
Masterclass  “ Shapen & Highlighten “  40 plus 

 

 

Met de Masterclass `´ Shapen  & Highlighten`` gaan we je wat meer tips geven om met schaduw en 

licht techniek het gezicht als het ware te `` boetseren”  naar de ovale gezichtsvorm. Dit lijkt erg 

moeilijk maar dat is het niet. Belangrijk is wel eerst goed te kijken naar je eigen gezicht en wat voor 

vorm deze heeft. Het zgn ``highlighten`` doen we om de mooie “uitstekende`` delen nog meer te 

benadrukken. 

De ovale gezichtsvorm geldt als de meeste ideale. Waarom? Omdat de verhoudingen in proporties 

zijn en er geen opvallende uitstekende delen zijn.  En deze gezichtsvorm bijna alles kan hebben qua 

kapsels, hoeden, brillen, make up, ... Daarnaast bestaan er ook diverse andere gezichtsvormen zoals 

ik hieronder heb aangegeven. Door middel van shapen & highlighten kun je van iedere gezichtsvorm 

een meer ovale gezichtsvorm maken. 

 

 

 

TIP 1  

Weet je niet zeker welke gezichtsvorm je hebt? Check glamourista.nl/gezichtsvorm-vrouwen/  voor 

meer uitleg en voorbeelden van celebrities per gezichtsvorm 

Naast “shapen & highlighten”  kennen we ook de techniek ``strobing`` , hierbij laat je de schaduw 

eigenlijk meer achterwege maar gebruik je meer licht op de delen van het gezicht die je naar voren 

wilt halen.  

Bepalend hierbij is natuurlijk wel het kapsel , heb je een rond gezicht met een kort kapsel dan is het 

raadzaam het gezicht wat meer te laten invallen in de jukbeenholte. Zo komt het jukbeen dan meer 

naar voren . De term `` contouring`` het woord zegt het al gebruiken we om de contouren van de 

gezichtsonderdelen naar voren te laten komen, of om deze lijn juist te benadrukken of te laten 

invallen. “Contouring”  is een vorm van shapen 

Veel tutorials of filmpjes laten de Shapen & Highlight techniek zien waarbij twee kleuren foundation 

worden gebruikt en daarna nog minimaal drie producten ( blusher, highlighter, shaper in de vorm 

van een bronzer) , maar met een contourset of een aparte bronzer  en een light reflect creme krijg je 

ook een heel mooi effect!  

 



TIP 2 

Bepaal zelf eerst welke delen van je gezicht je naar voren wilt laten komen. Zijn dat je lippen? Je 

wenkbrauwen? Of zijn dat je jukbeenderen of je ogen. Doe je alles tegelijk weten de meeste mensen 

niet meer waar ze naar moeten kijken. Het kan ook ”over the top” worden!  

TIP 3  

Zet niet in de eerste instantie teveel aan! Bouw langzaam op en gebruik hierbij een goed 

contourpenseel of blusherkwast. Hier geld ook ” less is more” om een natuurlijk effect en resultaat te 

verkrijgen.   

 

Wat heb ik nodig ? 

Blusher brush :  Dr Hauschka   

EcoTools - Sheer Finish blush penseel  

Baked contour duo van INIKA 

1- Gebruik  de  ”Almond” set voor een rose achtige ondertoon en als je licht haar hebt  

2- Gebruik de ”Teak” set als je brunette bent en een zandkleurige tot oranje kleurige  

ondertoon hebt  

Light  reflect creme van INIKA 

Sunbeam compact bronzer van INIKA 

 

  voorbeeld aanzetten schaduw en licht  

De stipjes geven aan waar je de highlighter aanbrengt 

De streepjes geven aan waar de je de schaduw aan kan brengen. Ik zeg ‘’kan”’ omdat bij sterk 

ingevallen jukbeenholtes het niet verstandig is deze nog meer in te laten vallen!  

 



 

“Boetseren”  van het gelaat. 

 

1- Heb je een Korte neus en wil je deze langer laten lijken: zet aan weerszijde van het neusbeen 

een schaduw en boven op het neusbeen een highlighter daarna goed vervagen 

2- Wil je graag een wipneus of dat de neus iets omhoog komt : zet dan een schaduw bij de 

neusholtes . Niet teveel!! Anders kijkt iedereen in de neusholtes!  

3- Heb je geen Neusbeen ? : zet dan een schaduw aan beide zijden van de neusaanzet, deze 

techniek is uitermate geschikt voor Chinese en Japanse vrouwen.  

4- Heb je een rond gezicht en wil je deze langer laten lijken zet dan schaduw aan bij de slapen , 

contour dan ook gelijk de kaaklijn. 

5- Komt de kin teveel naar voren zet dan een schaduw aan net bij het deel wat naar voren 

komt, daarna goed vervagen.  

6- Heb je een lang gezicht : zet dan een schaduw aan op het voorhoofd, daarmee ”zakt” het 

voorhoofd iets en geef je de illusie van een ronder gezicht. ( kijk naar je kapsel!)  

 

TIP 4 

Bij 40plus of derde generatie goed nagaan of je een dagmake-up gaat aanzetten of een avond 

makeup . Is er minder licht aanwezig dan meer aanzetten, voor daglicht juist temperen omdat 

daglicht extra veel effect geeft. Pas op met heel veel parelmoer nogmaals dit accentueert juist de 

belijning en rimpels.  

 

Tip 5 

“Help alles gaat hangen! “  En hiermee bedoel ik dat de huid door vocht verlies bij de kaak en de 

onderzijde van het gezicht gaat ”hangen”. Ons advies is dan juist de gezichtsvorm goed te contouren! 

Door schaduw aan te zetten op de overhangende delen krijg  je een ” strakker” gezicht en vallen deze 

delen als het ware ’ naar achter” .  

 

Weetje:  De ”Chiaroscuro”  techniek werd veel gebruikt door kunstschilders in de Middeleeuwen. 

Hier ging het met name om contrastwerking met licht en donker. Zo waren zij destijds al bezig met “ 

shapen en highlighten”. Deze klassieke visagietechniek werd vroeger ook onderwezen op de scholen 

in  Parijs en Milaan. Rechte vlakke onderdelen kunnen door licht en schaduwtechniek vervormd 

worden naar ronde vormen. Om zo ook het gezicht te transformeren.  

 

 

 

 


