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Do or Don’t

Weet ook dat alle producten uit dit
magazine verkrijgbaar zijn bij de
Honeymoon Shop in Rotterdam. Dus
blader, knip en scheur en neem alles
wat je mooi vindt mee naar de winkel.
Veel plezier met alle voorbereidingen!
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Nu hij nog
Dit is een uitgave van de Honeymoon Shop
Oplage 35.000 Teksten Elsbeth Grievink en Fleur Kolk
Redactie Fleur Kolk Bladmanager Tim van der Velden
Ontwerp en illustraties Daisy ontwerp & illustratie
Foto cover: Affezione Drukwerk Roto Smeets
Alle producten in dit magazine zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.
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Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

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

Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.
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www.affinitybridal.nl

Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.
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Deze en andere modellen uit de Maggie Sottero collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

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

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl

0012 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

0013

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

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

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl

0014 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

Deze en andere modellen uit de Affezione collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Affezione collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.
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DE HONEYMOON SHOP
Al sinds 45 jaar the place to be voor aanstaande bruiden!
DIT JAAR VIERT DE HONEYMOON SHOP ZIJN 45-JARIG BESTAAN!
NADAT WIJ IN SEPTEMBER 1967 ONZE DEUREN OPENDEN, ZIJN WE
UITGEGROEID TOT EEN BEGRIP IN NEDERLAND EN BELGIË.

We danken ons succes niet al-

voor bruidsmode en de bele-

Affezione, Marylise, Affinity, Rembo

leen aan het feit dat we de beste

vingswereld van een bruid vergt.

Styling en voor de heren Wilvorst

en meest uiteenlopende collec-

Geen vraag is ons te gek, elke

en Masterhand. Van traditioneel

tie bruidsmode verkopen, maar

droom maken wij waar, zelfs vaak

wit tot felgekleurd, van wijd tot

vooral ook aan het feit dat ons

completer dan een bruid zelf had

slank gesneden, van strapless

personeel alles op alles zet om

kunnen bedenken. Onze missie

tot met mouwen: we hebben het

de dromen van iedere bruid en

is het creëren van het perfecte

allemaal bij de Honeymoon Shop.

iedere bruidegom waar te maken.

plaatje, met de ultieme jurk en de

Bovendien kun je bij ons ook

Daarin zit hem de magie van de

juiste accessoires.

terecht voor schoenen, lingerie

Honeymoon Shop.

Passion for shoes!
E ls a Co lo ured Sho es
B ri dal & Co lo ured Sho es Co l lec t i o n 2012
w w w.els aco lo ureds ho es.co m

en accessoires, om je look in één

En daarom zien we steeds vaker

Onze collecties

dat niet alleen bruid en bruide-

De collectie van de Honeymoon

gom, maar ook moeders, vaders,

Shop wordt met de grootst

Service

bruidsmeisjes en getuigen bij ons

mogelijke zorg samengesteld en

Onze service gaat verder dan het

slagen.

wisselt regelmatig. Twee keer per

helpen uitzoeken van de japon

jaar reizen wij naar beurzen in

alleen. Tijdens het trouwseizoen

Kennis van zaken

Amerika, Engeland en Parijs om

zijn er meer dan vijftig mensen

Door jaren van ervaring hebben

de meest veelzijdige collectie

- bruidsadviseuses, kleedsters,

wij ontdekt wat de essentie van

van de hoogst mogelijke kwaliteit

coupeuses, naaisters en strijksters

‘het bruid zijn’ is. Zíj staat bij ons

samen te stellen. We verkopen

- full time aan het werk om te zor-

in de schijnwerpers, samen met

Europese en Amerikaanse merken

gen dat jouw jurk helemaal per-

haar bruidegom. Het adviseren

zoals Maggie Sottero, Pronovias,

fect op maat wordt gemaakt. Dit

over bruidsmode is een vak

Blue by Enzoani, Jesus Peiro,

proces neemt per jurk soms wel

apart, dat veel liefde en begrip

Ladybird, Cosmobella, Demetrios,

20 uur in beslag. En daar is het

keer compleet te maken.
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Tips voor de nieuwe bruid
resultaat dan ook naar: een jurk

hoef je dan nog maar één keer

1 Bezoek onze website, blader

4 Geef de adviseuse de vrij-

die naadloos aansluit op jouw

terug te komen naar ons filiaal

door ons magazine en knip plaat-

heid om je te verrassen met een

lichaam, mooier dan je ooit voor

in Rotterdam, om de jurk (en

jes uit van jurken die je mooi vindt,

jurk waar je zelf misschien nooit

mogelijk had gehouden.

eventuele accessoires) aan te

Afspraak

voordat je gaat passen. Hiermee

aan zou hebben gedacht. Met

passen en te laten afspelden

geef je jouw adviseuse een beeld

haar kennis van de collectie en

Om je uitgebreid te kunnen

door één van onze ervaren

van de stijl waarnaar je op zoek

lichaamsvormen is ze goed in

helpen bij het uitzoeken van

coupeuses. Hierna versturen we

bent.

staat om jouw droomjurk uit al die

een jurk, werken wij het liefst op

je jurk naar een atelier bij jou in

afspraak. Je kunt zeven dagen

de buurt, waar ze hem perfect

2 Denk na over wat je wilt uitgeven

in de week bij ons terecht, dus

op maat zullen afmaken. Ook in

aan de jurk en laat dit duidelijk

5 Blijf jezelf. Kijk uit met teveel

ook op zondag. Via onze website

België hebben wij een prachtig

weten aan de adviseuse. Op deze

make-up, extensions en een over-

kunt je een afspraak inplannen

atelier.

manier blijf je binnen je budget en

daad aan accessoires. Ga voor

pas je geen jurken aan waar je op

de mooiste versie van jezelf. Less is

slag verliefd op bent, maar die je

vaak more!

en ook gelijk je vriendinnen
uitnodigen.

Social Media
Wil je op de hoogte blijven van

jurken te vissen.

niet kunt betalen.

