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Chef de cabine Richard Lucassen
Voor de derde keer op een rij is Richard Lucassen vanuit Goldwell de chef de cabine tijdens

Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Dat betekent dat hij op het gebied van haarstyling alle

shows voor zijn rekening neemt: “Om een passend kapsel bij iedere show te bedenken, gaan we

met de ontwerpers in gesprek en vragen ze onder meer naar hun inspiratiebronnen en de

materialen die ze in hun collectie verwerken. We brainstormen zo’n twintig minuten per

ontwerper, vertellen onze ideeën om de look compleet te maken en vervolgens maak ik samen

met Eduard Meijerink van Velvet Monkey in Almelo de moodboards.”

Niet alleen de creaties voor het haar komen uit de koker van Lucassen, ook bedenkt hij welke

kappers als team captain voor welke show werken, hoeveel kappers er per show nodig zijn en

bovendien traint hij ze allemaal samen met Eduard Meijerink. De show waar hijzelf het meest

naar uitkijkt? “Vooral de openingsshow van Future Generation wordt echt supergaaf!” Daarnaast

presenteert Goldwell op zondag 29 januari 2017 zijn eigen Goldwell & KMS Hair Fashion Show,

waar de artists uit het Artistic Team van beide merken (die onderdeel zijn van het overkoepelde

merk KAO Salon Division, red.) hun haarkunsten vertonen. Maar voordat het zover is, gaan we het

eerst hebben over de feestelijke oud & nieuw-looks die Lucassen voor ons in petto heeft.

Look 1: De feestelijke paardenstaart

“Een mooie en hoge paardenstaart is altijd een superfeestelijke look, maar het vergt wel wat

voorbereiding. Was het haar eerst met de Kerasilk Repower shampoo voor gekleurd haar. Een

ajne toevoeging hieraan is het Intensive Luster Mask, een intensief masker voor gekleurd haar

dat de kleur behoudt en het haar niet zwaar maakt. Verstevig het daarna met de Top Whip

Mousse uit de Goldwell StyleSign-lijn, een lijn met vernieuwende verstevigings- en

anishingproducten. Föhn vervolgens je haar en spray er wat Goldwell StyleSign Sleek Perfection

op. Dit product beschermt je lokken tegen de hitte van stijl- of krultangen en geeft het een mooie

glans. Als laatste doe je wat StyleSign Soft Tamer op je droge haar. Deze crème geeft je haar een

pluisvrije anish. Toupeer hierna de bovenkant van je haren lichtjes, maak een mooie

paardenstaart en haal met je vingers het haar bovenop je hoofd terug op."

Look 2: Jaloersmakende krullen

“Naast Goldwell gebruiken we in de salon ook vaak KMS. Voor krullen raad ik echt de KMS Curl

Up-lijn aan. Was je haar met de verzorgende Curl Up-shampoo en brengt daarna de Curl Up leave-

in conditioner aan. Deze conditioner hoef je niet uit te spoelen en geeft je krullen zoveel vocht

dat ze er echt prachtig uit komen te zien. Verstevig de krullen daarna met de hydraterende

Goldwell StyleSign Curl Splash en föhn je krullen met een diffuser. Deze werkwijze voer je

overigens ook uit als je geen natuurlijke krullen hebt, alleen krul je het haar met een krultang

nadat je het haar met een diffuser geföhnd hebt. In beide gevallen zie je dat de StyleSign Curl

Splash zorgt voor ontzettend veerkrachtige krullen die heel goed en lang blijven zitten. Wat

momenteel heel hot is, is om met de krultang krullen te maken. Zorg ervoor dat je het bovenste

gedeelte en de onderste vijf centimeter van je haar niet door de krultang haalt. Zo creëer je

boven en onder geen krul, maar in het midden wel. Het is de look die de modellen van Spijkers &

Spijkers vorig jaar in hun show hadden. Een look waar Agnes Westerman verantwoordelijk voor

was en nu helemaal in is.”

Look 3: Goudlokje

"Was je haar eerst met de Goldwell Kerasilk Reconstruct Shampoo. Deze shampoo zorgt ervoor

dat lang haar dat door bijvoorbeeld blondering is aangetast, wordt gevoed en hersteld. Het

mooie van deze producten is dat het haar niet zwaarder wordt, maar je er juist makkelijker

volume inkrijgt. Waar ikzelf echt fan van ben, is de Goldwell StyleSign Naturally Full Spray. Dit is

een verstevigend product dat je in vochtig haar spuit en het een natuurlijk volumegevoel geeft.

Als je hierna je haar föhnt of er een warmte krulset inzet, dan blijft de natuurlijke swung van het

haar behouden.”

Look 4: Vurig rood

"Was je haar met de Kerasilk Repower Shampoo voor gekleurd haar en gebruik van deze lijn ook

het masker. Breng daarna wat Goldwell StyleSign Glamour Whip, een verstevigende mousse

speciaal voor gekleurd haar, aan. Het maakt het haar niet hard en dof, maar juist super luchtig en

glanzend. Blaas je haar droog en föhn vooral de punten goed bij met een ronde borstel of gebruik

eventueel een warmte krulset. Vervolgens doe je wat StyleSign Soft Tamer op je vingers en haalt

dit door je droge haar. Je haar wordt minder pluizig en krijgt een mooie glans. Gebruik de

Goldwell StyleSign Glamour Spray als anishing touch."

Look 5: Zilverblond

"Voor de mannelijke lezers van Fashionweek.nl met grijs haar heb ik ook een look in gedachte.

Was je haar met de zilvershampoo van de StyleSign-lijn. Deze shampoo geeft het grijze haar

geen blauweffect, maar juist een hele mooie glans met een frisse, zilveren gloed. Verdeel

vervolgens wat gel, de Goldwell StyleSign Lagoom Jam, over je natte haar. Droog het haar daarna

met je handen aan of föhn het een beetje, zodat het haar wat luchtiger zit. Pak dan de StyleSign

Super Ego Cream en verdeel deze over je droge haar. Met de gel zorg je voor de stevigheid en de

crème versterkt deze, maar zorgt ook voor een mooie glans. Vooral als je grijzend of grijs haar

hebt, krijg je echt heel mooi shiny haar zonder plakeffect.”

Het feest der feesten staat weer voor de deur: oud & nieuw. Een
knallende avond die naast de ultieme glitteroutLt vraagt om een
feestelijke coiffure. Alleen, hoe krijgen we dit voor elkaar zonder
tussenkomst van een haarstylist? De redactie van Fashionweek.nl
legde deze vraag voor aan haar eigen chef de cabine van Mercedes-
Benz FashionWeek Amsterdam, Goldwell educator en eigenaar van New
Hairstyle in Spakenburg: Richard Lucassen. Hij gaf ons zijn beste
styling- en productadviezen voor de meest sprankelende ‘doe-het-zelf-
coupes’.
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Draag jij je haar komend seizoen in pastelkleurige dreads of

strak opgestoken?

2/6 Een hoge paardenstaart oogt superfeestelijk. © Goldwell

3/6 Maak een smashing entree met deze veerkrachtige krullen. © Goldwell

4/6 Volume met een natuurlijke swung. © Goldwell

5/6 Glanzend rood haar. © Goldwell

6/6 Shiny grijs haar. © Goldwell
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