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The hair files van BV-kapper Peter Platel
“Ik beschouw mijzelf als een trendy kapper, maar probeer de persoonlijkheid van
de klant te cultiveren,” zegt Wakko hairdresser Peter Platel (44). Hij heeft al bijna
20 jaar ervaring als kapper en make-up artist voor videoclips, fotoshoots en
dragshows. En menig BV neemt geregeld plaats in zijn kappersstoel. Alsof dit nog
niet genoeg is, heeft hij zelf nog drie ‘wakko’ kapsalons in Antwerpen, Gent en
Brussel. Hoog tijd voor een gesprek in zijn kappersstoel over de kneepjes van het
vak! “Je moet lief zijn voor je haar!”
Tekst & foto : Lorenz Vercauteren-Seghers

Hi Peter, hoeveel keer bezoek ik best de kapper om gezond haar te blijven hebben?
Voor een fris en kort kapsel is zes weken een gezond gemiddelde. Voor meisjes kan dit verschillen
omdat die vaak gekleurd haar hebben. Na zo’n periode heb je ongeveer anderhalve centimeter
uigroei en is er nood aan een nieuw laagje verf. Na anderhalve centimeter begint het kapsel ook te
vervormen.
Met welk kapsel stelen meisjes en jongens vandaag de show?
Ik beschouw mezelf als een trendy kapper, maar probeer de persoonlijkheid van de klant te
cultiveren. De tijd van opgelegde kapsels is echt wel voorbij. Mensen moeten dragen, waarmee ze
staan en waar ze zich goed bij voelen. Niettemin doen nonchalante kapsels het nog steeds goed.
Wie een voorloper wil zijn, gaat voor een mooi en strak geknipt kapsel. Mensen laten zich nog
steeds inspireren door bekende personen. De kapsels van Andrea Croonenberghs en Kate Ryan
blijven populair. Allochtone meisjes gaan vaak voor glad haar à la Beyoncé.

Knippen en snijden
Wat is het verschil tussen knippen met een schaar en snijden met een mesje?
Een schaar knipt botter en creëert een boller effect terwijl een mesje een nonchalantere look creëert. Vandaag is het mes erg in trek om
dat effect te creëren, maar het is een oude techniek die populair was in de jaren ’50. In tegenstelling tot de meeste kappers knip ik droog.
Zo zie ik hoe je haar valt.
Stel dat mijn kapper niet doet wat ik hem vraag. Moet ik in kapperstermen mijn wensen uitdrukken?
Neen, een foto kan hierbij helpen, maar je moet elkaar wel begrijpen. Als je een foto toont hoe je het haar achteraan wil, dan moet je ook
de voorkant uitleggen omdat de kapper er een mooi geheel van moet maken. Duidelijk uitleggen en er genoeg tijd voor uitrekken, is de
boodschap.

“Wij redden mensen van mislukte experimenten”
Bestaan er middeltjes om kaalheid tegen te gaan?
Mannelijke kaalheid is helaas niet tegen te houden. Jongens die op hun twintig jaar haar verliezen moet ik met pijn in het hart
teleurstellen. Maar het kan ook uitvallen als gevolg van stress of een schrikreactie. Geen paniek, want dat groeit wel terug en hiervoor zijn
er wel doeltreffende middeltjes op de markt.
Zijn do-it-yourself haarkleurproducten even goed als die van kapperszaken?
Neen, wij redden heel wat mensen in onze salons van mislukte experimenten met haarkleurproducten. Zelf je haar zwart kleuren is geen
probleem, maar alle schakeringen daartussen vertrouw je best aan een kapper toe. De juiste tint selecteren is vooral moeilijk en de harde
uiteinden van lang haar vereisen een massage voor een optimale kleuring. Sommigen ontkleuren mislukt haar, maar zo werkt het niet.
Eens je haar chemisch is aangeraakt, komt de kleur nooit meer als voorheen terug tenzij je het afknipt. De producten die je thuis gebruikt
zijn trouwens veel harder omdat ze moeten doen wat de reclame belooft.

"Elke hitte bron is schadelijk voor je haar"

Hairextensions en dreadlocks
Mag ik elke dag mijn haar met shampoo wassen?
Liefst niet. Als je elke dag je haar wast, krijg je te proper haar waardoor je de productie van talg in de hoofdhuid stimuleert met sneller
vettig haar als gevolg. Haar dat super proper is, heeft geen textuur of vorm. Was je haar maximum twee keer per week! Ikzelf was mijn
haar bijna nooit. Ik spoel het wel dagelijks met water op lichaamstemperatuur. Heet water zou namelijk een zweetreactie uitlokken en zo
ook het haar vettig maken.
Is het dagelijks gebruik van een stijltang schadelijk voor haar?
Elke hitte bron is schadelijk. Maar als je elke dag je haar wil strijken met een superhete stijltang, koop je er best één met een goede
‘Tefallaag’ maar zeker geen van 10 euro. Dan kan je evengoed een strijkijzer gebruiken. Gebruik zeker een beschermingsproduct. Mensen
met krulhaar moeten eerst een tussenstap met de haardroger maken. Opgelet, want veel mensen weten niet hoe ze een haardroger juist
moeten hanteren. Resultaat? Ze drogen veel te traag en verbranden hun haar.
Krijg je grijs haar door je zorgen te maken?
Absoluut, maar het is onmogelijk dat je met donker haar in bed gaat en ’s morgens opstaat met grijze lokken. Het kan wel snel gaan. Ik
ben al grijs van mijn 16 jaar. Ik heb het nooit erg gevonden omdat ik dan een excuus had om mijn haar eighties zwart te kleuren. Ik heb
eigenlijk alle kleuren van de regenboog geprobeerd, mijn haar gekruld en ontkrult, bovendien ook hairextensions en dreadlocks gedragen.
Een goede kapper moet toch weten wat hij aan zijn klanten verkoopt.
www.wakko.be

5 tips voor gezond haar
Een gezonde hoofdhuid is essentieel
Was je haar niet meer dan twee keer per week met shampoo
Vermijd extreme hitte van haardrogers, stijltangen en krultangen
Kies voor wateroplosbare stylingproducten
Laat regelmatig je haar bijknippen, zelfs als je het laat groeien. Zo voorkom je gesleten haarpunten.
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