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6 vragen 
over een
fotoshoot 
aan Froukje 
Zijlstra

Hairstylist Froukje Zijlstra | Make-up Artist Gerriët Brouwer | Model Eden Loopstra (Agency: VDM Model Management) | Stylist Dominique Verwijmeren
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Production Manager Tom Paape | Fotograaf/Retoucher Jasmijn Bult

WIE BEN JE?
Mijn naam is Froukje Zijlstra, freelance hairstylist en eigenaresse van 
Hairstyle no limit. Ik heb een grote liefde voor het allermooiste vak, en 
alles wat te maken heeft met haar! De shoots waar ik vooral mijn passie 
en creativiteit in kwijt kan, de uitdaging om elke keer weer iets moois 
neer te zetten. De salon waar ik de klanten weer kan laten stralen, en de 
ware schoonheid naar boven te halen. 

WAAROM DOE JE DIT WERK?
De magie van haar!
Het geeft een enorme kick om elke keer weer iets creatiefs en bijzonders 
neer te zetten. 

WAT ZIJN JE ERVARINGEN?
Ik heb bijna 18 jaar een eigen salon, daarnaast ben ik een paar jaar werk-
zaam geweest als freelance-educator voor Keune Haircosmetics, maar 
mijn echte passie was om meer backstage en shoots te gaan doen. Dare to 
dream, dare to grow, dare to be.
Intussen heb ik al aan heel wat mooie projecten mee mogen werken, 
fashionweek, modebladen, fashionmerken en nog veel meer.
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WAT VIND JE BELANGRIJK AAN EEN FOTOSHOOT?
Het team! Alles moet kloppen, styling, make-up, fotograaf en een goeie 
sfeer.
Ook is het belangrijk dat je altijd goed voorbereid aan een shoot begint. 
Weet wat je doel is! De juiste tools en producten gebruiken is dan ook 
een pré.

WAT IS JOUW KENMERK QUA HAAR?
Perfectie! Ik hou van mooi, vrouwelijk en sexy haar maken. En vooral 
de ware schoonheid te laten zien. 
En ik heb een voorliefde voor big hair, maar ook kapsels waar veel tech-
nische skills in zitten. 

WAT WAS JE IDEE VOOR DEZE COLLECTIE?
In deze collectie wilde ik vooral laten zien wie Froukje is!
Vrouwelijk en pure schoonheid met verfijnde technieken en details.

WAT VIND JE VAN HET RESULTAAT VAN DE 
COLLECTIE?
Hier ben ik heel erg blij mee! De collectie laat duidelijk de ware schoon-
heid zien. 
Tijdens de samenwerking is het altijd spannend of het eindresultaat 
wordt zoals je in gedachten hebt. 
Het is altijd geweldig als de shoot dan precies uitkomt zoals je dat in 
gedachten had. 

Ook met zulke beelden in Top Hair? Boek een fotoshoot bij Jasmijn Bult 
(https://jasmijnbult.nl)
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