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dorine van Haar Zus uit Alphen 
wint eerste prijs bij kapperswedstrijd

twee jaar geleden begonnen de jonge zusjes dorine en joyce 
smeekens hun eigen kapsalon en schoonheidssalon Haar Zus 
aan de Van Leuvenlaan in Alphen. Ze waren toen allebei 20 jaar. 
de zaak draait uitstekend en opnieuw is er opmerkelijk nieuws: 
dorine won de eerste prijs bij een wedstrijd van de technisch 
Artistieke Kappersvereniging West-Brabant in de categorie da-
mes vakmanschap. Het thema was 'streetfashion'. Het moest 
een draagbaar kapsel zijn en in de wedstrijd ging het alleen om 
het knippen. dorine koos voor een boblijn bovenop lang haar. een 
apart gedurfd kapsel, wat haar de eerste prijs opleverde! de be-
ker en bloemen gingen mee naar Alphen.

E l k e 
t w e e 
weken gaan 
Dorine en Joyce naar 
wat zij noemen de 'technische 
club', een bijeenkomst van de 
Technisch Artistieke Kappers-
vereniging West-Brabant. Hier 
krijgen ze adviezen op gebied 
van knippen, kleuren, zaakvoe-
ring, kortom alles wat belangrijk 
is voor het kappersvak. Dit doen 
ze al vier jaar. Elk jaar worden 
er wedstrijden georganiseerd, 
maar daar hadden ze nog nooit 
aan deelgenomen. Bij Dorine 
kwam dit idee pas twee weken 
tevoren op. Ze had eerst geen 
model, en zonder eigen model 

kun je niet 
m e e d o e n . 

Maar toen het 
model zich beschik-

baar stelde, meldde zij 
zich toch aan.

pAssend Bij geZicHt
"Je moet wel iemand hebben 
waar je alles bij mag doen" legt 
Dorine uit. Niet dat ze vreemde 
dingen van plan was, maar het 
model moet wel het geschikte 
haar hebben, al was het alleen 
maar qua lengte. "We hebben 
ons goed voorbereid. Eerst een 
boek erbij gepakt en gekeken 
wat het model leuk vond. Dan 
moet het ook passen bij haar ge-
zicht, want als het niet staat... 
Ik heb de kleur helemaal anders 

gedaan. De wedstrijd 
was alleen voor het 
knippen, maar het kleuren 
heb ik vooraf gedaan in onze 
eigen salon. Je krijgt tijdens de 
wedstrijd 30 minuten voor knip-
pen en 20 minuten voor stylen. 
De jury komt vooraf langs en 
knipt van elk model 2 cm van het 
haar af, zodat je ter plekke echt 
helemaal het haar van het mo-
del moet knippen. Dat kun je niet 
voorbereiden dus."
De make-up van het model had 
Dorine ook vooraf gedaan in de 
eigen salon en Joyce had kle-
dingadvies gegeven. "Het moet 
een mooi totaalplaatje zijn" is de 
mening van de dames. 

OrigineeLst
Ze had het niet verwacht en 
was dus ook blij verrast toen de 
jury haar naam noemde als eer-
ste prijswinnaar. "Dat was wel 
heel leuk, ik had het helemaal 
niet verwacht want ze waren al-
lemaal heel goed. Er waren 12 
deelnemers en de andere model-
len hadden bijna allemaal korte 
kapsels. Zij vonden mijn kapsel 
het origineelst en het mooist." 
Als ze de foto's toont van het 
model, dan is dat duidelijk. Lange 
lokken in een donkere tint, daar 
bovenop een mooi vallende bob 
in een iets lichtere warme tint. 
Heel speciaal. Dorine: "Het was 
de eerste keer dat ik meedeed 
aan een wedstrijd!"

pAsfOtO's
Inmiddels pronkt de beker in 
een glazen vitrine in de kapsa-
lon van Haar Zus. Zus Joyce is 
ook heel trots; zelf had zij niet 
deelgenomen aan de wedstrijd. 
Misschien doet zij een poging 
volgend jaar?
In mei bestaat hun zaak twee 
jaar en inmiddels hebben Dorine 
en Joyce het aanbod van kapsa-
lon voor dames, heren en kin-
deren en schoonheidssalon, uit-
gebreid met pasfoto's. Toen de 
drogist daarmee stopte namen 
zij dit over, zodat de mensen 
in Alphen in hun eigen dorp 
nog terecht kunnen voor 
een pasfoto voor rijbewijs of 
identiteitskaart. Klaar terwijl 
u wacht.
Er zijn ook hele leuke siera-
den te koop bij Haar Zus. De 
moeite waard om even bin-
nen te lopen of in de 
etalage te kijken 
dus. 

Of neem 
een kijkje op 
de vernieuwde 
website:
www.haarzus.n l 
Daar staan bijvoor-
beeld ook de tarieven 
op, en de voordeel-
dagen. Op donderdag 
kunnen de heren zich 
extra voordelig laten 
knippen voor 17 euro en 
op woensdag is er een 
speciaal kindertarief voor 
knippen van 11,50 euro.
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