
Balayage technieken 
Yvonne Struive
 

Yvonne Struive is een ervaren educator in binnen en 
buitenland en heeft voor diverse haarcosmetica Brands 
al haar steentje bijgedragen. Liefde voor kleur en passie 
voor het vak geven haar de inspiratie en drive om dit mooie 
beroep te delen met andere vakgenoten.

Deze Balayage training draait om creativiteit en spelen met kleur. 
Wat zien we op de catwalk, vertaald naar het hedendaagse 
straatbeeld. Brunettes, blondine’s, readhead, elk haar type is 
geschikt voor de balayage techniek, het kan in een pittig kort of in 
lang golvend haar.

Datum 10 april
Tijd 10.00 - 16.00 uur
Prijs € 95,- incl. lunch en oefenhoofd

Haarmode lijn voorjaar/zomer 2017
by Natasja Keijzer
Natasja zit van jongs af aan in het kappersvak en is trotse eigenaresse 
van vier salons in Westelijk Noord-Brabant, die inmiddels uitgegroeid zijn 
tot een begrip. Natasja Keijzer staat ook dit jaar weer op het podium in 
Orpheus tijdens de Nederlandse Haarlijn Voorjaar/Zomer 2017. Naast 
dat Natasja lid is van het Nederlandse Haarlijn team, is zij Creative 
Director voor L’ANZA Benelux en KIS Nederland en reist zij regelmatig 
naar Amerika om verschillende shows te presenteren op het gebied van 
de nieuwste trends en technieken.

Tijdens deze Look & Learn laat Natasja u kennismaken met de nieuwste 
trends en technieken. Laat u verrassen door de nieuwe technieken en 
trends, die u de volgende dag meteen kunt toepassen in uw salon. Een 
avond vol inspiratie en motivatie, die u zeker niet mag missen. 

KIS SEMINAR
#KISLONGHAIR by Soraya Bloemendal
Up do’s, vlecht technieken alles om lang haar op een eenvoudige en 
creatieve manier op te steken. Soraya Bloemendal laat de nieuwste 
technieken aan u zien. Deze technieken gaat u zelf in praktijk brengen 
op de door ons beschikbaar gesteld oefenhoofden. (deze blijven in het 
bezit van de groothandel)

CREATIEVE KNIP EN STYLINGTECHNIEKEN
Marco Langeveld
 

Marco Langeveld gevestigd In het Hilton van Den Haag, een 
kapsalon die staat voor schoonheid van binnen en buiten. 
Marco deelt al jaren zijn kennis en kunde met andere 
kappers om hen zo naar een hoger niveau te helpen. Hij 
is toonaangevend op het gebied van stijlen en creaties. In 
deze workshop word  er step by step gewerkt om zo een 
diversiteit aan  nieuwe knip  en styling technieken met 
elkaar te kunnen combineren. Ook de geleerde styling 
(fohn)technieken voor zowel kapper als klant zullen een 
meerwaarde hebben in deze workshop.
Na afloop mag het oefenhoofd worden meegenomen.

Datum 13 maart 
Tijd 10.00 – 16.00 uur
Prijs € 99,- incl. lunch en oefenhoofd

Datum 19 april
Tijd 19.00 – 22.00 uur
Prijs € 59,95 incl. oefenhoofd

Datum 12 april 
Tijd 19.00 - 22.00 uur
Prijs € 39,95

Look & Learn Koenraad Engels
 

Koenraad wist al op jonge leeftijd dat hij iets in de 
entertainment wilde doen. Na de kappersopleiding ging hij 
werken bij instituut Yourline in Utrecht. Hier gaf hij al direct 
cursussen aan kappers, verzorgde trainingen aan salons en 
presentaties op podia in binnen- en buitenland.

De rode draad zijn de kniptechnieken van Pivot Point wat garant
staat voor creativiteit, vakkundigheid en commercie binnen de
kappersbranche. Hij schreef verschillende columns in vakbladen 
en staat bekend om zijn metamorfose zowel in de bladen als op TV, 
o.a. voor de Tros, RTL 4, en Koffiemax. Dagelijks werkt Koenraad 
als Creative Director bij Livestyle Salon Engels Creations in Zeist. 
Koenraad vertelt tijdens zijn presentaties op een heldere en 
humoristische wijze hoe het komt dat zijn verkooppercentage in de 
salon nog steeds in de dubbele cijfers zit. Daarnaast demonstreert 
hij commercieel vakwerk aan de hand van knip, kleur- en 
stylingtechnieken, welke gemakkelijk toepasbaar zijn in iedere salon. 

