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Jurken parade 

ZIJN PAK     JOUW JURK
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BEST BRUIDSPAAR,

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 

aankomende bruiloft. Dit is alweer de vijfde 

editie van ons magazine Honeymoon Shop-

ping. Het magazine met alle informatie voor 

het bruidspaar dat zich voorbereidt op hun 

grote dag. De pagina’s staan bol met mode, 

tips en trends voor bruid en bruidegom. 

In deze editie bekijken we de trends voor 

2014. Pastelkleurige jurken, mooie lage rug-

gen, klassiek kant en de meest prachtige 

prinsessenstijlen komen voorbij. Hoe gaat 

het uitzoeken van een trouwjurk eigenlijk 

in zijn werk? Wij vertellen het jou (pagina 

8). Wil je zeker weten dat jullie prachtig bij 

elkaar passen? Lees het artikel vol tips voor 

een perfecte match tussen bruid en bruide-

gom (pagina 44).

Met deze glossy in de hand ben je opti-

maal uitgerust om jouw ultieme droomjurk 

te vinden. Dus blader, knip en scheur en 

neem alle plaatjes die je mooi vindt mee 

naar de winkel. Vergeet niet ook even onze 

Facebook pagina te ‘liken’ of ons blog te 

bezoeken, want hier houden wij jou op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes, leuke aan-

biedingen en de mooiste jurken. We helpen 

jullie graag verder bij de Honeymoon shop.

Veel plezier met alle voorbereidingen! 

Team Honeymoon shop 

De mooiste
accessoires bestel

je online

Heb jij nog geen accessoires voor bij 

jouw jurk? Bekijk dan onze prachtige 

accessoire- en schoenencollectie op 

www.honeymoonwebshop.nl
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Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon shop.

www.honeymoonshop.nl

Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon shop.

www.honeymoonshop.nl
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Deze en andere modellen uit de Affezione collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon shop.

www.honeymoonshop.nl

Deze en andere modellen uit de Maggie Sottero collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon shop.

www.honeymoonshop.nl
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VIND JE
DROOMJURK
IN 9 STAPPEN

Heel gek. Normaal kost het 

je geen enkele moeite een 

leuk paar schoenen, topje 

of jurk te scoren. Een nieu-

we winterjas? Dat red je in 

je lunchpauze. Handtas? 

Een kwestie van minuten. 

Maar nu is er van die door-

tastendheid ineens weinig 

over. Want het ‘ja’ zeggen 

tegen een bruidsjurk, is niet 

veel anders dan het ‘ja’ zeg-

gen tegen een man. 

De criteria zijn streng. De Ul-

tieme Jurk is een jurk waarin 

je je A) onweerstaanbaar 

voelt en B) ook nog kunt 

bewegen. Het is een jurk 

waarmee je C)  je vriend de 

adem beneemt en D), als je 

toch bezig bent, alle andere 

bruiloftsgasten ook. Dat is 

even zoeken, maar net als 

bij de ideale man geldt ook 

hierbij dat als je eenmaal 

verliefd bent, er ook geen 

houden meer aan is. Help 

het geluk een handje; ga 

gericht te werk en doorloop 

de volgende 9 stappen om 

jouw true love te vinden: 

STAP 1 START NU.
Is er iets leukers dan op de 

bank liggen dromen over 

sluiers, trouwjurken en tiara’s? 

Nee. Er is inderdaad vrij wei-

nig leuker dan dat. Maar al 

mijmerend loop je wel het risi-

co dat jouw droomjurk nooit 

zult dragen. Want de lever-

tijden van bruidsjurken zijn 

lang. En omdat ze op maat 

gemaakt worden, zijn twee 

tot drie door- en afpassessies 

heel gebruikelijk, en ook daar 

gaat tijd in zitten. Veel bruids-

winkels adviseren om je jurk 

8 tot 12 maanden voor de 

grote dag te bestellen. Wacht 

daarom niet te lang en start 

je zoektocht vandaag! 

STAP 2 DOE HUISWERK.
Bruidsmagazines doorbla-

deren, trouwjurken googlen, 

de huwelijksfoto’s van vrien-

dinnen nog eens bekijken: 

het helpt je allemaal om 

in kaart te krijgen wat voor 

bruid jij wilt zijn (en wat voor 

één niet). De belangrijkste 

vraag is: Wat wil je uitstra-

len? Knip ze vooral uit, al 

die plaatjes, en bewaar ze 

goed. Kun je er een lijn in 

ontdekken? Val je steeds 

op lang en strak? Of heb 

je voornamelijk foto’s van 

weelderige prinsessenjur-

ken verzameld? Dan weet 

je naar welke stijl je op 

zoek moet. Ook ontdek je 

op deze manier welke mer-

ken bij je passen. Als je dat 

eenmaal weet, kun je heel 

gericht gaan shoppen en 

in de winkel vragen om de 

jurken die je mooi vindt. 