Perfect match

alle activiteiten en bezigheden

Nadat jij bij ons je droomjurk

van de Honeymoon Shop? Volg

3 Neem niet teveel mensen mee

hebt gevonden, is het tijd voor

ons dan via Facebook en onze

naar de winkel. Teveel meningen

de bruidegom. We zien het als

blog, waar we alle nieuwtjes en

kunnen het moeilijk maken om een

een uitdaging om van jullie

trends op het gebied van bruids-

beslissing te nemen. Bovendien is

samen een ‘perfect match’ te

mode, kapsels, make-up en het

het natuurlijk ook leuk om zoveel

maken. Onze adviseuses zijn

juiste bruidsboeket delen.

mogelijk mensen te verrassen op

gespecialiseerd in het combine-

www.facebook.com/

de grote dag.

ren van jurk en kostuum. Boven-

Honeymoonshop.nl

dien krijgt hij 10% korting op zijn

www.honeymoonshopping.

kostuum als jij je jurk ook bij ons

blogspot.com

hebt gekocht.

Mijnhoneymoonshop.nl
Servicepunten

Weten hoe het met je jurk gaat?

Kom je van ver en is het lastig

Checken of het al tijd is om af

voor je om twee tot drie keer

te passen? Volg de status van

terug te komen naar Rotter-

de door jou gekochte artikelen

dam om door te passen? Maak

via www.mijnhoneymoonshop.

dan gebruik van één van onze

nl, het serviceplatform van de

servicepunten. Na de aankoop

Honeymoon Shop. Hier kun je

ACCESSOIRE CADEAU
OP VERTOON VAN DEZE BON EN BIJ AANSCHAF VAN EEN
JURK TER WAARDE VAN MINIMAAL 1000 EURO KRIJG JE
VAN ONS EEN ACCESSOIRE CADEAU!

a
a
W

h
c
e
rd

e
u
eq

Geldig tot 31/12/2012*

Deze cheque is alleen inwisselbaar *
tijdens het aanschaffen van een japon
Deze cheque is niet inwisselbaar voor geld *

Deze cheque is niet geldig in combinatie met andere kortingen *
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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?
Heel gek. Normaal kost het je geen enkele moeite een leuk
paar schoenen, topje of jurk te scoren. Een nieuwe winterjas?
Dat red je in je lunchpauze. Handtas? Een kwestie van minuten.
Maar nu is er van die doortastendheid ineens weinig over. Want
het ‘ja’ zeggen tegen een bruidsjurk, is niet veel anders dan het

Ben je aan de late kant? De Honeymoon
Shop, een van de grootste bruidsmodewinkels
van Nederland, heeft heel veel modellen op
voorraad die eenvoudig op maat te maken zijn. Ook
last minute bruiden verdienen een droomjapon.

Tip

‘ja’ zeggen tegen een man. Je gaat niet over een nacht ijs. Nee,
hij moet van goede huize komen, wil je ‘m überhaupt een kans

Vind je
droomjurk
in 9 stappen

geven. En dan moet hij ook nog door de ballotagecommissie

Stap 2: Doe huiswerk

van vriendinnen en je moeder.

Honeymoon Shopping doorbladeren, trouwjurken online bekijken,

De criteria zijn streng. De Ultieme Jurk is een jurk waarin je je

de huwelijksfoto’s van vriendinnen nog eens bekijken: het helpt

A) onweerstaanbaar voelt en B) ook nog kunt bewegen. Het

je allemaal om in kaart te krijgen wat voor bruid jij wilt zijn

is een jurk waarmee je C) je vriend de adem beneemt en D),

(en wat voor één niet). Door honderden jurken te ‘scannen’ en

als je toch bezig bent, alle andere bruiloftsgasten ook. Een jurk

evenzoveel accessoires te bestuderen, wordt het steeds helderder

waaraan je met een glimlach terugdenkt als je over tien, twintig

wat voor jurk je zoekt. De belangrijkste vraag is: wat wil je uitstra-

of vijfenzestig jaar – wie zal ‘t zeggen? - je trouwfoto’s weer be-

len? Knip ze vooral uit, al die plaatjes, en bewaar ze goed. Kun

kijkt. Een jurk, kortom, waar helemaal jouw naam op staat. Dat

je er een lijn in ontdekken? Val je steeds op lang, strak en rijzig?

is even zoeken, maar net als bij de ideale man geldt ook hierbij

Of heb je voornamelijk foto’s van weelderige prinsessenjurken

dat als je eenmaal verliefd bent, er ook geen houden meer aan

verzameld? Dan weet je naar welke stijl je op zoek moet en

is. Help het geluk een handje; ga gericht te werk en doorloop de

welke merken daarbij passen. Als je dat eenmaal weet, kun je

volgende 9 stappen om jouw true love te vinden:

heel gericht gaan winkelen.

Stap 1: Start nu

Op de website van de Honeymoon Shop kun
Tip je jouw droomjurken als ‘favorieten’ bewaren en bij een online afspraak direct meesturen. De styliste zorgt dan dat deze modellen al voor
je klaar hangen.

Is er iets leukers dan op de bank liggen dromen over sluiers, fish
tails en tiara’s? Nee. Er is inderdaad vrij weinig leuker dan dat.
Maar al mijmerend loop je wel het risico dat je jouw droomjurk nooit zult dragen. Want de levertijden van bruidsjurken zijn
lang. En omdat ze op maat gemaakt worden, zijn twee tot drie
in zitten. Veel bruidswinkels adviseren om je jurk 8 tot 12 maan-

Stap 3: Maak een afspraak bij een
bruidsmodewinkel

den voor de grote dag te bestellen. Start je zoektocht daarom

Heb je ontdekt dat jouw hart sneller gaat kloppen van de exclu-

vandaag nog en bespaar jezelf een hoop stress, teleurstelling

sieve jurken van Maggie Sottero? Of ben je meer een Mary-

en bridezilla behavior. En bedenk: op de bank liggen dromen over je

lise-meisje? Zoek op bij welke winkels jouw lievelingsmerken

jurk, die boven veilig en wel aan de hanger hangt, is minstens zo leuk.