CURSUSPROGRAMMA2017Zomer

Data 3 april
Tijd 19.00 tot 22.00 uur
Model Nee / wordt gewerkt op een oefenhoofd
Prijs € 65,-

KIS SEMINARS
#KISCOLORBASIC by Rob Rooze
De perfecte basis voor iedere hairstylist die zich wil specialiseren 
op het gebied van kleur. Tijdens deze workshop delen wij alle in’s 
en out’s van het mooie merk KIS.’s Er wordt dieper ingegaan op de 
theorie en u gaat zelf aan de slag. U heeft voor deze workshop geen 
model nodig. 

Data 15 mei 
Tijd 10.00 tot 13.00 uur
Model Nee
Prijs € 35,- 

#KISCOLORADVANCED
Deze workshop is een vervolg op de KISCOLORBASIC en spe-
ciaal voor diegene die een certificaat hebben ontvangen voor de 
KISCOLORBASIC workshop. Tijdens deze advanced color workshop 
worden knelpunten tegen het licht gehouden en gaan we specifieker 
in op de kleurpigmenten, ondertonen, ontkleuringen en het inkleuren 
van het haar. U gaat aan de slag op uw eigen model. 

Data 17 mei
Tijd 10.00 tot 16.00 uur
Model Ja
Prijs € 69,50 incl. lunch (ook voor model )

#KISLOOKANDLEARN by Soraya Bloemendal
Blorange is de kleurtrend van 2017. Je kunt er verschillende tinten 
onder verstaan van oranje tot perzik en zelfs pastel rosé.
Blorange kan in je gehele haar, maar ook als ombre of bv highlights. 
In deze cursus komt dit allemaal aan bod. Durf jij net een stapje 
verder te gaan? Kom en laat je inspireren door Soraya.

Data 3 april
Tijd 10.00 tot 14.00 uur
Model Nee
Prijs € 69,50 incl. lunch

Datum 10 mei
Tijd 19.00 - 22.00 uur
Prijs € 25,- inclusief drankjes en hapje

Old School mannen knippen, tondeuse 
technieken en baardverzorging
Jan Willem Huffmeijer, eigenaar van de blog B4men en de Barbershop 
B4men laat je in deze cursus kennismaken met de echte oldschool 
knip en tondeuse technieken. Geen opzetstukjes maar op de kam leren 
opscheren, zoals het hoort! De Pompadour, Het Pelle kapsel en de Fade’s 
allemaal kapsel die veel gevraagd zijn en die de nodige vaktechnieken 
vereisen. Stap voor stap worden deze kapsel met je doorgenomen en 
ook het uitscheren met het nekmes wordt niet overgeslagen. Styling is 
erg belangrijk, Jan Willem laat je zien hoe je met diverse producten zoals 
een pommade of paste verschillende kapsels kan creëren. De man van 
tegenwoordig draagt een baard en ook hier wordt in de cursus aandacht 
aangegeven. Je krijgt alle tips en trucs om de baard in model te vormen, 
de contouren netjes bij te werken en hoe je het beste een baard kan 
verzorgen. Tevens is het een motivatie training en zorgt Jan Willem ervoor 
dat jij met 1000% passie en zelfverzekerdheid achter de kappersstoel 
staat.  In de middag ga je zelf aan de slag met je model en ga je het 
geleerde zelf in de praktijk brengen.

Voor boekingen of informatie over de cursussen bel 071- 4026661     Cabello Cosmetics bv     Ververstraat 6     2222 BB Katwijk

Datum 20 maart 
Tijd 09.30 - 15.00 uur
Prijs € 99,- incl. lunch (ook voor model)



CND™ Opleidingen en workshops
CND Education Ambassador Sanne Lodder een nagel professional en 
opgeleid door CND™ USA en is bevoegd om alle CND™ lessen en 
workshops te geven als CND™ Educational Ambassador. De EA's van 
CND™ zijn opgeleid volgens de hoogste normen om up to date te 
blijven van de laatste technieken, trends en producten. Trainingen die 
gegeven worden door deze EA's staan garant voor kwaliteit, de beste 
begeleiding en technieken volgens de CND™ normen. 

Ga naar workshops en trainingen om u in te schrijven voor één van de 
vele trainingen gegeven door onze CND™ EA's! De EA's van CND™ 
kunnen ook ingezet worden voor privé trainingen en workshops in uw 
salon. Interesse? Neem dan contact opnemen info@cabello.nl o.v.v. 
boeken CND™ EA. 

U kunt bij ons ook terecht voor de opleidingen CND™ Acryl en CND™ 
Gel nagels met de mogelijkheid tot deelname aan het landelijk examen. 
Wij geven workshops o.a.- CND™ Shellac- Basic manicure- French 
Manicure- Nailart. Tevens hebben wij een aantal workshops welke gratis 
zijn. Kijk hiervoor op onze website en check de voorwaarden.

Maak als kapper een verdiepingsslag 
in je vakmanschap 

TOTAL COLOR
 

Sacha Beuk, ervaren visagiste, styliste en kleuradviseur is 
volledig doordrongen van de kracht van kleuren. Ruim 10 
jaar geleden ontwikkelde zij het Total Color concept speciaal 
voor kappers. Zij werkte samen met Christian Dior, L’Oréal, 
Cosmopolitan en vele bladen.