JE AANSTAANDE IS HET HELEMAAL. 

EN TOCH BEN JE MET JE GEDACHTEN AL WÉKEN 

BIJ DIE ANDERE WARE. DE ULTIEME JURK. 

HOE GA JE HEM VINDEN? 

EN WIE ZEGT JE DAT HET ‘THE ONE’ IS?
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STAP 3 MAAK EEN 
AFSPRAAK BIJ EEN 
BRUIDSMODEWINKEL.
Heb je ontdekt dat jouw hart 

sneller gaat kloppen van de 

exclusieve jurken van Mag-

gie Sottero? Of ben je meer 

een Pronovias meisje? Pak 

dan de telefoon en maak 

direct een afspraak bij de 

Honeymoon shop. Bruidswin-

kels werken op afspraak. Zo 

voorkom je wachten en ben 

je ervan verzekerd dat er ie-

mand klaar staat om je te 

helpen. 

STAP 4 

WIE NEEM JE MEE? 
Neem alleen mensen mee 

aan wiens mening je echt 

belang hecht, die met je 

meedenken en eerlijk dur-

ven zijn. En vooral: neem er 

niet teveel mee. Voor je het 

weet suggereert je vriendin 

een prinsessenjurk, die je 

moeder te bloot vindt en niet 

strookt met de optiek van je 

zus. Waar je ook mee de pas-

kamer uitkomt, er is altijd wel 

iemand die ‘nee’ roept. Twee 

á drie personen kunnen je 

prima adviseren.

STAP 5 PASSEN. 
Als de pasdag aangebroken 

is, neem dan gerust je knip-

sels mee naar de winkel om 

kenbaar te maken welke stijl 

je aanspreekt. Samen met 

de stylist ga je vervolgens op 

zoek naar modellen die je 

mooi vindt. Heb je een aan-

tal modellen gevonden die 

aansluiten op jouw wensen? 

Dan kan het passen begin-

nen. Bespreek met de stylist 

welke van je sterke punten 

je wilt accentueren en welke 

flaws je wilt verbergen. Wil 

je de nadruk leggen op je 

slanke taille? Probeer dan 

eens een A-lijntje. Wil je lan-

ger lijken? Dan is een fishtail 

misschien geen goed idee. 

De aandacht afleiden van 

je brede heupen? Leg het 

accent op je bovenlichaam, 

met een mooi bewerkt lijfje.

STAP 6 DIT IS ‘M.
Do we need to say more? 

Als je in de spiegel kijkt en 

je de mooiste versie van je-

zelf lacht terug, dan maakt 

je hart een sprongetje. Zou 

dit hem zijn? The one? Als je 

hem het liefst nooit meer uit 

trekt, dan vermoedelijk wel. 

Gefeliciteerd, je hebt hem 

gevonden. De ware! Natuur-

lijk moet je ook nadenken 

over je accessoires. Idealiter 

koop je dit allemaal bij één 

en dezelfde winkel. Want al-

leen dan kun je het totaal-

plaatje beoordelen. Kies 

daarom voor een zaak waar 

ze van alle markten thuis zijn. 

STAP 7 LINGERIE.
Een goede bh kan een 

gewone outfit al maken of 

breken. Heb je je bruidsjurk 

gevonden, koop je onder-

goed er daarom meteen 

bij. De betere merken bewijzen dat 

goedzittende, onzichtbare lingerie niet 

alleen praktisch maar ook beeld-

schoon kan zijn.

STAP 8 DOOR- EN AFPASSEN.
Als de bestelling voor de jurk is ge-

plaatst, dien je nog twee of drie keer 

terug te komen om de jurk door te pas-

sen bij een coupeuse, totdat hij je als 

gegoten zit. In totaal neemt het hele 

traject zo’n zeven maanden in beslag. 

Zorg dat je de jurk zo’n drie dagen 

voor de bruiloft in huis hebt. Heb je een 

sleep, zet daar dan een stoel onder 

zodat de jurk niet opnieuw gestreken 

hoeft te worden. 

