
Bob runt zijn salon met een team 
van 4 vaste medewerkers en 3 me-
dewerkers in opleiding. Vanuit de 
salon worden, als erkend leerbe-
drijf, diverse trainingen aangebo-

den, doet Bob aan examineren bij 
het Mondriaan en helpt hij stagiai-
res en studenten opleiden. “Daar-
bij geef ik ook baangarantie”, ver-
telt Bob. 

Geknipt 
De salon bestaat nu 20 jaar, maar 
eigenaar Bob zit al 29 jaar in het 
vak. Het kappersvak zit hem letter-
lijk in de vingers. “Mijn vader was 

ook kapper. Van hem heb ik veel 
geleerd en later natuurlijk ook op 
school”. Nadat hij een aantal jaren 
werkzaam was in een franchise-
vestiging van Mario’s zag Bob de 
kans om de huidige kapsalon over 
te nemen. Trouwe klanten volgen-
den hem naar de nieuwe zaak. Iets 
wat typerend is voor het succes 
van Bobline. “In de loop der jaren 
bouw je nieuwe klanten op en een 
vast klantenbestand. Dat is ontzet-
tend waardevol.” 

Eigenlijk zou het jubileum al afge-
lopen juli worden gevierd, maar 
door corona was dat nog niet mo-
gelijk. “Corona heeft ook op ons 
impact gehad. Maar ik probeer 
altijd positief te blijven. Na regen 
komt zonneschijn zeg ik altijd 
maar! Dat komt ook door mijn kin-
deren en de vaste klanten, daar 
haal je kracht uit. Dat en natuurlijk 
mijn passie voor het vak.” 

Jubileumkorting 
“Het was een mooi feest, de hele 
buurt en vele bekenden waren er. 
Dat is zo waardevol. Zonder mijn 
klanten had dat niet mogelijk ge-
weest. Daarom wil ik als extra blijk 
van waardering in oktober en no-
vember 50% korting aanbieden op 
een knip- of verfbeurt of permanent.” 

Viering van 20 jaar 
vakmanschap en waardering 

V.l.n.r.: Ayden Ajodhia (zoon van Bob), Bob Ajodhia (eigenaar Bobline), Anisha Ajodhia (dochter van Bob).  Foto: Privé
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