In 2 stappen wordt het duidelijk of warme, koele of juist de midden 
haarkleuren het beste bij de klant passen. Hoe donker of licht 
je kunt gaan, hoeveel contrast er mogelijk is of dat ton-sur-ton 
mooier is. Hoe intensief en diep de kleur(en) kunnen. Zo kun je 
een creatiever, ruimer en verfijnder advies geven. Je ontdekt een 
nieuwe wijze van kijken naar kleur en klant. 

Total Color is bruikbaar voor alle kleurmerken.

CURSUSPROGRAMMA2017Zomer

Salons op een praktische manier ondersteunen is het belangrijkste doel van Kappers BHV
In 2009 kwam saloneigenaar Gijs te Brake op het idee om zijn ervaring als EHBO-instructeur en brandweervrijwilliger met 
andere kappers te delen. Kappers BHV was geboren en inmiddels geeft de organisatie trainingen op 23 locaties in heel 
Nederland. Ook worden er met grote regelmaat ‘in company’-trainingen in de salon zelf gegeven. “Ondersteuning van kappers 
is het belangrijkste doel van Kappers BHV”, benadrukt Gijs. “Dit doe ik met trainingen, maar bijvoorbeeld ook door salons te 
helpen met hun risico-inventarisatie.”
 
Op de vraag wat kappers precies leren tijdens de trainingen van Kappers BHV antwoordt Gijs: “Deze bestaan uit drie onderdelen, die tijdens twee dagdelen 
behandeld worden. Het onderdeel levensreddende handelingen bestaat uit reanimatie, AED, stabiele zijligging en het gebruik van de BHV-koffer. De twee 
andere onderdelen gaan in op de thema’s brand en ontruiming. Ik probeer de stof altijd zoveel mogelijk te vertalen naar de praktijk in de salon. Bijvoorbeeld: 
hoe kun je een klant snel en veilig uit een behandelstoel halen wanneer deze dit zelf niet kan? Cursisten vinden het altijd een prettig idee dat ze na de 
training voorbereid zijn op het onverwachte. Met andere woorden: met Kappers BHV ben je iedere situatie de baas.” “Salons die meer dan één medewerker 
hebben zijn in Nederland wettelijk verplicht om minimaal één BHV’er in hun team te hebben. Wanneer tijdens controle van de arbeidsinspectie blijkt dat je 
hier niet aan voldoet zijn de boetes behoorlijk stevig. Dit gaat al snel om enkele honderden euro’s. Maar afgezien van de wettelijke regelgeving is het voor 
kappers gewoon prettig om het BHV-diploma op zak te hebben. Per slot van rekening werken ze de hele dag met mensen en er kan altijd iets gebeuren. Dit 
geldt natuurlijk ook voor zzp’ers en ambulante kappers.”
 

Risicoinventarisatie (RI&E van de Healthy Hairdresser is een erkende RI&E toegespitst op de 
kappersbranche ism met de ANKO)

“Ik help kappers niet alleen op het gebied van BHV, maar ook met de risicoinventarisatie. Sinds 
enkele jaren is het voor salons verplicht om zo’n inventarisatie te hebben, maar ik weet dat veel 
kappers het voor zich uit schuiven op deze in te vullen en ik krijg dagelijks telefoontjes over dit 
onderwerp. Dat begrijp ik wel, want het is taaie kost en de vragen die hiervoor beantwoord moeten 
worden zijn behoorlijk gedetailleerd. Salons die klant zijn van Kappers BHV help ik graag om de 
risicoinventarisatie op een goede manier in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat er leukere dingen 
bestaan om je tijd aan te besteden, maar aan de andere kant gaat het hier wel over veilig en 
gezond werken en dus is het toch wel belangrijk om er even serieus voor te gaan zitten.”
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Datum 22 mei
Tijd 9.30 - 16.30 uur
Model Nee
Prijs € 99,- incl. lunch, excl. matr.

METALLIC?

Bel voor proefpakket of informatie 071-4026661

• Speciaal ontwikkeld voor kappers

• Binnen 5 minuten een onderbouwd 
haarkleuradvies

• Nooit meer twijfelen

• Niet alleen warme en koele haarkleuren

• Onderscheidend

• Meer omzet

KEEPITSPECTACULAR
Lichtgewicht textuur, lift en volume voor alle haartypes. Powder Bomb van KIS bevat 
uniek silicapoeder dat meteen oplost en wordt opgenomen door elk haartype. 
Droogtijd is niet nodig. Powder Bomb geeft instant toupage effect met volume en 
natuurlijke beweging die de hele dag standhoudt. 

VOOR MEER INFO VRAAG BEL 071- 4026661 KERATININFUSIONSYSTEM