STAP 9 EN NU HIJ. 
Jij bent nu klaar. Maar heeft hij al een 

pak? Veel stellen vinden het leuk om 

de jurk en het pak voor elkaar als ver-

rassing te houden. Maar hoe zorgen 

jullie dan dat jullie kleding op elkaar 

afgestemd is? Ga allebei naar dezelf-

de winkel. De stylist weet precies welke 

pakken wel en niet mooi staan bij jouw 

jurk en zorgt ervoor dat jullie straks een 

onweerstaanbaar stel vormen. 
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12 MAANDEN 
Meld je aan bij een sport-

school. Heb je specifieke ‘pro-

bleemzones’ waaraan je wilt 

werken? Boek drie lesjes met 

een personal trainer, die je 

precies kan vertellen wat je 

moet doen (en laten) om dat 

gedroomde figuur te bereiken, 

waarmee je in die bruidsjurk wilt.

10-11 MAANDEN
Het is nu tijd om aan een stra-

lende glow op je gezicht te wer-

ken. Maak een afspraak bij een 

schoonheidsspecialiste en laat 

je adviseren over de verzorging 

van je huid. Gebruik elke week 

een goede scrub en neem 

twee keer per maand een ge-

zichtsmaskertje. Drink veel water, 

zodat je huid flexibel blijft. Tip: 

Heb je een droge huid? Doe als 

Tyra Banks en slaap één of twee 

keer per week met een laagje 

Vaseline op je gezicht. 

8 MAANDEN
Ga alvast inspiratie opdoen 

voor je bruidskapsel. Op YouTube 

vind je leuke filmpjes die je 

helpen om de meest specta-

culaire bruidscoupes bij jezelf 

te creëren. Probeer eens wat 

verschillende stijlen uit.

6-7 MAANDEN
De tijd is aangebroken om 

over je bruidsmake-up na te 

denken. Ga je voor een ‘state-

ment look’ met knalrode lippen 

of voel je meer voor naturel? 

Ook hiervoor vind je op You-

Tube goede ‘how to’ filmpjes. 

5 MAANDEN
Over twee tot drie maanden 

ga je je trouwjurk voor de laat-

ste keer doorpassen, en moet 

je dus op je streefgewicht zit-

ten. Je bent al maanden aan 

het sporten, maar let je ook 

al op je voeding? Wie nog 

een paar kilootjes kwijt wil ra-

ken, doet nu de chocola en 

de koekjes in de ban. Ga niet 

crash diëten, dat is niet ge-

zond. Ga verantwoordelijk om 

met jouw lichaam, neem liever 

een diëtiste in de hand.  

4 MAANDEN
Maak een afspraak om bruids-

kapsel en make-up uit te pro-

beren. Een proefkapsel is es-

sentieel. Zo weet je zeker dat jij 

en de styliste dezelfde ideeën 

hebben én dat zij dit perfect 

kan uitvoeren.

3 MAANDEN
Elke bruid wil een stralend wit 

gebit. Er zijn verschillende ma-

nieren om je tanden te bleken, 

en de makkelijkste is natuurlijk 

met een speciale tandpasta. 

Om echt effect te zien moet 

je wel een aantal weken ge-

duld hebben. Het is goed om 

daar nu vast mee te beginnen. 

Wil je het nog witter? Laat ze 

dan professioneel bleken bij je 

tandarts of bij een specialist. 

2 MAANDEN
Je hebt je jurk waarschijnlijk 

al aan gehad. Hij staat je vast 

fantastisch. Het enige wat het 

misschien nog mooier kan 

maken is als jij een gezonde 

bruine kleur hebt. Boek een 

zonnebankkuurtje. Start niet te 

laat; tussen de beurten heeft 

je huid tijd nodig om te herstel-

len. 

LAATSTE MAAND
Laat je haar zo’n twee weken 

van tevoren even bijknippen. 

Niet op het laatste moment, 

want je haar heeft even de tijd 

nodig om goed te gaan zit-

ten. Neem je laatste gezichts-

behandeling ongeveer een 

week tot tien dagen voor de 

bruiloft. Omdat je in de eerste 

dagen na een behandeling 

vaak puistjes en vlekjes krijgt, 

doordat je huid zich ontdoet 

van afvalstoffen en bezig is zich 

te herstellen, is het niet aan te 

raden vlak voor de bruiloft nog 

een keer te gaan.

LAATSTE WEEK
Als je de mogelijkheid hebt, 

boek dan een lichaamsmas-

sage op the day before, om 

van je bruiloftstress af te ko-

men. Laat overtollig lichaams-

haar verwijderen. Kies je voor 

een wax? Doe het dan een 

paar dagen voor de bruiloft, 

zodat de bultjes of rode vlekjes 

op de grote dag (en nacht) 

verdwenen zijn. Je manicure 

en pedicure kun je één dag 

voor de bruiloft inplannen. 

Mocht er tijd voor zijn, kan dit 

ook nog op de dag zelf.