verkocht worden en pak de telefoon. Bruidswinkels werken op af-

door- en afpassessies heel gebruikelijk, en ook daar gaat tijd
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spraak. Zo voorkom je wachten en ben je ervan verzekerd dat

hoe jullie bruiloft eruit gaat zien. Trouw je in de zomer of de

er iemand klaar staat om je te helpen. Meestal kun je doorde-

winter? Is er een koets? Wat is de feestlocatie? Wordt er ge-

weeks binnen enkele dagen terecht. De weekenden zijn vaak

danst? Al deze vragen doen terzake. Want muurbloem zijn op

drukker. Twijfel je nog tussen romantisch en sexy, tussen wit en

je eigen feest, omdat je jurk geen polonaise toelaat, dat wil

aubergine, tussen halter of strapless? Kortom, heb je nog geen

je niet. Met een gekreukelde sleep uit die leuke Mini stappen,

idee wat je wilt? No worries. Alles wat jij nodig hebt is een win-

evenmin. Heb je een aantal modellen gevonden die aansluiten

kel met een gevarieerde collectie en bekwame stylistes die je

op jouw wensen? Dan kan het passen beginnen. Wees kritisch

kunnen adviseren. Daar komt het goed. Echt.

als je voor de spiegel staat. Kijk niet alleen naar de jurk zelf.
Doet hij iets voor je figuur? Bespreek met de stylist welke van je

Bij de Honeymoon Shop in Rotterdam
komen zo’n beetje álle vooraanstaande
bruidsmodemerken samen in één winkel
die maar liefst vijf verdiepingen telt.

Tip

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 langer lijken? Dan is een lange sluier
misschien geen goed idee. De aandacht afleiden van je brede
heupen? Let het accent op je bovenlichaam, met een bewerkt

Stap 4: Wie neem je mee?

lijfje à la Demetrios of Maggie Sottero.

Als er íemand is die haar eigen bruiloft al duizenden keren
gedroomd had, dan was het wel Sex and the City’s Charlotte.
Toch had ook zij bij het vinden van haar bruidsjurk support nodig
van een deskundig adviesorgaan. Niet Carrie, niet Miranda,
JESUS PEIRO

COSMOBELLA

COSMOBELLA

Tip

One-stop-shopping bespaart tijd en energie. Koop daarom jurk, schoenen, accessoires en lingerie bij dezelfde winkel.

niet Samantha, maar gay best friend Antony ging mee. De
enige jurk die hij niet als ‘Hidious!’ kwalificeerde, dat was dé
jurk. Léér hiervan. Neem alleen mensen mee aan wiens mening je echt belang hecht, die met je meedenken en eerlijk
durven 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 dat

De stylistes van de Honeymoon Shop hebben
veel ervaring en zien in één oogopslag wat
Tip
jou staat. Wees niet bang om je te laten adviseren. Pas eens een jurk aan die je zelf niet
direct zou hebben uitgekozen en laat je verrassen.

zilvergrijs het nieuwe wit is en mompelt je nichtje iets over tur-

Stap 6: Hebbes!

quoise. Waar je ook mee de paskamer uitkomt, er is altijd wel

Do we need to say more? Als je in de spiegel kijkt en de mooiste

iemand die ‘nee’ roept. Het eindresultaat: een onzekere bruid. En

versie van jezelf lacht terug, dan maakt je hart een sprongetje.

dat is nog nooit in de mode geweest. Twee á drie personen kun-

Zou dit hem zijn? The one? Als je hem het liefst nooit meer uit trekt,

nen je prima adviseren, zeker als je je jurk koopt bij een winkel

ermee kunt zitten en bochtjes maken, vermoedelijk wel. Gefelici-

met stylistes met hart voor hun vak. Laat je geen schuldgevoel

teerd, je hebt hem gevonden. De ware! Dan hoeven alleen nog

aanpraten door teleurgestelde schoonmoeders en achtertan-

maar de puntjes op de i. Heb je een drukke jurk – kant, drape-

tes, maar wees rücksichtlös. Willen ze per sé ‘helpen’? Dan deel

rieën, glitters, ruches – houd het dan bij één of twee accessoires.

je ze voor een uurtje in bij het gastenboek.

Is je jurk rustig? Dan kun je iets meer uitpakken met sieraden,
sluiers, clutches, bontstola’s, handschoentjes, curlies en tiara’s.

Stap 5: Passen

MAGGIE SOTTERO

MAGGIE SOTTERO

PRONOVIAS

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP

Sta je in december voor het altaar? Dan kun je een bolero-jasje
overwegen, tenzij je met een ski-jas over je blootgeschouderde

Als de pasdag aangebroken is, neem dan gerust je knipsels

ensemble de straat op wilt. Natuurlijk moet je ook nadenken over

mee naar de winkel om kenbaar te maken welke stijl je aan-

je schoenen. Idealiter koop je dit allemaal bij één en dezelfde

spreekt. Samen met de stylist ga je vervolgens op zoek naar

winkel. Want alleen dan kun je het totaalplaatje beoordelen. Kies

modellen die je mooi vindt. Waarschijnlijk wil zij eerst weten

daarom voor een zaak waar ze van alle markten thuis zijn.
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Ben je zeker van je jurk, maar wil je over
de accessoires nog wat langer nadenken?
De Honeymoon Shop verkoopt een deel van
haar accessoires ook via de webwinkel www.honeymoonwebshop.nl. Binnen een paar dagen heb je dat
beeldige tasje in huis!

Tip

Veel bruidsschoenen zijn wit of ivoor. Wat
Tip nu als je net een okergele trouwjurk hebt
uitgezocht? Bij de Honeymoon Shop kun
je gewoon een paar witte schoenen uitzoeken die je
mooi vindt en ze in de kleur van je jurk laten inkleuren.

HO NE YMO O N

Tip
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De Honeymoon Shop heeft ook een brede
collectie avond- en cocktailkleding. Ideaal
voor moeders, zusjes, bruidsvriendinnen en
andere eregasten.

