
Kapper in de schijnwerper: Roeselare — Philip Coiffure 

Door Dirk Vandereyken & Nathalie Clijsters 

Een van de kappers die de laatste jaren geregeld in het oog sprong, is Philip Noppe van Philippe Coiffure in Roeselare. De sympathieke West-Vlaming haalde 

recentelijk - en niet voor de eerste keer - de persprijs voor beste haarkapper in de wacht en is bovendien iemand die graag samenwerkt met collega's - een kap-

per die niet iedereen als een gevaarlijke concurrent ziet, dus. Dat 's mans zaak goed draait, mag duidelijk zijn: het salon wordt over enkele maanden volledig 

vernieuwd en de bouwplannen die hij ons laat zien, duiden niet alleen op een enorme ambitie, maar ook op smaak, inzicht en een bekommernis om de klant, 

die binnenkort nog beter in de watten zal gelegd kunnen worden dan momenteel al het geval is. 



Philip Coiffure bevindt zich op de Onze-Lieve-

Vrouwemarkt in Roeselare, op nauwelijks 4 

minuutjes stappen van het treinstation. De ge-

vel herbergt overigens niet het enige kapsalon 

in de buurt, maar zeker wel het bekende en dat 

heeft alles te maken met het aantal prijzen dat 

uitbater Philip Noppe de laatste jaren aan el-

kaar weet te rijgen. De sympathieke meester-

kapper is een van de meest toonaangevende 

gezichten die Tony&Guy in België rijk is en kent 

bovendien succes met zijn eigen initiatieven – 

maar daarover lees je meer in het interview.  

Tijdens ons bezoek valt onmiddellijk op hoe 

goed Philip met zijn klanten omgaat. Door een 

technisch probleem waar de wijk op de dag van 

ons bezoek mee te worstelen heeft, is er uit-

zonderlijk geen warm water uit de kraan be-

schikbaar, maar Philip weet het euvel goed te 

situeren, gebruikt warm water uit een kan 

‘zoals ze dat vroeger deden’ en weet iedereen 

onmiddellijk gerust te stellen. Dat hij goed 

voorbereid is, wordt ook bewezen door het feit 

dat wij tijdens de wasbeurt geen enkel verschil 

merken met een sessie waarbij gewoon kraan-

tjeswater wordt gebruikt. Ook de hoofdmassa-

ge mag er overigens wezen: we kennen kap-

pers die stevigere handen hebben, maar Philip 

doet het allemaal met voldoende gevoel en 

legt daarmee een goede basis voor de eigenlij-

ke knipbeurt. 



Een goede kapper zorgt er best voor dat hij een conversatie in stand kan houden en dat is zeker geen probleem bij Philip: hij kent zijn klanten duidelijk al goed en ook 

tijdens het interview hoeven we hem amper vragen te stellen – Philip praat begeesterd en begeesterend, twee kwaliteiten die we lang niet bij al zijn collega’s zien.  

Wat misschien nog belangrijker is: hij vertelt ook interessante, zinnige dingen, waardoor de verveling op geen enkel moment dreigt toe te slaan. Toch heeft de hoofd-

reden om naar een kapsalon te trekken gewoonlijk weinig te maken met een goed gesprek. Je wil immers kunnen buitenstappen met een mooie haarsnit. Ook op dat 

vlak stelt Philip echter niet teleur: de man hanteert probleemloos enorm veel technieken, kan variëren en werkt bovendien sneller dan eender welke haarkapper die 

we ooit al hebben bezocht zonder aan accuratesse te verliezen. Een gevolg van aan veel shows en wedstrijden mee te doen? We weten het niet, maar dat hij toch zo 

gedetailleerd te werk kan gaan zonder dat onze kapsels aan kwaliteit moeten inboeten, is toch vrij uitzonderlijk. Al snel begrijpen we dat Philip dan ook weinig schrik 

zal moeten hebben van de concurrentie verderop, want we kunnen ons niet voorstellen dat daar eenzelfde niveau wordt behaald, ook al benadrukt Philip dat er veel 

wederzijds respect heerst en dat elke klant zijn of haar eigen voorkeuren heeft. Top! 



Ondergetekende journalist en zijn fotografe na hun bezoek aan Philip Coiffure 



Interview 

BeauSense Magazine: Wanneer is de klik gekomen dat je haarkapper wilde wor-

den? 