Voilà. 
JOUW BEAUTY SCHEMA IS 

AFGEROND. JE ZULT WONDER-

SCHOON VERSCHIJNEN OP 

Beauty
Planner

NATUURLIJK WIL JE ER OP JE TROUWDAG OP JE ALLERMOOIST UITZIEN. 

ZONGEBRUIND, STRAKGETRAIND, GOEDGEKAPT EN STRALEND, GRAAG. 

HET GAAT JE ALLEMAAL LUKKEN, MET DIT 12-MAANDEN-STAPPENPLAN. 

TIP 
Trouw je in een strapless 

jurk? Vraag een profes-

sional om speciale 

oefeningen om je 

borst- en rugspieren te 

versterken en Michelle 

Obama-achtige boven-

armen te kweken.
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Klassiek

VAN UITBUNDIGE 

PRINSESSENJURKEN TOT 

K ITT IG KORT: DIT SEIZOEN 

HEEFT VOOR IEDERE BRUID 

IETS MOOIS IN PETTO. 

DIT Z IJN DE 7 LOOKS 

VAN HET MOMENT.

1. jurk 2. jurk   3. oorbellen4. ketting 

   jurk op linker pagina

2

1

4

Wie gratie en allure wil uitstralen, kiest voor een 

klassieke japon van mooie stoffen, zonder al te 

veel opschmück. Een mouwtje kan chic zijn, net 

als een sluier en een simpele parelketting. Het 

geheim zit hem, zoals zo vaak, in de eenvoud. 

3
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1. jurk LADYBIRD 2. jurk PRONOVIAS 3. haaraccessoire POIRIER 1. jurk PRONOVIAS  2. pump ELSA COLOURED SHOES  3. oorbellen ABRAZI  
4. tas ELSA COLOURED SHOES  5. ketting ABRAZI

3

2

2

3

1

4

5

1
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Ingetogen
Simpele lijnen en een sobere 

styling maken dat je kracht 

uitstraalt. Jíj bent het die schit-

tert. Tuurlijk, een mooie arm-

band of een glitterceintuur 

mag best, maar onthoud het 

aloude gezegde: overdaad 

schaadt.  

1. jurk LADYBIRD 2. haaraccessoire POIRIER  3. oorbellen ABRAZI  4. armband ABRAZI 
5. oorbellen ABRAZI  6. paraplu POIRIER  7. ketting ABRAZI
   jurk op linker pagina MAGGIE SOTTERO

3

2

4

5

7

6

1
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1. jurk PRONOVIAS 2. jurk PRONOVIAS  3. oorbellen ABRAZI 3. ketting ABRAZI1. jurk AFFEZIONE  2. pump ELSA COLOURED SHOES  3. armband ABRAZI 
4. diadeem POIRIER 5. oorbellen ABRAZI

3

3

2

2
1

1

4

4

5
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Zoet 
Snoepje

Houd je wel van een beetje 

verrassing? Kies voor kleur. 

Helemaal van nu is de pastel-

kleurige bruidsjurk. In zacht-

roze, vanillegeel, mintgroen of 

babyblauw zie je eruit om op 

te eten. Ook mooi: een witte 

jurk met pastelkleurige accen-

ten. 

1. jurk COSMOBELLA 2. oorbellen ABRAZI  3. ketting ABRAZI  4. oorbellen ABRAZI  5. curlie NOBLESSE 
6. diadeem POIRIER 7. pump ELSA COLOURED SHOES
  jurk op linker pagina MAGGIE SOTTERO

3

2

1

5

6

7

4
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1. jurk PRONOVIAS  2. ketting ABRAZI  3. oorbellen ABRAZI 4. oorbellen ABRAZI 5. oorbellen ABRAZI 
6. tiara POIRIER 7. armband ABRAZI 8. pump ELSA COLOURED SHOES
  jurk op linker pagina MAGGIE SOTTERO

2

1

1

5

6

7

4

3

8
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Sprookjesprinses
Je trouwt in principe maar één 

keer, dus wat let je om flink uit 

te pakken? Maak die meisjes-

droom waar en waan je een 

hele dag een heuse prinses. 

Kies voor een strak lijfje, be-

werkt met steentjes, boven een 

wijdvallende rok van sprook-

jesachtige tule. Een blinkende 

tiara en pareltjes in de oren 

maken het helemaal af.

