
Kapper & filmmaker: Dirk Bosman 
De stad Antwerpen heeft altijd enkele in het oog springende kappers gehad, denk maar aan Glenn Gemeiner, de oprichter van De Cliént, die veel te vroeg uit deze 

wereld werd weggerukt, maar ook aan Toni Kalin, die de ene na de andere internationale prijs in de wacht weet te slepen en de excentrieke Peter Platel van Wakko. 

Geen van hen zal je echter op bijna elk luxueus feestje of privéhappening van België aantreffen. Wel steevast op het appel, gewoonlijk vergezeld door een camera-

man en een presentatrice: Dirk Bosman, wiens kapsalon op de Gitschotellei in Berchem nu al jarenlang fungeert als uitvalsbasis voor een heuse filmploeg. 

In het bloed 

Toen we Dirk voor het eerst zagen, was dat op een verjaardagsfeestje, maar al gauw liepen we 

de man op zowat elke persdag tegen het lijf. Nochtans ziet Dirk zichzelf nog altijd op de eerste 

plaats als kapper. ‘Ik ben al sinds jongs af aan gebeten door de kappersmicrobe,’ vertelt hij ter-

wijl hij ons haar kundig staat te bleken. ‘Terwijl de andere kinderen met actiefiguurtjes bezig 

waren, speelde ik met kapperspoppen.’ De opgedane ervaring bleek heel wat voordelen te 

hebben, want Dirk ontpopte zich al snel als een kapper met een missie. Hij won sinds hij het 

beroep instapte verschillende prijzen, maar houdt zich niet meer bezig met wedstrijden. De 

roem die sommigen via die competities najagen, hoeft voor hem niet meer: hij heeft een vast 

cliënteel, waaronder een trouwe schare aan BV’s, en ook een eigen specialisatie. Dirk werkt 

immers erg graag met lange (vrouwen)haren en is een meester in het vlechten. Hem aan het 

werk zien, is behoorlijk indrukwekkend, want haar in allerlei staartjes en kronkels manipuleren 

is als een tweede natuur geworden voor hem. ‘Een groot gedeelte van mijn klanten is al wat 

ouder en woont hier in de buurt,’ vertrouwt Dirk ons toe. ‘Ze komen al jarenlang naar mij toe 

en ze weten dat ze hier altijd kwaliteit mogen verwachten.’  
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Sterrenwereld 

Dat alles betekent natuurlijk niet dat kapsalon Hairport zich beperkt tot een specifieke doel-

groep, wel integendeel. Dirk is vaak te vinden op missverkiezingen, is een graag geziene kapper 

op fotoshoots en kan erg goed met beroemdheden en would-be sterren omgaan. De reden 

daarvoor? Hij kent het wereldje als weinig anderen. 

De voorliefde voor Vlaamse muziek is Dirk met de paplepel ingegeven, maar evengoed kan je 

hem uit de bol zien gaan op moderne dancemuziek. Dat hij de bezieler was van de eerste editie 

van het Nederlands Artiestengala, hoeft dan ook niet te verwonderen. Gaandeweg werd Dirk 

ook steeds meer geïnteresseerd in filmen. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om dat 

professioneel te beginnen doen, maar na een aantal lovende commentaren besloot hij die acti-

viteit verder uit te bouwen. Dat lukte zelfs zo goed dat zijn eigen online kanaal, 6minuten.tv, 

snel kon uitgroeien tot een kleine schatkist aan filmpjes rond de boeiendste en vaak ook meest 

exclusieve evenementen van Antwerpen en daarbuiten.  
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Presentatrice 

Terwijl we ons een nieuw kapsel laten aanmeten in Hairport, ver-

telt Dirk ons hoe de samenwerking met zijn vorige presentatrice 

ten einde liep. Aan het woord is iemand die een visie heeft en 

daar dolgraag op wil verder bouwen, samen met de juiste perso-

nen aan zijn zijde. Aan getalenteerde medewerkers in ieder geval 

geen gebrek: zo kon Bosmans in het verleden vaak rekenen op 

Debby Li Gommeren en zijn er altijd wel kandidaten om de rol 

van presentatrice in te vullen. Normaal, want wie wil er nu niet 

op uittrekken om beroemde artiesten, boeiende zakenlui en inte-

ressante organisatoren te belichten en te interviewen? Wie wil 

solliciteren, is overigens altijd welkom – je kunt immers niet ge-

noeg capabele journalisten hebben om je mee te omringen! 

Toekomstplannen 

Dirk – die overigens op dezelfde dag jarig is als ondergetekende 

journalist – vertelt ons over zijn toekomstplannen en even verge-

ten we wat we al eerder in dit artikel aanstipten: dat hij eerst en 

vooral een erg goede kapper is. Wie zich tijdens een kapbeurt 

onder het toeziend oog van zijn onafscheidelijk hondje ook graag 

laat wegdrijven op ’s mans verhalen, weet hierbij alvast waar 

naartoe. 
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Zie ook: 

www.6minuten.tv 


