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 Introductie Nuby’s Hairstyling 

Ook op zoek naar een kapster die WEL met uw haarsoort weet om te gaan en 
die uw haar wel begrijpt, welke haarbehandelingen er allemaal mogelijk zijn, 
welke resultaten je mag verwachten? 

Met Natural Black- of Mixed hair bent u bij Nuby’s aan het juiste adres! 

Mijn naam is Chantal Sporkslede (roepnaam Nuby), eigenaresse van Nuby’s 
Hairstyling. 

Ik ben een Hairstyliste gericht op alle haarsoorten, gespecialiseerd in 
NATURAL Black- & Mixed hair. 

 

Advies op maat 

Vooraf aan iedere behandeling adviseer ik welke stijl en verzorging bij u 
past. Dit wordt per persoon afgestemd op basis van de wensen en de 
conditie van het haar. 

Binnen Hairstudio ‘Variaty’ in Almere Tussen de Vaarten ben ik een 
zelfstandig werkende kapster. Bij mij bent u niet alleen verzekerd van 
Kwaliteit, Service & Advies, maar ook van een huiselijke en gemoedelijke 
sfeer waardoor u zich direct op uw gemak voelt. 

Daarnaast speel ik graag in op de behoeften van mijn klanten door 
klantgericht te zijn en op tijd te werken, met daarbij een lekker bakje koffie 
of thee. 
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Transistioning 

Het komt steeds vaker voor dat vrouwen met Black- & of Mixed hair, die al 
jaren gewend zijn hun haar op chemische wijze te ontkroezen, terug gaan 
naar hun Natuurlijke kroeshaar.  

Transitioning wordt dit ook wel genoemd. Dit is de overgangsfase van relax 
of curly naar natuurlijk haar. Het deel dat uit de hoofdhuid groeit, is  
natuurlijk haar maar in de lengte en punten zit nog relax of curly.  

 

Er zijn twee methoden van transitioning. De meest drastische manier is een 
‘Big chop’: het afknippen of scheren van het chemisch behandeld haar. Een 
andere methode is het laten uitgroeien van de relaxer of curly.  

Voor deze methode is een flinke dosis geduld nodig. Afhankelijk van de 
lengte en de groei van je haar kan dit proces een aantal maanden tot een 
jaar duren. Het nadeel is dat tijdens de transitiefase je kapsels vaak minder 
goed blijven zitten doordat het haar bij de wortels kroes is en het overage 
haar nog relax of curly bevat. Je haar is ook extra kwetsbaar omdat er een 
kans bestaat dat het haar afbreekt op de plek waar het kroeshaar overgaat 
in chemisch behandeld haar. Om dit te voorkomen kun je kiezen voor de 
zogenoemde protective hairstyle, vrij vertaald: een beschermende haarstijl. 
Bij deze haarstijlen kiest men vaak om het eigen haar een poosje ‘met rust 
te laten’, ofwel niet te kammen, borstelen, of omdat men simpelweg even 
wat anders wil. Doordat je niet (veel) aan je haar zit, is de kans op breken 
een stuk kleiner. Belangrijk is om je eigen haar goed te onderhouden 
tijdens een protective hairstyle, anders kan je last krijgen van heel droog 
haar dat weer kan leiden tot haarbreuk of haaruitval. 
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Crochetbraids 

Om een paar haarstijlen te benoemen, kun je denken aan bijv. weaven, box 
braids, of de populaire crochet braids. Het is een techniek waarbij extra 
haar aan het eigen haar wordt vastgeknoopt.  Doordat er geen gebruik 
wordt gemaakt van een wavebaan, hebben het haar en de hoofdhuid 
voldoende ‘ademruimte’ en kun je heel goed je eigen haar blijven 
verzorgen.   

Crochet braids zijn razend populair! Steeds meer vrouwen zien de 
voordelen van deze haarstijl. Het is een techniek waarbij extra haar aan je 
eigen haar wordt geknoopt. Je kunt elk haar gebruiken, Marley haar is erg 
geliefd vanwege de gelijkenis met natuurlijk kroeshaar. Daarnaast kunnen 
crochet braids worden gewassen, maar over het algemeen is dat zelden 
nodig. Belangrijk is het eigen haar te verzorgen met een olie en leave-in 
conditioner. Een supermooie oplossing voor elke dame die haar natural hair 
wil laten groeien. En tevens de meest makkelijke en minst tijdrovende 
protective hairstyle. 
 

Belangrijk voor u als klant 

Voordat u de keuze maakt crochet braids te laten inzetten vraag ik u 
eerst het volgende goed door te nemen: 

Als klant bent u verantwoordelijk voor de aanschaf van het haar. U 
bepaalt zelf welk type haar zolang het maar een goede grip heeft en 
geschikt is voor crochet braids. Weave haar uitgezonderd, uit ervaring blijkt 
dit haar niet te geschikt zijn voor crochet braids. Voor crochet braids wordt 
meestal synthetisch vlechthaar gebruikt.  
Er kan gekozen worden voor haar met slag, krul of kroes haar. Dit haar is 
aan te schaffen bij de haartoko’s in de winkel of online; de verkoper 
adviseert hoeveel pakken nodig zijn aan de hand van uw gewenste kapsel 
(neem foto’s mee). De prijzen variëren zodanig dat je het zo duur kunt 
maken als dat je zelf wil. Synthetisch haar is relatief goedkoop. 

Om enkele merken te noemen; Freetress , Ashana, Cherish, Htoolz, Urban, 
Afro Kinky, Noir, Sensationnel, Isis Hair, Bobbi Boss,  en tot de dag van  
vandaag komen er steeds meer op de markt.  
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Typen krul 

Hieronder een kleine fractie van de haartypen die te verkrijgen zijn. Je kunt 
hiernaar informeren bij de haarwinkels. Online is er ook veel te vinden.  