1. jurk LADYBIRD  2. ringkussen POIRIER  3. haarkam POIRIER  4. diadeem POIRIER
5. oorbellen ABRAZI 6. oorbellen ABRAZI
  jurk op linker pagina MAGGIE SOTTERO

3

2

1

4

5

6
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1. jurk DEMETRIOS  2. tasje ELSA COLOURED SHOES  3. oorbellen ABRAZI  4. armband ABRAZI 1. jurk DEMETRIOS  2. jurk DEMETRIOS 3. oorbellen ABRAZI 

2
1

1

4

3

3

2
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Moderne prinses

1. jurk LADYBIRD  2. jurk AFFEZIONE  3. oorbellen ABRAZI  4. kousenband POIRIER

3

3

1

4

4

2

1

2

1. jurk LADYBIRD  2. jurk COSMOBELLA  3. ketting ABRAZI  4. oorbellen ABRAZI
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Speels
Eén ding wist je meteen toen 

je je trouwdag plande: het 

moet een knalfeest worden! 

Met zo’n rok van tientallen 

lagen of ruches straal je dat 

ook uit. Je laat ze alle hoeken 

van de dansvloer zien! 

1. jurk COSMOBELLA  2. sneaker ELSA COLOURED SHOES  3. medaillon ABRAZI  4. armband POIRIER  
5. kousenband POIRIER  6. tas ELSA COLOURED SHOES  7. ketting ABRAZI  
  jurk op linker pagina MAGGIE SOTTERO

3

2

1

4

5

7

6
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Anders dan anders Een kort jurkje waarin je benen mooi tot hun recht komen. Een wijd model van zwartwitte 

tule. Een rok met een split tot vér op het bovenbeen. Dit seizoen is er heel veel keus voor 

de bruid met lef, die ver weg wil blijven van wit en klassiek.   

1. jurk MAGGIE SOTTERO  2. oorbellen ABRAZI 3. haaraccessoire NOBLESSE  4. diadeem POIRIER

3

3

2

2

4

1

1

1. jurk LADYBIRD  2. jurk MAGGIE SOTTERO 3. ketting ABRAZI 
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WEDDING Yes, je bent gevraagd! Nog een jaar te gaan, maar waar 
moet je beginnen? Met deze 12 maanden to do-lijst 
gaat het je lukken om jullie bruiloft tiptop te organiseren.planner

St
ar

t  h
ier

Bedankt!

the
12 maanden te gaan…

4 maanden te gaan…
3 maanden te gaan… 2 maanden te gaan… 1 maand  te gaan…

11 maanden te gaan…

8 maanden te gaan…7 maanden te gaan…6 maanden te gaan…5 maanden te gaan…

10 maanden te gaan… 9 maanden te gaan…
• Bepaal samen met je  

 aanstaande het budget

• Kies de dag en het tijdstip  

 waarop jullie willen 

 trouwen

• Boek de locatie(s) 

 waar jullie bruiloft gaat

 plaatsvinden

• Indien nodig, regel dan nu de 

 visums voor de huwelijksreis

• Neem deze maand om tot rust te   

 komen. Vanaf volgende maand 

 staat alles alleen nog maar in het   

 teken van de bruiloft

• Dit is de maand waarin jij jouw bestelde trouwjurk  

 voor het eerst gaat passen (8-10 weken voor de bruiloft)

• Bespreek jullie wensen voor de ceremonie met jullie  

 huwelijksambtenaar of dominee. Vergeet de muziek niet

• Als jullie een ‘oefendag’ voor de ceremonie gepland  

 hebben, laat de mensen die daarbij moeten zijn  

 dan weten wanneer dit is

• Verstuur de uitnodigingen en hou een 

 lijst bij van genodigden die bevestigen

• Begin nu met jouw uitgebreide 

 schoonheidsbehandeling voor de bruiloft

• Start nu met een zonnebankkuurtje, zodat 

 je mooi, egaal bruin bent op de grote dag

• Voor hem is het tijd om zijn kostuum op 

 maat te laten maken

• Bevestig het aantal gasten met de cateraar en de  

 locatie(s) en maak een tafelindeling voor het diner

• Ga naar de kapper voor knippen en kleuren 

 (twee weken voor de bruiloft)

• Ga naar de schoonheidsspecialiste 

 (tien dagen tot één week voor de bruiloft)

• Haal jouw jurk en zijn kostuum op uit de winkel. 

 één week tot vier dagen van tevoren. Controleer 

 of alle accessoires ook echt in de hoes erbij zitten.

• Bepaal het aantal gasten dat  

 jullie willen uitnodigen

• Bepaal de stijl en het thema  

 van jullie bruiloft. Gebruik   

 tijdschriften en het internet  

 om inspiratie op te doen.

• Maak een afspraak voor het  

 passen van trouwjurken

• Boek jullie huwelijksreis

• Stuur save the 

 date-kaartjes naar 

 de genodigden

• Bestel de trouwtaart

  (vergeet niet te proeven!)