Tip

De Honeymoon Shop in Rotterdam heeft
servicepunten in België, Bilthoven, Eindhoven en Rotterdam waar je kunt door- en afpassen. Je
hoeft dus maar één keer naar de Honeymoon Shop in
Rotterdam te komen om de jurk en alle accessoires
uit te zoeken. Alles wat daarna moet gebeuren, kan
bij een atelier bij jou in de buurt.

Stap 9: En nu hij

Stap 7: Lingerie

Jij bent nu klaar. Maar heeft hij al een pak? Veel stellen vin-

Een goede bh kan een gewone outfit al maken of breken. Laat

den het leuk om de jurk en het pak voor elkaar als verrassing

staan in de bruidsmode, waar ranke lijfjes, blote schouders en

te houden. Maar hoe zorgen jullie dan dat jullie kleding op

dito ruggen eerder regel dan uitzondering zijn. Dat vraagt om

elkaar afgestemd is? Ga allebei naar dezelfde winkel en licht

doordachte lingerie. Heb je je bruidsjurk gevonden, koop je

de stylist in. Als jouw vriend zich laat adviseren door dezelfde

lingerie er dan meteen bij. De betere merken bewijzen dat

persoon die jou geholpen heeft, kan er weinig misgaan. De

goedzittende, onzichtbare lingerie niet alleen praktisch maar

stylist weet precies welke pakken wel en niet mooi staan bij

ook beeldschoon kan zijn. Het merk Poirier is een ware mees-

jouw jurk en zorgt ervoor dat jullie straks een onweerstaan-

ter in het combineren van die twee.

baar stel vormen. Leuk is het om elementen uit jouw jurk terug

PRONOVIAS

MAGGIE SOTTERO

LADYBIRD

LADYBIRD

REMBO STYLING

BLUE BY ENZOANI

te laten komen in zijn pak. Wat dacht je van een stropdas in

De Honeymoon Shop heeft bruidsjurken
en kostuums in elke prijsklasse en maten.
Ook voor een kleiner budget hebben wij
die prachtige droomjurk en dat mooie pak om jullie
dag compleet te maken.

Tip

Stap 8: Door- en afpassen
Als de bestelling voor de jurk is geplaatst, dien je nog twee

dezelfde stof als jouw dieprode japon? Bloedmooi! Want uiteindelijk wordt jouw jurk pas De Ultieme Jurk als je De Ultieme
Man naast je hebt staan, die jou laat stralen als nooit tevoren.

Tip

Vraag in de winkel of je een stukje stof van
je jurk mee mag nemen. Dat komt goed van
pas, wanneer je op een later moment sieraden of andere accessoires wilt uitzoeken.

of drie keer terug te komen om de jurk door te passen bij een
coupeuse, totdat hij je als gegoten zit. In totaal zal het hele
traject zo’n zeven maanden in beslag nemen. Zorg dat je de
jurk zo’n drie dagen voor de bruiloft in huis hebt. Dat geeft rust.
Bovendien is de jurk op zijn mooist wanneer hij de laatste dagen
heeft uitgehangen aan de hanger. Heb je een sleep, zet daar
dan een stoel onder zodat de jurk niet opnieuw gestreken
hoeft te worden.

Tip

De Honeymoon Shop in Rotterdam is een
van de grootste bruidszaken van Nederland en heeft vijf etages. Hier kunnen je aanstaande
en jij tegelijkertijd slagen voor een trouwjurk en
trouwpak, zonder dat jullie elkaar zien. De stylistes
houden in de gaten of jullie outfits matchen.

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Grote maten
collectie VOOR DE

Eerste bruidszaak met
een TWEETMIRROR

VOLSLANKE BRUID

De Honeymoon shop is altijd

Het vinden van een

digitaal

bruidsjurk is niet voor

nieuwe mobiele website kun

iedereen

ge-

je door onze collectie brow-

makkelijk. Wanneer je

sen, een afspraak maken of

een iets afwijkende

informatie over de winkel be-

Ook dit jaar is de Honeymoon Shop prominent aan-

maat hebt, wordt je

kijken. Op Facebook vind je

wezig op de Love & Marriage Beurs, dé beurs op het

keuze al snel beperkt.

de nieuwste informatie over

gebied van trouwen. In de wervelende modeshow to-

De Honeymoon Shop

nieuwe collecties en de laat-

nen wij de allernieuwste modellen uit onze collectie.

heeft actie onderno-

ste nieuwtjes in de bruidsmo-

Bij de stand van de Honeymoon Shop kun je deze niet

men en een lijn sa-

de.Bruiden die slagen in onze

alleen van dichtbij bekijken, maar ook aanpassen!

mengesteld voor da-

winkel kunnen via de Tweetmirror een foto versturen naar hun Face-

mes met maat 46+.

book of naar hun e-mail. www.facebook.com/honeymoonshop.nl

De Honeymoon
Shop OP DE LOVE &
MARRIAGE BEURS

even

Openingstijden: zaterdag en zondag van 10.00 tot

Afkledende A-lijntjes

17.00 uur. Entreeprijs: € 14,50 per persoon (inclusief

van satijn en organ-

modeshows)

za,

vooruitstrevend geweest op
gebied. Met

onze

halterjaponnen

die de aandacht op

22 + 23 oktober

Honeymoon
Shop WEBWINKEL

Ahoy’ Rotterdam

Wist jij dat de Honeymoon Shop ook een webwinkel,

DE HONEYMOONSHOP IS AANWEZIG
OP DE VOLGENDE DATA:

je schouders en gezicht leggen: bij de Honeymoon Shop
heeft ook de vollere vrouw volop keus.

Honeymoon Shop BLOG

gespecialiseerd in accessoires, heeft? Van ringkus25 + 26 februari

sentje tot sluier, van handschoentjes tot haarspelden,

Jaarbeurs Utrecht

je vindt ze allemaal op www.honeymoonwebshop.nl.