Eigenlijk is de klik er gekomen toen ik 14 jaar oud was; mijn vader probeerde me op 

te dringen om elektriciteit/mechanica te doen. Het eerste jaar zullen ze me nog 

hebben doorgelaten, maar het tweede niet, het was mijn ding niet. Ik wilde graag 

kapper worden, ik was als kind al creatief met Lego en met tekenen. 

Hoe heeft jouw vader dan gereageerd toen je hem uiteindelijk vertelde dat je die 

richting uit wilde? 

Ik zette me neer en het eerste wat hij zei, was: 'Wat gaat er daar van worden?' Ik 

kreeg toen 6 maanden tijd om mezelf te bewijzen en als dat niet lukte, moest ik 

gaan werken. Ik ben toen in Roeselare school gaan lopen en daar werd ik iemand 

anders. Toen de directrice kwam vragen wie wilde gaan werken, heb ik direct mijn 

vinger opgestoken. Dat was op zaterdagen en dus kroop ik in die periode elke week 

op de fiets om daar te gaan werken, van 6 tot 18 uur. Er was een vergoeding van 

200 frank - nu zou dat dus 5 euro zijn. Al snel was ik bij twee verschillende kappers 

in Izegem aan het werk. 

Een week nadat ik afstudeerde, vond ik onmiddellijk vast werk in centrum Brugge. 

Daar heb ik van mijn 18de tot mijn 21ste gewerkt voor ik zelfstandige ben gewor-

den. Ik dacht eerst dat ik alles kon, maar eigenlijk sta je dan nog in jouw kinder-

schoenen. Door een scheiding heb ik mijn salon overgelaten aan iemand anders om-

dat ik er niet alles alleen kon doen en ben ik teruggekeerd naar mijn vorige werk-

plaats. 

 

Door onenigheden - want ik had wel veel te doen, maar er was geen ruimte voor 

creativiteit - ben ik bij Kristof in Waregem gaan werken en daar heb ik echt veel 

technieken geleerd die ik nu nog altijd gebruik. Ik ben hem daar ook nog altijd dank-

baar voor. Na een poosje kreeg ik echter een telefoontje om in Duinkerke te gaan 

werken, bij Christine van Xantippe, die toen al een heel goeie reputatie had... Maar 

ik ben geen wegloper, ik ben trouw.  



Ik vertelde haar dat ik nog maar 2 maanden bij Kristof werkte en ben daar dan ge-

bleven. Ik ging ook altijd mee naar allerlei haarkappersevenementen, maar Christine 

van Xantippe bleef aandringen en op een gegeven moment zijn we dan samen iets 

gaan eten.  

Door mijn scheiding had ik financieel zwarte gaten gezien en ik was van heel ver te-

rug aan het komen. Christine is een van de beste kapster wat opsteekwerk en oplei-

ding betreft en dus kon ik moeilijk blijven weigeren. Ik kwam bij Christine terecht als 

gerant in Duinberge. Dat salon werd voordien niet zo goed gemaneged en we heb-

ben het terug aan het rollen gebracht.  

Ik heb drie jaar en een half zes dagen op zeven aan de kust gewerkt. Elke dag reed ik 

met mijn autootje van Izegem naar de kust en terug, ik heb zes dagen op zeven ge-

werkt. Christine is een bezige bij en was een tijdje Miss Belgian Beauty. Ik ging altijd 

mee. Ze leverde op een laconieke wijze altijd topkwaliteit af, waarbij elk haartje op 

jouw lichaam rechtkomt. Ik heb haar toen gezegd dat ik dat ook ooit wilde leren, 

waarop ze antwoordde: 'Awel, dan ga je veel moeten leren!' Ik heb Miss Belgian 

Beauty, Mister Belgium, modeshows, en tv gedaan, en daar heb ik de stiel geleerd.  

Op een dag, na negen jaar en half, kregen we te horen dat het salon in Roeselare 

ging sluiten. We zaten daar met een team van 5 mensen, we hadden dat salon, me-

de dankzij Xantippe, terug heel sterk gemaakt, en na 6 jaar kregen we dus de mel-

ding dat het daar ging stoppen.  

