je bent dan wat meer gesloten. 

Aanvankelijk was het nog nodig om tegen haar te 

zeggen dat ze moest spreken met de klanten, nu 

moet ik soms vragen om ermee op te houden! Ik heb 

zelfs klanten die een berichtje naar Suzi sturen als ze 

zich slecht voelen omdat ze zo zacht met hen om-

gaat. We zijn ware therapeuten, dat is echt raar. In 

een kapsalon hoor je alles, van A tot Z. Er wordt vaak 

gevraagd om iets dan niet door te vertellen en dat 

doen we natuurlijk ook niet. Hier worden soms heel 

wat tranen gelaten, maar de mensen gaan wel met 

een glimlach naar buiten. Ze voelen zichzelf beter 

omdat we hen niet berechten. Dat is heel belangrijk. 

Wat voor gevoel geeft dat jullie? 

Dat geeft natuurlijk het gevoel dat ze ons kunnen 

vertrouwen, dat we weten hoe we met hen kunnen 

spreken. Ze gaan gelukkiger naar buiten en dat is ook 

leuk voor ons. 

De lay-out van jouw salon 

maakt dat ook gemakkelijker. 

Er is hier voldoende afstand 

tussen de klanten, ze plakken 

niet op elkaar. Een klant kan 

gemakkelijk privé spreken met 

ons, zonder dat iemand anders 

dat hoort. Dat was belangrijk 

voor mij. Ik wilde niet dat de 

tafeltjes tegen elkaar zouden 

staan, maar wel dat er voldoen-

de ruimte tussen was. Ik kén 

vrouwen en die willen graag 

wat komen babbelen, maar 

mannen willen dat ook, vooral 

als het gedaan is met hun vriendin of vrouw. Ook zij 

komen hier los en dat is het soort salon dat ik wilde. 

In deze wereld doen mensen al zo gehaast. 

Er zijn mensen die hier al jaren komen, maar nooit 

iets zeggen en dan heb je er die maar een keer ko-

men en gelijk alles vertellen. Anderen zitten liever in 

een hoek en die moet je dan met rust laten. Negen-

ennegentig procent van de problemen waarover 

mensen willen praten zijn relationeel van aard. Te-

genwoordig lijkt men vlug te verstikken, dat is niet 

meer normaal. Koppels hebben geen tijd meer voor 

elkaar, alles moet vooruit, het moet allemaal snel 

gaan. Weet je wat ook veel kapot maakt? De ver-

wachtingen op seksueel gebied. Misschien heeft dat 

ook wel te maken met het internet en met al dat fa-

ke gedoe: je komt buiten en je ziet direct vrouwen 

lopen met borsten die immens groot lijken. Sommi-



 

gen laten zich direct onder handen nemen als ze zich 

slecht voelen, maar niet elke vrouw kan dat doen. Ve-

len hebben vals haar of laten liposuctie uitvoeren op 

hen. Een vrouw van 34 heeft al snel complexen en laat 

botox spuiten. 

Er zijn teveel perfectionisten. 

Tegenwoordig stappen veel vrouwen die een kind wil-

len al direct naar de spermabank. Ook dat kan veel 

schade berokkenen. De dingen zijn te snel geëvolueerd. 

Ik heb al vaak mooie vrouwen zien binnenstappen die 

zich toch ongelukkig voelen. Dat is toch een belangrijk 

probleem, denk ik. 

Geloof mij, vanbinnen zit het bij veel vrouwen niet 

goed, maar ze willen niets liever dan een complimentje 

te krijgen. Mijn man geeft me voortdurend complimen-

ten, dat is zo leuk! Er zijn echter mensen die dat moei-

lijk kunnen. Anderen komen hier binnen en zeggen: 

‘Amai, Suzi, je hebt iets moois aan!’ Die merken het op 

als je nieuwe schoenen aan hebt en zeggen ook dat je 

er goed mee staat. Dan beginnen de klanten met 

pluimpjes te geven! Dat kunnen doen, is zo belangrijk. 

Je ziet ook direct in de ogen van mensen dat ze zich 

goed voelen als je hen een compliment geeft. Je kunt 

dat ook al grappend doen, zoals zeggen dat iemand er 

sexy uitziet met haar rok. 

 

Laatste vraag, dan! Er zijn heel wat kapperszaken in 

Antwerpen. Waarom moet iemand voor Skulpture 

kiezen en niet voor een ander salon? 

Waarom kom je naar mij? Omdat ik je zot heb gemaakt, 

haha? 

Omdat we onze klanten goed soigneren! We hebben 

ook een apart gedeelte voor de wasbakken, zodat je 

goed kunt ontspannen. We geven dan ook een massa-

ge. Dat is belangrijk en wordt niet bij elke kapper ge-

daan. 

De muziek staat ook stil genoeg. We hebben heel wat 

ruimte, mensen plakken niet op elkaar en we luisteren 

naar onze klanten! 

Dirk Vandereyken 

Meer info: 

Skulpture Koiffure 

www.facebook.com/pages/Skulpture-Koiffure 

Vlaamse Kaai 58 

2000 Antwerpen 

Telefoon: +32 (0)3 257 19 44 

http://www.facebook.com/pages/Skulpture-Koiffure