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van de nieuwse modellen en accessoires die binnenkomen bij de Honeymoon Shop? Check onze blog, waar onze adviseuse je alle laatste nieuwtjes
op het gebied van trouwen en bruidsmode bijbrengen. Ook kun je meedoen aan winacties en
kun je reageren op verschillende topics. www.honeymoonshopping.com

Nu ook PRONOVIAS,
BLUE BY ENZOANI en REMBO STYLING
bij de Honeymoon Shop

Honeymoonshop

45 jarig bestaan

AANGESLOTEN BIJ NTBO

HONEYMOONSHOP

Dit jaar hebben wij ons aangesloten bij De

In september 1967 opende de Honeymoon Shop voor

Nederlandse TrouwBranche Organisatie.

het eerst zijn deuren. Nog steeds is de winkel in handen

Vanaf dit jaar verkoopt de Honeymoon Shop ook de collecties van Pronovias, Blue by

Betrouwbaar, Professioneel & Innovatief: dat

van dezelfde familie die jaar in jaar uit met ongelooflijk

Enzoani en Rembo Styling. We zijn bijzonder blij met deze aanvulling. De collectie van

zijn bedrijven uit de trouwbranche die het

veel passie werken om elke bruid in haar droomjurk te

Pronovias is wereldwijd bekend om de prachtige en innovatieve ontwerpen. Het Spaanse

Keurmerk Trouwen dragen. Ze zijn getoetst

steken en elke bruidegom in het perfect kostuum. Na-

kant is van ongekende luxe en we zijn dan ook erg enthousiast om met deze jurken te

door een onafhankelijk bureau en hebben

tuurlijk gaan we aandacht besteden aan dit bijzondere

gaan werken. Voor een overzicht van de gehele collectie bezoek je de website. www.

de Nederlandse TrouwBranche Organisatie achter

jubileum, met speciale acties en evenementen. Hou de

zich staan. www.keurmerktrouwen.nl | www.ntbo.nl

website en Facebook dus goed in de gaten!
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Deze en andere modellen uit de Marylise collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Rembo Styling collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl

0030 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

ADVERTENTIE
AFFINITY BRIDAL
Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

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

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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www.enzoani.com

0033

www.enzoani.com

Deze en andere modellen uit de Blue by Enzoani collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

Deze en andere modellen uit de Love by Enzoani collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl

www.honeymoonshop.nl
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De leukste

0035

Like a goddess
Droom jij van een trouwjapon in de stijl van de Griekse godin Aphrodite?

9

Dan kun je met de collecties van dit seizoen je hart ophalen. Denk aan
mooie, chiffon modellen die sluik langs je lichaam vallen, die je afmaakt
met een simpele krans van madeliefjes of bloemblaadjes om je hoofd. De

op een rij

perfecte look voor wie het feest in de tuin of op het strand viert.
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1. jurk PRONOVIAS

2. pump ELSA COLOURED SHOES 3. oorbellen ABRAZI

4. curlie NOBLESSE 5. jurk MAGGIE SOTTERO 6. jurk PRONOVIAS

7. tiara NOBLESSE 8. sierkam NOBLESSE 9. ketting ABRAZI 10. jurk JESUS PEIRO

2

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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0037

Traditie
van tule

Tule heeft vorig seizoen de bruidswereld veroverd en wat een
snelle trend leek, is een blijver gebleken. Want ook dit seizoen
zien we hem terug: het strakke lijfje met de sprookjesachtige
tule rok. Maar in plaats van laag-over-laag, draag je tule anno
nu op de traditionele manier. En ook hier geldt: kleur mag!
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1. pump ELSA COLOURED SHOES

1

2. jurk AFFEZIONE

3. ketting NOBLESSE

4. oorbellen ABRAZI

5. jurk DEMETRIOS

6. armband ABRAZI

7. jurk PRONOVIAS 8. oorbellen ABRAZI

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Kort van voor,
lang van achter

2

Wat in de jaren ’80 hot was als kapsel, is vandaag de dag de gedroomde verhouding voor een trouwjurk: kort van voor, lang van achter. Een eigenwijs alternatief voor
modebewuste bruiden.
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1. jurk DEMETRIOS 2. oorbellen ABRAZI

3. tasje ELSA COLOURED SHOES

4. jurk LOVE BY MAX CHAOUL

5. pumps ELSA COLOURED SHOES

6. ketting ABRAZI 7. jurk LADYBIRD

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Copy Kate

De meestbesproken bruid van 2011? Dat kan alleen maar Kate Middleton
zijn. De jurk met prachtige, kanten mouwen en een rok van geborduurd kant
kreeg zelfs de knieën van de meest gepeperde modejournalisten week. Laat
je inspireren en kies ook voor kant! Zijn lange mouwen je te stijf? Ga dan voor
3

de strapless jurk met een los jasje, dat je ’s avonds lekker uit kunt doen. Ook
een gekleurde riem kan je klassieke jurk een beetje ‘ophippen’.
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1. lingerie POIRIER

2. tiara NOBLESSE

3. tasje ELSA COLOURED SHOES

4. armband ABRAZI 5. oorbellen ABRAZI

6. jurk MANUEL MOTA

7. tiara NOBLESSE 8. armband ABRAZI 9. jurk PRONOVIAS 10. oorbellen ABRAZI

1
ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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5

Ruches

Ze komen in kant, in tule, in zacht organza en in
zelfs in taft. En ze komen met veel. De bruidsmode van nu dicteert ruches, ruches en nog eens
ruches. Hou je ervan? Duik dan in de collecties
van Pronovias, Maggie Sottero, Affezione en
Ladybird en sla je slag.
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1. pump ELSA COLOURED SHOES 2. jurk LADYBIRD 3. armband ABRAZI 4. curlie NOBLESSE 5. oorbellen ABRAZI 6. jurk PRONOVIAS 7. armband