Ik dacht: Verdorie, zes jaar Roeselare... Ik ben enorm eergierig en kom zelf uit Ize-

gem, dat is dichtbij. Moest ik al de mensen die ik kende en gelukkig maakte nu echt 

allemaal zeggen: 'Sorry, zoek een andere kapper'? Roeselare is daarin conservatie-

ver dan Brussel of Antwerpen. West-Vlamingen zijn eerder behoudsgezind en honk-

vast, we hebben een heel vast en trouw cliënteel. Dat is misschien ook onze sterkte, 

dus ben ik ben toen naar Christine toe gegaan om te vragen wat er dan van ons ging 

worden. Ze zei dat ik dan maar bij haar moest komen werken. Dat wilde ik aan de 

ene kant wel, maar ze is een icoon in de kapperswereld en ik wilde mijn eigen stem-

pel ergens op kunnen drukken, dus vroeg ik haar of ik het kapsalon niet kon overne-

men. Als dat niet gebeurde, zou ze sowieso nog kosten moeten maken om alles uit 

te breken en zo.  



Gelukkig was ze akkoord omdat de geest 

van Xantippe hier op die manier verder zou 

kunnen leven, maar ik was gewend om 

met vier of vijf medewerkers in de zaal te 

staan en plots stond ik hier alleen met mijn 

klantenpotentieel. Dat werd dus keihard 

werken, maar na een tijdje heb ik een vas-

te medewerker aangenomen. Ik ben heel 

creatief en neem foto's van mijn werk, 

want ik ben heel kritisch voor mezelf. Op 

foto's zie je alles. 

Toen daarna de Hairdressers Awards eraan 

zaten te komen, besloot ik om eens mee te 

doen. We huurden een fotograaf in, maar 

vonden dat het allemaal niet te veel mocht 

kosten. Ik heb de eerste keer deelgenomen 

in 2008 of 2009 en dacht dat ik goeie foto's 

had, maar uiteindelijk bleken ze nog niet 

goed genoeg te zijn. Iemand anders won 

en ik dacht: 'Verdorie, ik had die idee??n 

ook!', dus was ik een beetje pissed off. 

Daarna heb ik een shoot geregeld met Bert 

Goeman - dan ben je professioneel bezig, 

met professionele modellen. We geraak-

ten drie keer in de preselectie. We wonnen 

niet, maar geraakten elke keer een stapje 

verder. In 2011 was het dan een schot in 

de roos en op dat moment is de hele we-

reld opengegaan voor ons. Zo'n prijs win-

nen is toch wel belangrijk, alsof je dan pas 

een goeie kapper bent. Het werd hier in 

het salon ook heel positief onthaald. In ons 

klein wereldje word je dan meer (h)

erkend. Je gaat anders denken - altijd in 

functie van jouw cliënteel. Ook in 2012 heb 

ik de Press Award gewonnen, waarbij de 

pers de foto's kiest uit duizenden inzendin-

gen.  

De daaropvolgende twee jaren heb ik niet 

meegedaan, maar in 2015 wel en toen heb 

ik gewonnen. Er wordt ook steeds creatie-

ver geëvalueerd.  

Tussendoor ben je ook een samenwerking 

aangegaan met andere kappers. Kan je 

ons vertellen hoe die tot stand is geko-

men? 

In 2014 volgde ik de opleiding van To-

ni&Guy in Londen. Voor mij is klantbele-

ving heel belangrijk, zoals een goede mas-

sage krijgen in het salon, terwijl je ook goe-

de producten moet aanbieden. Die oplei-

ding sluit daar nauw bij aan. Ik ben daar 

heel goed bevriend geraakt met Wim Van 

Steenkiste. Hij vroeg me of ik geen zin had 

om voor hem beginnen te werken en of ik 

geen ambassadeur van België wilde wor-

den. Ik vroeg hem wat dat zou inhouden 

en hij vertelde me dat ik dan in Londen zou 

opgeleid worden, zowel wat knippen als 

kleuren betreft. Je maakt daar alles mee. Ik 

heb toen niet meteen ja gezegd, maar wil-

de dat wel doen. Na de nodige research 

heb ik hem dan opgebeld, waarop hij zei: 



'You are mine' en ik heb gereageerd 

met 'I'm yours'.  