• Bestel uitnodigingen 

 en enveloppen

• Regel het transport 

 naar de locatie

• Bestel ‘bedankjes’

• Voor de bruidegom is het tijd  

 om zijn kostuum te kiezen

• Maak een lijst met cadeau-

 wensen. Zet hem op jullie   

 trouwwebsite of leg hem 

 bij een bepaalde winkel 

• Kies trouwringen

• Zoek een kapster voor haar 

 en make-up en prik een datum 

 voor een proefkapsel en make-up 

• Ga je checklist na: is alles wat jullie 

 geboekt hebben op papier bevestigd? 

• Heb je nog lingerie en schoenen nodig 

 voor bij je jurk? Maak dan nu een extra 

 afspraak hiervoor.

• Vraag bruidsmeisjes, 

 getuigen en ceremoniemeester(s)

• Regel een fotograaf

• Boek een leuke band en/of DJ

• Creëer jullie eigen bruiloftswebsite   

 zodat iedereen kan meegenieten 

 van de voorbereidingen

• Maak de keuze voor een trouwjurk

• Kies een bloemist en bespreek het bruidsboeket, 

 de bloemen voor de locatie en eventuele bloemen  

 voor de bruidegom en belangrijke gasten 

• Maak een afspraak met een cateraar om een  

 menu te proeven

• Heb je bruids- of bloemenmeisjes? 

 Ga dan op zoek naar jurkjes voor hen

ONTSPAN EN GENIET INTENS VAN EEN       WAANZINNIG GAVE BRUILOFT!
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Our Brides

Our Brides

BRUIDSPAAR 
Sharon & Justin

TROUWDAG
13 augustus 2012

LOCATIE
Rotterdam (foto is gemaakt op de SS Rotterdam)

JURK 
Ladybird

FOTOGRAAF
Michiel Grootendorst
www.bigthirsty.nl

Het uitzoeken van de jurk, het kiezen van de juiste fotograaf en daarna ook nog 

de meest unieke decoratie verzinnen. Voor jullie moet het allemaal nog gaan 

gebeuren, maar deze bruidsparen hebben deze mooie tijd al achter de rug. 

Wat is er nou leuker dan het eindresultaat te zien van deze prachtige bruidsparen 

van de Honeymoon shop.
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Our Brides Our Brides

BRUIDSPAAR 
Linda & Aniek Stokkers

TROUWDAG
17 mei 2013

LOCATIE
Nieuwkuijk (Het Roze Kasteel in het voormalig Land van Ooit)

JURK 
Links Ladybird en rechts Affinity 

FOTOGRAAF
Maarten Mooijman 
www.nomovies.nl

BRUIDSPAAR 
Rufino & Marijke

TROUWDAG
4 augustus 2012

LOCATIE
Rotterdam

JURK 
La Sposa

FOTOGRAAF
Wendy van Bree
www.wendyvanbreefotografie.nl
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Our Brides Our Brides

BRUIDSPAAR 
Frank & Denise

TROUWDAG
8 juni 2012

LOCATIE
Sluis, Zeeuws-Vlaanderen

JURK 
Pronovias

FOTOGRAAF
Caroline de Reus 
www.carolinedereusfotografie.nl

BRUIDSPAAR 
Eddy & Vivian

TROUWDAG
15 september 2012

LOCATIE
Gorinchem

JURK 
Ladybird

FOTOGRAAF
Rein van der Zee
www.reinvanderzee.nl
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JOUW MOOIE IVOREN JURK, DIE INEENS GEEL UITSLAAT NAAST 

Z IJN DONKERBLAUWE PAK? EN DAT PAS ONTDEKKEN ALS JE THUIS 

DE TROUWFOTO’S BEKIJKT. DE HORROR! HOE ZORG JE DAT JULL IE 

OUTFITS PERFECT B IJ ELKAAR PASSEN? S IMPEL, MET DEZE T IPS.

Je bent waarschijnlijk ge-

wend om kleding voor je-

zelf te shoppen. Maar als 

je gaat trouwen, moet je in-

eens als koppeltje shinen. 

Je staat met zijn tweetjes 

in de schijnwerpers, en je 

wilt er sámen fantastisch 

uitzien. Dat betekent dat 

zijn pak moet matchen 

met jouw jurk. En dat als jij 

voor een bohemienne look 

gaat, hij zich daar beter 

een beetje aan kan aan-

passen. Maar hoe doe je 

dat, als je je kleding graag 

als verrassing wilt houden 

voor elkaar? Hoe voorkom 

je dan dat zíjn das vloekt 

bij jouw schoenen? Of dat 

hij in een Hawaiiprint ver-

schijnt, terwijl jij voor wit en 

klassiek had gekozen? 