1

ABRAZI 8. jurk AFFEZIONE 9. oorbellen ABRAZI 10. tasje ELSA COLOURED SHOES

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Grijs, het
nieuwe wit
De bruidswereld blijft verrassen. Wie had ooit

gedacht dat grijs la couleur du jour zou worden?
Dit seizoen kun je er niet omheen. In streepjes,
bloemen of egaal: grijs is onbetwist het nieuwe wit.
Nog niet overtuigd? Denk je man er dan maar eens
naast in een mooi antraciet- of zilverkleurig kostuum.
Precies.
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1. pumps ELSA COLOURED SHOES 2. jurk MARYLISE 3. oorbellen ABRAZI 4. ketting ABRAZI 5. oorbellen NOBLESSE 6. jurk MARYLISE 7. oorbellen
ABRAZI 8. jurk REMBO STYLING 9. curlie NOBLESSE

1
ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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Eregasten

Bruid, bruidsmeisjes en de-moeder-van moeten natuurlijk mooi matchen.
Denk aan accenten in dé kleuren van dit seizoen - fel turquoise, roze en
kobalt blauw - die op verschillende manieren terugkomen in de outfits
van de bruid en haar eregasten. De combinaties op deze pagina zijn in
diverse kleuren te verkrijgen.
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1. jurk LOVE BY ENZOANI 2. pumps ELSA COLOURED SHOES 3. oorbellen ABRAZI 4. ketting ABRAZI 5. jurk LOVE BY ENZOANI 6. tasje ELSA COL-

1

2

OURED SHOES 7. ketting ABRAZI 8. jurk LOVE BY ENZOANI

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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T rouwringen

Met liefde bedacht
Art Object beschikt over enorme ervaring en passie voor het
maken van trouwringen. Het familiebedrijf bestaat uit een atelier
en winkel.
De collectie bestaat uit verschillende stijlen, maar ook jullie
eigen ideeën zijn van harte welkom. Onze goudsmeden en
diamantzetters maken jullie trouwringen met inzicht en perfectie.
De collectie telt 450 moderne modellen in diverse goudkleuren
en breedten te maken. Wij maken trouwringen voor ieder budget
en geven levenslange garantie. Dit houdt ook in dat je elk jaar
mag terugkomen om je ringen weer mooi te maken.

NOBLESSE FASHION
DRAGONDER 24C
5554 GM VALKENSWAARD
THE NETHERLANDS
T +31 (0)40 • 222 02 02
F +31 (0)40 • 222 01 15
E INFO@BRUIDSMODE-NOBLESSE.NL
WWW.BRUID.NU

Hoe de trouwringen worden vervaardigd kun je zien
op onze site www.artobject.nl.

Wil je een goudsmid of diamantzetter
aan het werk zien?
Kom dan langs op één van onze open dagen.
Zie de agenda op onze website. Graag tot dan!

Bergen op Zoom | www.artobject.nl | +31(0)164 25 68 45
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Beursdata 2011-2012
22 - 23 okt 2011 Rotterdam Ahoy
05 - 06 nov 2011 Den Bosch Brabanthallen

De grootste trouwbeurs met

12 - 13 nov 2011 Zwolle IJsselhallen
14 - 15 jan 2012 Groningen Martiniplaza
21 - 22 jan 2012 Eindhoven Beursgebouw

e
ag

28 - 29 jan 2012 Arnhem Rijnhal

Love & M
arr
i

rs
Beu

04 - 05 feb 2012 Rotterdam Ahoy
25- 26 feb 2012 Utrecht Jaarbeurs

jaar
Openingstijden: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Toegangskaarten à E14,50 inclusief de modeshow zijn verkrijgbaar aan de kassa.
Voor tijden modeshows en reserveren met korting zie www.trouwplannen.nl.

dé bruidsmodeshow
van Nederland
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Terug van een poosje weggeweest is de bruidssluier. Een tijdlang vonden we dit accessoire hét symbool voor maagdelijkheid - ouderwets, maar anno 2012 is hij weer helemaal bon ton.

De Bruidssluier
De kus

Assorti

Met een sluier voeg je wat extra drama toe aan het kus-

Sluiers zijn er in alle soorten en maten. Lang, kort, van tule, kant

moment. Stel je maar voor: na het ja-woord, slaat hij de sluier

of organza, voorzien van satijnen banen, strikjes of ruches.

naar achteren, om zijn lippen op de jouwe te drukken. Als er

Nieuw in het segment is de mini-sluier, die alleen je hoofd

nog een kerkelijke voltrekking volgt, verlaat je het stadhuis

bedekt. Ook de zogenaamde birdcage, die vaak in goed

weer met de sluier voor je gezicht. Pas als je de kerk weer

gestylde jaren ’50-films opduikt, is weer gespot: deze bedekt

uitkomt, mag je hem volgens de etiquette definitief teruggesla-

slechts je gezicht en geeft een vintage vleugje aan je outfit.

gen dragen.

Hot or not?

Hoe draag je hem?

We vroegen Marja, al 12 jaar stylist bij de Honeymoon Shop, of

Veel bruiden kiezen ervoor de sluier onderin hun haar te dragen,

de sluiertrend goed wordt opgepikt. “Veel bruiden komen bij

bijvoorbeeld onder het bruidskapsel. Op deze manier verliest het

ons binnen en zeggen direct dat ze absoluut geen sluier willen

de originele waarde van een sluier, maar het staat wél superro-

dragen. Toch gaat de helft daarvan er uiteindelijk mee de deur

mantisch. Kort of lang haar, opgestoken of los: het maakt niet uit

uit. Je hebt natuurlijk maar één kans om als bruid helemaal uit te

hoe je je haar draagt, voor elk kapsel is een sluier!

pakken en die sluier is daar dan toch wel erg leuk bij”.

TIP
Combineer je sluier met haarsieraden zoals curlies, spelden of bloemen. Ook een tiara kan mooi staan bij een simpele sluier.
En wil je nog meer uitpakken? Ga dan voor een kroon, voor een maximaal prinses-effect!
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veelgestelde

Ik heb een maatje meer.
Kan ik bij de Honeymoon
Shop terecht?

VRAGEN

0055

Ik trouw al over zes weken.
Ben ik nog op tijd om
een jurk te kopen?