• Marley/Kinky haar (kroes),  
• Water wave/bohemian (spiraalkrul),  
• Bantu/Senegalese/Box braids (kant en klare twists haar en 

gevlochten plukken) 

Tip: Kies voor haar dat past bij uw eigen haar structuur. Dit geldt ook voor de 
kleur, het kan leuk zijn om te spelen met 2 kleuren, zonder dat deze teveel 
contrast geven. 

  

Afro kinky haar    Spiraal krul    

 

Twist haar     Box Braids crochet 
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Uitleg behandeling 

 

Vooraf aan de crochet braids: 

1e deel  
Eerst wordt het haar gewassen en daarna krijgt het een moisturizing 
Treatment met kap gedurende 15-20 min. Dit om ervoor te  zorgen dat het 
haar en de hoofdhuid soepel worden gehouden.  

 

2e deel 
Vooraf aan het invlechten wordt het 
haar verzorgd met een lichte leave-in 
lotion en olie. Puntjes knippen is een 
vrijblijvende optie. Deze behandelingen 
duren bij elkaar 1,5 uur. 

 

 

Tip: Om de transitioning te versnellen kun je tussen crochet braids beurten in 
gedeelten van het chemisch behandelde haar af laten knippen.  

 

3e deel 
Na het invlechten begint het inknopen 
van het haar. Dit gebeurt met een 
haaknaald dat door de vlechten wordt 
heen gehaald.  Voor de finishing touch 
knip ik het haar zoals gewenst in model. 
Bij elkaar ben je hier ongeveer 2,5 tot  
3 uur tijd aan kwijt. 
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Nazorg en thuisbehandeling  

Het geheim van het behoud van je protective style is ervoor te zorgen dat je 
het goed onderhoudt. 

Terwijl Marley haar sterk lijkt op natuurlijk kroeshaar, kan het gemakkelijk 
verward raken, waardoor het  een beetje rommelig kan worden. 

Je kunt de crochet braids gemiddeld 5-6 weken dragen, soms langer. 
Dagelijkse zorg van uw hoofdhuid is essentieel. Gebruik een lotion of een 
goeie olie om je hoofdhuid soepel te houden. Als je last heeft van een droge 
hoofdhuid kun je deze zelf spoelen met tea-tree olie en daarna invetten met 
een haarvet waar mint in zit. Bij Nuby zijn diverse professionele producten 
verkrijgbaar, ter voorbereiding kunt u een kijkje nemen in de webshop: 
www.nubyshairstyling.nl/shop. 

 Aan de crochet braids zelf hoeft verder weinig aan worden gedaan: 
afwerken met een (goedkope) mousse en oliespray om de krullen mooi en 
glanzend te houden. 
 

Waar kan de crochet braid drager tegenaan lopen? 
Het nephaar kan snel pluizen, waardoor je het vaker zou moeten vervangen 
of misschien hele goede (en dure) kwaliteit haar moet kopen. Het is zo nu 
en dan nodig klitten en pluizige plukken eruit te knippen, schuins-af, dus 
niet recht anders lijkt het haar bot afgeknipt. 
Diverse manieren om toch het haar te stylen zijn te vinden op o.a. Youtube. 
 

Tips voor het naar bed gaan: 
• Deel het haar af en zorg  en creëer een 2-strengen twist of grove 

vlechten per sectie. 
• Nadat uw haar is ingedeeld en getwist/gevlochten, plaats een satijnen 

kap over uw hoofd. 
• De volgende dag kunt u de twists voorzichtig losmaken, zorg dat de 

uiteinden goed gescheiden zijn om klitten te voorkomen. 
• Als u een permanente of gladde krul heeft, dan hoeft u enkel het haar 

omhoog te binden met een hoofddoek, ook bekend als de zogeheten 
ananasmethode. ‘s Ochtends losmaken, schudden en gaan!  

http://www.nubyshairstyling.nl/shop
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Prijzen behandeling 

• Kinderen t/m 12 jaar  € 105,-**  (zonder wassen vitamine € 95) 
• Vanaf 13 jaar  € 129,50 **  (zonder wassen vitamine € 119,50) 

 

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het meenemen van het 
haar. 

*  Bij de prijs is inbegrepen: 
invlechten eigen haar, vastnaaien, synthetisch haar inknopen en 
eventueel in model knippen. Het eventueel vooraf wassen inclusief 
verzorgend haarmasker en het knippen van uw eigen haar doe ik er 
kosteloos bij.  

De behandeling duurt ongeveer 3 uur afhankelijk van het haar dat u 
meeneemt. 

• Haar waar  langer dan 3 uur over wordt gedaan wordt € 15,- per 
extra uur  gerekend.  

• Wanneer een klant zonder vooraf  te hebben overlegd met 
ingevlochten haar binnenkomt, zal voor het losmaken een toeslag 
worden gerekend. Deze toeslag is weer afhankelijk van hoelang het 
losmaken duurt.  

 

Prijzen nabehandeling  

Het is mogelijk uw haar en hoofdhuid te reinigen. Hiervoor kunt u bij 
Nuby’s terecht voor een heerlijke stoombehandeling. Voor deze heerlijke 
haar- en hoofdhuidbehandeling betaalt u slechts € 35,- inclusief 
kruldefinitie (type 2/3) of basic styling type 4 (denk bijvoorbeeld aan  
2 corn rows). 

Ook voor het vervangen of bijwerken kunt u terecht. Deze behandeling is 
vanaf € 30,-*, afhankelijk van de hoeveelheid dat  aan vervanging toe is.  

 

* Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen 


