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“Maar wat heb ik vaak gezien dat het daar fout ging”, vertelt Ineke 
van der Lans, directeur van Miss Men. “Jonge meiden die voor een 
kapitaal spullen kochten bij een webwinkel of een achteraf-zaakje 
in Rotterdam. En die vervolgens  binnen de kortste tijd met enor-
me klitten in het haar liepen. Zo onherstelbaar soms dat ze eruit 
geknipt moesten worden. Ik vond dat het ook anders moest kun-
nen. Vandaar de haarwinkel, die ik nu ben begonnen in de oudste 
vestiging van het bedrijf, aan de Wijnstraat.”

KWALITEIT VOOROP
Met de start van de eerste haarwinkel in Dordrecht maakt Miss 
Men de naam waar die het al jaren heeft, namelijk die van een 
bedrijf dat voorop loopt. “We begonnen dertig jaar geleden aan 
de Wijnstraat en waren de eerste met een aparte kinderkapsalon, 
die binnen korte tijd razend populair werd”, weet Van der Lans. “In 
Stadspolders was de nieuwe Miss Men tot acht uur ’s avonds open 
en daarna kwam Kappers & Kappers. Die luxe kapsalon ademt, door 
het serveren van heerlijke hapjes en drankjes, de sfeer van Italiaans 
design. Nu, met de nieuwe haarwinkel hoop ik de verkoop en het 

inzetten van hairraisers de kwaliteit mee te geven die het verdient.”
Gewoon een keer naar binnen lopen bij de kapsalon is de gemak-
kelijkste manier voor alle geïnteresseerden om aan informatie te 
komen. “We beginnen toch altijd met een gesprekje vooraf”, legt de 
ervaren ondernemer uit. “Zo komen we erachter wat de wensen en 
verlangens zijn en kunnen we uitleg geven over de diverse moge-
lijkheden. De inzetmogelijkheden bijvoorbeeld: clip-in, weven of 
microrings.”

GEGARANDEERDE ECHTHEID
Hoewel het ook mogelijk is om alleen een pakket te kopen en de 
haarstukjes zelf in te zetten, is het juist de deskundige begeleiding 
van de kapsters die zorgt voor het mooiste resultaat. “Elk pakket 
heeft zes stroken in verschillende breedtes, die passen bij een 
bepaald gedeelte van het hoofd. Natuurlijk zijn er ook verschillende 
lengtes. Het merk dat ik verkoop heet Hairaisers en daarmee koop 
je gegarandeerd echt haar. Niet voor niets geef ik er een certificaat 
van echtheid bij, samen met tips en aanwijzingen voor hoe je het 
haar het beste kunt behandelen. Je moet er namelijk wel aandacht 
aan besteden, bijvoorbeeld met een goede shampoo en een specia-
le haarborstel, die wij ook gaan verkopen.”
De prachtig ingerichte hoek in de winkel in de binnenstad toont 
de uitgebreide collectie. Een korte hoofdrekensom leert dat er 
zo’n negentig verschillende kleuren en tinten te koop zijn. “En die 
zijn allemaal te stylen op een manier die iemand prettig vindt”, 
meldt Ineke van der Lans. “Dit haar kun je krullen, föhnen, met een 
Carmen set of krultang in model brengen. Verven zou kunnen, maar 
is in feite niet nodig door de grote keuze aan tinten. Hairraisers die 
voor langere tijd blijven zitten, moeten elke twee tot drie maanden 
herplaatst worden, dan blijft het resultaat optimaal en zal niemand 
zien dat die mooie haardos niet helemaal van jezelf is.” 
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“De prachtige kwaliteit 
van echt haar is 
duidelijk zichtbaar”

MISS MEN OPENT ROYAAL GESORTEERDE HAARWINKEL
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Een avondje uit met stijlvol lang haar, terwijl je eigen-
lijk een korte coupe hebt. Volumineuze lokken langs je 
gezicht, in plaats van je eigen dunne haardos. Of een 
kapsel met tijdelijk lang haar, als overbrugging voor die 
irritante tijd dat je haar nooit snel genoeg lijkt te groei-
en. Het zijn haalbare mogelijkheden met hairraisers.