Begin bij het begin. Be-

spreek samen het thema 

of de stijl waarin jullie wil-

len trouwen, als houvast. 

Klassiek, bohemian, retro, 

strand: probeer het zo 

specifiek mogelijk te om-

schrijven. Vermoed je dat 

hij traditioneel in jacquet 

gekleed gaat? Ga dan 

op zoek naar een traditio-

nele bruidsjurk en zet dat 

ultrahippe korte jurkje uit 

je hoofd. Heb je je droom-

japon gevonden? Vraag 

dan altijd om een stukje 

stof. Deze kan je man mee-

nemen als hij zijn pak gaat 

uitzoeken. Voor het maken 

van een mooie combinatie 

zijn er een aantal dingen 

om op te letten:



0046 | HONEYMOON  HONEYMOON   0047 

Een wit kostuum kan waanzinnig mooi 
zijn in de zomer. Echter, het kostuum 
mag niet lichter zijn dan de jurk. Ga 
voor precies dezelfde kleur wit, voor het 
ultieme wow-effect.

Diep ivoor kan geel lijken, naast blauw 
of wit. Daarom kan je bruidegom beter 
kiezen voor zwart, bruin of taupe, als jij 
een ivoren jurk draagt. (Let op! Ook als 
hij een wit overhemd draagt onder zijn 
pak, kan dat effect hebben op de kleur 
van jouw lichte jurk)

Weet je nu al dat hij traditioneel in jacquet 
gaat? Kies dan ook voor een klassieke 
look (hippe, korte jurkjes zijn een no go). 

Ook naast een jurk in Diamond White zijn 
koele kleuren het beste, zoals grijs of blauw.

Ook materiaalkeuze is belangrijk. De re-
gel is: glimmende jurk, glimmend pak. 
Matte jurk (bijvoorbeeld chiffon), dan ook 
een mat pak. 

Houden julie van kleur? Speel met ac-
centen die in beide outfits terugkomen. 
Denk aan bloemen die matchen met 
zijn das en pochet. Of zijn sokken in de-
zelfde kleur als jouw jurk. 

Als je een japon hebt gekozen met 
veel pewter (zilverkleurige strass- of 
Swarovskisteentjes), is het mooi als hij 
grijs draagt. Zilver en grijs combineren 
prachtig. 

Zwart kan bijna altijd. Maar, zoals ge-
zegd, denk goed na over de kleur van 
het overhemd!

HET ALLERBELANGRIJKSTE IS DAT JULLIE JE LEKKER VOELEN IN DE KLEDING DIE JE DRAAGT. DIT IS DE 

DAG OM JEZELF MOOI TE VINDEN. EN DAT ZIE JE TERUG OP DE TROUWFOTO’S, REKEN MAAR. 
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Staat ‘ie al in je agenda? De 
Love & Marriage Beurs is dé 
plek om inspiratie op te doen 
voor je bruiloft. De Honey-
moon shop is er ook! We laten 
je onze allernieuwste bruids-
jurken zien op de catwalk. En 
heb je iets moois gezien? Dan 
kun je direct komen passen 
bij onze stand. 

NEWS

De hit van dit seizoen? Pastelkleuren. Bij de Honeymoon 
Shop zijn we dol op al dat zachtroze, vanillegeel en bruids-
suikerblauw. Daarom hebben we een aantal prachtige 
pastelkleurige japonnen ingekocht. Is al dat zoet aan jou 
besteed? Maak dan nu een afspraak om te komen passen. 

De Honeymoon shop heeft haar website vernieuwd. 
Je kunt er de nieuwste collecties bekijken en met de 
superhandige Dressfinder in no time de jurk van je 
dromen vinden. Schoenen, sluiers en sieraden kun 
je ook alvast online uitzoeken, voor je naar de winkel 
komt. Volg de blog om handige tips op te doen en 
volg ons via Facebook, Twitter en Pinterest, voor opti-
male inspiratie! 

Dus jij hebt geen maat 38? Nou en. Omarm 
je rondingen en kom naar de Honeymoon 
Shop om de jurk van jouw dromen te pas-
sen. Want wij hebben naast de ‘standaard’ 
pasmaten, ook een grote collectie jurken in 
grotere maten op voorraad. 