Ondertussen hebben we zes label.m-

ambassadeurs in België (label.m is het 

huisproduct van Toni&Guy - red.) en 

zijn we steevast voortdurend op de 

baan. We geven demo's, opleidingen... 

alles. We blijven ook heel nauw in con-

tact met Londen. We zijn samen in Ibiza 

geweest en dan zie je dat er veel deu-

ren opengaan, dat je jouw kennis altijd 

kunt verrijken. Dit jaar waren onze Bel-

gische ambassadeurs verantwoordelijk 

voor 6 van de 8 foto's in het boek van 

Toni&Guy. We zijn een heel nauw sa-

menwerkend team en we slepen prijzen 

in de wacht omdat we altijd aanwezig 

zijn en heel creatief zijn. We zijn overi-

gens goed verspreid over België: Mari-

no komt uit Lummen, Julie uit Visé, 

Thomas uit Hasselt, Elina uit Mol en 

Michaël uit Aalst. 

In augustus heb-

ben we ons eer-

ste kindje gelan-

ceerd, Synergy. 

Tijdens een van 

onze vergaderingen hadden we beslo-

ten dat we meer van onszelf wilden 

brengen. We hebben al een eigen aca-

demie - Studio20 in Sint-Job-in-'t-Goor - 

en we vroegen ons af of we ook geen 

opleidingen konden verzorgen voor ons 

eigen ding. Ons team bestaat uit zes 

personen, die elk hun eigen manier van 

werken hebben. Marino is echt een ty-

pische Toni&Guy-kapper en organiseert 

als teamleider alles samen met Wim. 

Hij is iemand waar ik veel van bijleer.  

De mensen van Toni&Guy hebben erva-

ring, ze zijn echt top en weten waar ze 

over praten. Dat doen ze instinctief; op 

het podium staan is niet altijd even evi-

dent. We proberen altijd dezelfde taal 

te spreken, er wordt veel getraind bij 

ons en we komen heel vaak samen. Dat 

maakt ons ook heel trots. Op de confe-

rentie hebben we een presentatie mo-

gen geven voor de ambassadeurs van 

heel de wereld. Elk van ons heeft zijn of 

haar eigen collectiestuk voorgesteld. 

Voor mij was dat de mullet (een kapsel 

waarbij de zijkanten van het haar 

meestal 

opgescho-

ren of kort 

zijn, maar 

de achter-

kant lang wordt gehouden - red.) en 

daar heb ik heel wat research voor ge-

daan. 

 

‘De mensen van Toni&Guy hebben erva-

ring, ze zijn echt top en weten waar ze 

over praten. Dat doen ze instinctief…’ 



Kan je ons er dan wat meer over ver-

tellen? 

Veel modestijlen komen wereldwijd 

steeds weer terug. In de prehistorie 

droegen mensen hun haar vooraan kort 

om goed te kunnen zien en achteraan 

lang om zichzelf te beschermen. De 

mullet heeft zijn piek bereikt in de jaren 

tachtig, met onder andere André Agassi 

en Brad Pitt. Het is een haarstijl die in 

bepaalde oosterse landen zelfs verbo-

den werd omdat het een westers kapsel 

is.  

Merk je grote verschillen tussen lan-

den in wat wel of niet mode is? 

Goh, het komt uiteindelijk allemaal een 

beetje op hetzelfde neer. Er zijn veel 

invloeden vanuit de media; klanten wil-

len dan een bepaalde kleur of een spe-

cifiek kapsel. Wereldwijd zie je overal 

echter min of meer hetzelfde. Er wordt 

momenteel bijvoorbeeld veel met co-

lourblocking en pasteltinten gewerkt. 

We onderhouden goeie contacten met 

de ambassadeurs van andere delen van 

de wereld en ik merk dan dat het er in 

bijvoorbeeld een land als Italië ook zo 

aan toegaat. 

Merk je veel concurrentie tussen de 

kappers onderling? 

Het is wel een wereld van individualis-

ten, velen denken dat ze beter zijn dan 

een ander, maar ik ben daar absoluut 

niet bezig. Ik spreek ook niet over con-

currentie, maar wel over collega's. Ik 

kan iedereen in de ogen kijken en zeg 

altijd hallo. Pas tijdens wedstrijden voel 

je de concurrentie. Als ik win, ben ik 

heel trots, maar als een collega wint, 

vind ik dat ook super. Natuurlijk is het 

extra leuk als iemand die ik persoonlijk 

ken een prijs in de wacht sleept. 

 

Meer info: 

 

Philip Coiffure 

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 7 

8800 Roeselare 

 

www.philipcoiffure.be 

info@philipcoiffure.be 

+32 (0)51 22 15 25 

http://www.philipcoiffure.be
mailto:info@philipcoiffure.be