‘De Honeymoon Shop heeft een uitgebreide collectie

bij het uitzoeken van de jurk

Een bruidsjurk kopen, dat doe je niet iedere dag. Wat kost een jurk? Wat draag je eronder? Hoe weet je welke kledingmaat je over een half jaar hebt? Fleur Kolk, stylist van de
Honeymoon Shop beantwoordt de vragen die haar het vaakst gesteld worden.

met jurken in alle maten. Ook voor bruiden met een ma-

‘Geen paniek. Voor elke bruid is een jurk te vinden.

tje meer hebben wij genoeg jurken om uit te kiezen. Onze

De Honeymoon Shop heeft altijd modellen op voor-

stylistes weten precies welk model en welke accessoires

raad hangen. Ook kan in samenspraak een japon

het beste passen bij jouw figuur.’

uit de winkelcollectie gekozen worden. Wel geldt:
hoe eerder je komt, des te meer keuze je hebt.’

Wie zal ik meenemen om
mijn trouwjurk te helpen
uitzoeken?
Wat moet ik meenemen bij het passen
van bruidsjurken?

‘Laat de adviseuze in de winkel weten
dat je een klein budget hebt. Wedden

‘Het lijkt misschien leuk om samen met al je vriendinnen, je moe-

dat ze iets moois én betaalbaars weet te

der, je schoonmoeder, je zus en je lievelingstantes de jurk van je

vinden in de rekken? Vergeet niet: voor

dromen uit te zoeken. In de praktijk werkt het beter om twee of

elke bruid is een droomjurk te vinden.’

maximaal drie mensen mee te nemen. Mensen die jou goed ken‘Veel bruiden denken dat ze de juiste lingerie en schoenen
moeten dragen bij het passen, maar dat is niet nodig.

nen en eerlijk zijn over wat jou staat. Blijf vooral dichtbij jezelf en
kies de jurk die jíj het mooist vindt.’

Eigenlijk hoef je niets mee te nemen, behalve een goed
humeur, een pakje zakdoeken en natuurlijk een camera
voor als je geslaagd bent!’

‘Dan vragen wij meteen: hoe ver in je zwangerschap ben je op je huwelijksdag? Ook hangt

Het lijkt me zo leuk om in een rode
trouwjurk te trouwen. Hebben jullie
ook gekleurde jurken?

het er vanaf in hoeverre je je buik wilt laten zien

der aan het worden. Rood, zilver, taupe maar
ook zwart en wit-zwart zie je steeds meer.

Ik trouw in de winter. Wat
kan ik over mijn schouders dragen tegen de kou?

of verbergen. Heb je al eens aan een A-lijn met
een overslag gedacht? Het Griekse model van

‘Absoluut! Gekleurde jurken zijn steeds populair-

Ik heb niet zoveel geld
te besteden. Is een mooie
jurk altijd duur?

Kan ik een bruidsmodezaak
als de Honeymoon Shop
zomaar binnenlopen?

een zachte chiffon, zo een waar Alicia Keys onlangs in trouwde, zal je ook prachtig staan. Wij
zullen je adviseren

over de juiste maat.’

‘Een winterbruid komt vaak voor een dilemma te staan:
ga je voor sexy of ga je voor warm? De Honeymoon
Shop maakt het mogelijk om een mooie stola of een
bolero te laten maken, in precies dezelfde stof als je
jurk. Natuurlijk is een klein, wit nepbontje ook een optie.’

De Honeymoon Shop heeft zelfs enkele modellen
die in maar liefs dertig kleuren leverbaar zijn.

‘Wij raden iedereen aan om van tevoren een afspraak te

Van champagnekleurig tot lila en groen: het

maken. Dan weten we dat je komt en hebben we alle tijd

kan ons niet kleurig genoeg zijn!’

om door te spreken waar je naar op zoek bent, om jurken
uit te zoeken en om je te begeleiden bij het passen. Heb

Ik ben zwanger.
Welke jurk is geschikt
voor mij?

Hoe zorgen mijn aanstaande en ik ervoor dat
onze bruidskleding goed
matcht?

je geen afspraak gemaakt en kom je zomaar langs? Als
er iemand beschikbaar is, helpen we je natuurlijk graag.

‘Een winkel die zowel bruid als bruidegom kan kleden, zoals de Honey-

Het is echter niet toegestaan om alleen over de verdie-

moon Shop, kan ervoor zorgen dat het totaalplaatje klopt. Niet alleen

pingen te lopen, omdat we bruiden die aan het passen

stemmen we de kleurstellingen op elkaar af, ook kunnen we een das

zijn, rust en privacy gunnen. Bezoek liever onze website.

en pochet laten maken in het materiaal van jouw jurk. Helemaal mooi

Hier zijn bijna alle modellen te bewonderen.’

als jij een gekleurde jurk draagt!’
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Ik wil nog wat afvallen. Kan
ik nu mijn bruidsjurk al uitzoeken of moet ik wachten
tot ik op gewicht ben?
‘Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, omdat bijna alle bruidjes nog een paar kilo’s willen kwijtraken voor de bruiloft. Wij kunnen je helpen met het bepalen van je (toekomstige) maat, mits
je een goed plan hebt en dus weet hoeveel je gaat afvallen.
Doorgaans adviseren we toch één maatje groter te nemen dan

0057

Hoe vervoer ik mijn jurk of
kostuum veilig in het vliegtuig?

Heb ik een hoepel nodig
onder mijn jurk?
‘Deze vraag krijgen we regelmatig. Veel bruiden zien het

‘Een jurk of kostuum blijft het best in vorm als je hem in de hoes

niet zitten, zo’n hoepel in hun jurk. De hoepel heeft ech-

als handbagage vervoert. Neem hierover vantevoren even

ter heel veel voordelen: hij houdt de jurk in vorm, zorgt

contact op met betreffende vliegtuigmaatschappij. Meestal is

ervoor dat je niet met meters stof tussen je benen loopt

het echter geen probleem. Een jurk die tijdens de reis toch wat

en hij voorkomt dat je struikelend de weg naar het altaar

kreukeltjes heeft opgelopen, hang je gewoon 3 tot 4 minuten

maakt. Wij adviseren daarom altijd om bij een wijde rok

(niet langer, de jurk mag niet nat worden) in de stoom van een

tóch voor een hoepel te kiezen.’

hete douche, en schud je daarna een beetje uit.’