Ben je dol op de kledingstijl van de fifties? Dan 
is een trouwjurk met hoog vintagegehalte, zoals 
de jurken van LouLou, wellicht iets voor jou. 
Denk wijdvallende petticoats. Denk birdcage 
sluiers. Denk kant. Denk schoenen met een 
bandje. Denk strikjes. Denk dikke eyeliner. We 
helpen je graag aan een mooi totaalplaatje 
bij de Honeymoon Shop!

Online 
inspiratie 
opdoen

Plus size

DE HONEYMOON SHOP  IS AAN-
WEZIG OP DE VOLGENDE DATA:

JAARBEURS UTRECHT 

28 en 29 september 2013
22 en 23 februari 2014

AHOY ROTTERDAM

19 en 20 oktober 2013
1 en 2 februari 2014

HONEYMOON SHOP OP DE LOVE & MARRIAGE BEURS

Vleugje Vintage

New kid on the block: 
pasteltintenVOOR MEER INFORMATIE: WWW.TROUWPLANNEN.NL
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Zijn jullie op zoek naar bijzondere trouwkleding? Maak dan nu een afspraak bij de Honey-

moon shop. Verdeeld over vijf etages vind je maar liefs alle bekende nationale en internatio-

nale bruidsmode merken, trouwkostuums en accessoires. Je kunt je look in één keer compleet 

maken. Met een aparte herenafdeling kunnen wij jullie outfits perfect op elkaar afstemmen, 

zonder dat jullie elkaar zien.

COLLECTIE

Door onze jarenlange ervaring hebben wij een mooie en veelzijdige collectie kunnen sa-

menstellen van de beste nationale en internationale bruidsmerken, waaronder Pronovias, 

Maggie Sottero, Ladybird, Marylise, Mori Lee, Cosmobella, Demetrios en nog veel meer. Om-

dat geen bruid hetzelfde is, hebben wij jurken in verschillende stijlen, maten en prijsklassen. 

Op deze manier kunnen wij elke bruid helpen aan haar droomjurk. 

BESTE BRUIDSWINKEL VAN NEDERLAND

Naast een goede prijs/kwaliteitverhouding, is service onze eerste prioriteit. In juni 2012 is de 

Honeymoon shop uitgeroepen tot de beste bruidswinkel van Nederland door de Nederlandse 

Trouwbranche Organisatie. Volgens het juryrapport “sluit de Honeymoon shop het beste aan bij 

de bruid en bruidegom van nu”. 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

De stylisten van de Honeymoon shop begeleiden elke bruid bij de zoektocht naar de perfecte 

jurk. Nadat de bruid haar japon gevonden heeft, is het de beurt aan de bruidegom. De stylisten 

werken vervolgens nauw samen om te zorgen dat de kleding van de bruid en de bruidegom 

perfect bij elkaar aansluiten. Wij noemen dit ook wel “the Perfect Match”. Vervolgens zorgen de 

professioneel getrainde coupeuses van ons eigen atelier voor de perfecte pasvorm van de 

trouwkleding. Het aanstaande bruidspaar 

verlaat de winkel niet voordat alles perfect 

op maat is gemaakt, zodat zij kunnen stralen 

op de grote dag. 

SERVICE

Bij de Honeymoon shop staat de service 

hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat jul-

lie als klant vertrouwen hebben in de winkel 

die jullie helpt bij het uitzoeken van de kle-

ding voor de mooiste dag van jullie leven. 

Hiervoor doet de Honeymoon shop graag 

dat beetje extra. Elke bruid en bruidegom 

hebben dan ook een eigen service mana-

ger gedurende hun voorbereidingen. Deze 

is tijdens winkeltijden bereikbaar voor al je 

vragen. 

WEBSITE

Een groot deel van onze collectie kun je 

ook online vinden. Hier kun je vast inspiratie 

opdoen. Ook kun je via onze website een 

pasafspraak maken. Via onze webwinkel 

www.honeymoonwebshop.nl kun je boven-

dien alle accessoires uit de collectie bestellen. 

DE EERSTE KEUZE 
VAN BRUIDSPAREN 
IN NEDERLAND

DE HONEYMOON SHOP IS AL 

RUIM 45 JAAR VERANTWOORDE-

LIJK VOOR DE BRUIDSKLEDING 

VAN DUIZENDEN BRUIDSPAREN IN 

NEDERLAND EN HET BUITENLAND. 

WWW.HONEYMOONSHOP.NL

WWW.HONEYMOONWEBSHOP.NL

WWW.FACEBOOK.COM/

HONEYMOONSHOPNL
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Wow...
Austria |  Belgium  |  Denmark  |  France

Germany  |  Luxemburg  |  Netherlands  |  Norway

Switzerland  |  United Kingdom  |  United States  |  Japan 

www.abrazi.com
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