
94 Glossy

BeautySterrenlook

Normaal gesproken is het hairstyliste Marielle 
Bastiaansen die het haar van anderen doet, zoals 
in het programma LookingGood. Maar deze keer 
mocht ze zelf plaatsnemen op de Sterrenlook-

stoel en werd ze onder handen genomen door het 
Glossy-team. 

 Look 1

Glossy-team. 

Martin Willems
Kapper en ambassadeur van Matrix.
Thijs Willekes 
Visagist, hoofd Visagie bij ICI PARIS XL. 
Graziella Ferraro 
Styliste van verschillende BN’ers 

voor Een Saint-Tropez-look

Glossy’s Sterrenlook-team:

Marielle Bastiaansen

Zonnebril: 
Onmisbaar aan 
het strand is een 
stijlvolle, grote 
zonnebril zoals 

deze van Roberto 
Cavalli.

Tasje: Een tasje 
is niet alleen 
handig, het is 
ook een acces-
soire. Kies dus 

een stijlvol tasje 
bij je avond-

kleding dat iets 
toevoegt aan je 

outfit.

Ik zit al 22 jaar in het kappersvak en er goed uitzien is dus een deel van mijn leven gewor-den. Zonder er verzorgd uit te zien ga ik niet naar buiten. Mijn haar is een beetje mijn visite-kaartje en als ik er op straat niet uitzie denken de mensen volgens mij al snel: o, dat valt tegen! Niet dat ik het alleen daarvoor doe, ik voel me ook beter als ik er verzorgd uitzie. En dan hoef ik helemaal niet opgedoft te zijn, maar zonder een beetje make-up stap ik de straat niet op. Ik heb geleerd hoe belangrijk haar voor mensen kan zijn doordat ik zelf een keer een verschrik-kelijk kapsel heb gehad. Aan het begin van mijn opleiding was ik kappersmodel en mochten studenten dus mijn haar knippen. Ooit, ergens in de jaren tachtig, heeft iemand het heel kort geknipt en gepermanent: héél kleine krulletjes. Het klinkt heel heftig, maar toen het die avond geföhnd en gekapt was en ik in de make-up zat, zag het er op zich best leuk uit. Maar nadat ik thuis onder de douche was geweest en ’s nachts nog even naar het toilet was gegaan, liep ik langs de spiegel en ik schrok me kapot! Ik moest heel hard huilen en heb een tijdlang hoedjes en shawltjes gedragen, tot het weer lang genoeg was. Extensions waren er nog helemaal niet in die tijd, dus dat was geen optie. Het is allemaal goed gekomen, maar door zoiets leer je wel hoe belangrijk het is om bij anderen het kapsel niet te verpesten. Elk nieuw product dat op de markt komt probeer ik uit, zodat ik weet hoe het voelt en hoe het werkt. Voor mijn werk vind ik dat ik op de hoogte moet zijn van de nieuwste producten en zo kan ik goed advies geven.’ 

Spiegelbeeld
‘De grootste strijd in mijn leven is mijn ge-wicht. Op mijn 21e woog ik tachtig kilo en daar wilde ik natuurlijk graag vanaf. Ik ben eerst zeventien dagen gaan ontslakken en daar raakte ik al elf kilo mee kwijt. De rest is eraf gegaan door goed te letten op wat ik eet en ik zorg ervoor dat ik genoeg beweging krijg. Ik volg alle diëten die er zijn en die wissel ik met elkaar af. Dus even sonjabakkeren, dan het South Beach-dieet, enzovoort. Als ik dat niet zou doen zouden de kilo’s er zo weer aanvlie-gen. Ik ben nu tevreden met mijn spiegelbeeld, hoewel ik het prettig vind dat er hulpmiddelen bestaan om er beter uit te zien. Ik ben bijvoor-beeld niet tevreden met mijn haar als er geen extensions inzitten. Het hangt er vanaf hoe ik oud word, maar ik sta best open voor plastische chirurgie. Als het je mooier maakt, waarom niet? Ik probeer wel zo veel mogelijk op mijn rug te slapen, ik heb gehoord dat er dan minder rimpels in je gezicht komen. Maar dat is niet het enige wat ik doe om er goed uit te zien, ik ben best druk met mijn uiterlijk. Om de zes weken moet ik naar de kapper om mijn exten sions te laten vernieuwen en mijn haar te laten verven. Om de drie weken laat ik mijn nagels doen en ik ga iedere zes weken bij de schoonheidsspecialiste langs. Dat vind ik heer-lijk, net als deze dag. Het is zo fijn om zelf een keer onder handen genomen te worden, en dat je niets anders kan doen dan ervan genieten!’ 
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Haar 
Het haar van Marielle krijgt eerst 
een laagje Gold Heat Spray voor het 
in de warmterollers wordt gezet. De 
bovenkant wordt getoupeerd en bol 
op het hoofd vastgezet. De zijkanten 
worden iets naar buiten geborsteld. 
Om het kapsel te fixeren sprayt 
Martin er nog wat Extra Full 
Freezing Spray (Vavoom) over. 
Tip Martin: ‘Als je begint met het 
indraaien van de roller, pak dan 
eerst de punt van de pluk tussen je 
vingers en draai die eenmaal om de 
roller heen. Zo voorkom je dat de 
punten dubbelklappen.’ 

Variatie haar
Na er wat Vavoom mousse in te 
hebben gekneed föhnt Martin het 
haar van Marielle uit haar gezicht 
met een medium dikke borstel en 

borstelt het daarna goed door. Dan 
volgt een laagje Gold Heat Spray en 
bewerkt Martin de onderste punten 
met een hele grove krultang. Dit 
geeft het haar een klein beetje be-
weging. Marielle’s haar wordt op de 
bovenkant getoupeerd tot op haar 
kruin. Met een laagje Freezing Spray 
borstelt Martin het haar luchtig naar 
achteren om het volume te bewaren. 
Tip Martin: ‘Als je het haar naar 
achteren borstelt, doe dit dan heel 
voorzichtig. Met te hard borstelen 
haal je het volume en de glans 
eruit.’

Make-up
Met een zwart kohlpotlood en 
zwarte oogschaduw creëert Thijs 
bij Marielle smoky eyes. Op haar 
wimpers komen flink wat lagen 
mascara zodat ze extra opvallen. 

Echt Saint-Tropez zijn de gestylede 
wenkbrauwen, waar Thijs een 
wenkbrauw poeder voor gebruikt. 
Aan de binnenkant van Marielle’s 
ooghoeken brengt hij wat highligh-
ter aan. De oranje mond bij de 
tweede look is erg gedurfd, maar 
met een matte kleur zorgt Thijs 
ervoor dat het niet te heftig wordt. 
Tip Thijs: ‘De ogen worden bij deze 
look sterk geaccentueerd en daarbij 
is het belangrijk dat je de juiste 
vorm maakt. Houd als leidraad de 
onderkant van je ogen aan, die zorgt 
voor een katachtig effect.’

Kledingtip
Graziella: ‘Draag op vakantie zachte 
stoffen zoals zijde, dat zit erg lekker. 
En ben je bang dat je haar bescha-
digd raakt door de zon, zet dan een  
stoere cowboyhoed op.’