Ik wil zo graag, vóór de
grote dag, mijn totaalplaatje van haar, makeup en jurk zien. Kan dit?
‘Dat kan zeker, het is zelfs

het droomgewicht, simpelweg omdat innemen makkelijker is en

een heel goed idee! Pro-

mooier uitpakt dan uitleggen.’

beer de afspraak voor de

‘Een torselet heeft twee functies: hij zorgt ervoor dat

Moet ik een torselet
dragen of volstaat
een strapless beha?

je jurk goed blijft zitten én hij verbergt die paar extra
pondjes. Ben je slank van jezelf? Dan is een strapless
beha meestal voldoende.’

Mag ik foto’s maken
van de jurken die ik pas?

Ik wil graag mooi
bruin zijn op mijn
trouwdag. Hoe lang
van tevoren zal ik
beginnen met zonnebanken?

‘Zowel voor de schoonheidsspecialist als voor de zonnebank

doorpas van de jurk te

geldt: plan je laatste bezoek niet later dan drie dagen voor de

combineren

bruiloft. Dan weet je zeker dat je met een gezonde blos op de

spraak met kapper en visa-

trouwfoto’s terecht komt, in plaats van met een roodverbrande

gist. Past alles bij elkaar of

neus. Kijk uit met tanning spray. Voor je het weet is je teint ietwat

ben je nog niet helemaal

oranje. Geen goede match met je japon.’

tevreden? Nu kun je nog

met

de

af-

aanpassingen doen.’
‘Wel van de jurk die je kiest.

Mijn moeder zoekt een mooi pakje.
Kan ze hiervoor ook bij de
Honeymoon Shop terecht?

Helaas niet van de andere
modellen. Het goede nieuws
is dat bijna alle modellen op
onze website terug te vinden

‘Jazeker! We merken dat veel moeders en dochters het leuk vinden hun

zijn. Je kunt je favorieten dus

outfit in dezelfde winkel samen te stellen, omdat ze kleur en stijl zo hele-

altijd even terugzien.’

‘Een trouwjurk is altijd even wennen, maar als hij goed op jouw

maal op elkaar af kunnen stemmen. En omdat het gezellig is om samen

lengte is afgesteld, zul je zien dat je je er vrij makkelijk in kunt

door te passen, natuurlijk. Neem je getuigen ook mee, dan maken we het

bewegen. Daarom is het belangrijk dat je tijdens het doorpassen

plaatje helemaal compleet.’

een stukje loopt. Dan kun je het best bepalen of de lengte goed
is. Ben je het niet gewend om op hakken te lopen? Draag dan ook
geen stiletto’s op je bruiloft, maar kies voor een iets comfortabelere hoogte. Er zijn ook heel elegante schoentjes verkrijgbaar met
een lagere (of géén) hak. Vraag of je je schoenen na de eerste

‘Bij een bruidsmodezaak werken vaak meerdere coupeuses, die de jurk van je keuze perfect

Ik draag normaal
nooit jurken of
hakken.
Hoe leer ik hier zo
elegant mogelijk in
bewegen?

pas mee naar huis mag nemen, om ze alvast wat in te lopen.’

op jouw lijf kunnen aanpassen. Ook kunnen ze er iets aan toevoegen, als je wilt: een haltertje,

Waarom moet ik eigenlijk
vermaakkosten betalen?
Hoort dit niet bij de prijs
inbegrepen te zijn?

een corsage, schouderbandjes. Omdat de inspanningen per bruid nogal kunnen verschillen,
worden de kosten hiervoor apart berekend. Soms zit de jurk bij de eerste passessie al als gegoten en is vermaken niet nodig. Daarom zou het oneerlijk zijn om de vermaakkosten in de prijs
van de japon toe te voegen. Meestal moet de bruid in de laatste acht weken voor de bruiloft

STAAT JOUW VRAAG ER NIET TUSSEN?

nog twee tot drie keer terugkomen, zodat de coupeuse de jurk helemaal op maat kan maken.

BEL DAN MET DE HONEYMOON SHOP EN STEL JE VRAAG

De adviseuses in de winkel doen altijd hun best om jouw maat zo goed mogelijk in te schatten.

AAN EEN VAN ONZE ADVISEUSES: 010 - 412 61 43.

Ook schatten we vantevoren de kosten in, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.’

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen zie www.honeymoonshop.nl
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Petra Pieterse-Visser (30) en haar
man Ferrey (31) gaven elkaar het jawoord op een van de mooiste plekjes
op aarde: het strand van Mauritius.
Zo’n setting vraagt natuurlijk om een
speciale jurk.

Het kopen van de jurk,
het uitzoeken van de accessoires,
het maandenlang geheim houden
en het moment dat je elkaar
ein-de-lijk mag zien. Vier bruiden
vertellen hoe zij het beleefden.

Belle

Bal

“Ik stapte de Honeymoon Shop binnen met
het idee dat ik er met zo’n romantische,
kanten jurk weer uit zou komen. Maar het
liep heel anders. Ik trof een verkoopster die
mij nog beter bleek te kennen dan ikzelf.
Want behalve een paar lange, traditionele
bruidsjaponnen hing ze ook een heel aparte, korte jurk in mijn paskamer. Eerst wilde
ik er niks van weten, maar ze hield vol dat
ze die écht bij me vond passen. Vooruit, ik
trok die jurk aan. En ik moest zeggen, hij
stond ongelofelijk leuk. Het asymmetrische, de speelse details aan de zijkant, de
lengte: het was allemaal net wat aparter,
en daardoor eigenlijk meer mij. ‘Helemaal
Petra!’ vonden
ook
mijn pleegmoeder en
mijn nicht,
die met me
mee waren
gegaan.
En langzaam ging ik zelf ook aan het idee
wennen. Voor Mauritius is het natuurlijk ideaal, zo’n luchtig jurkje, waar je zó even mee
de zee in loopt. Bovendien weet iedereen
die mij een beetje kent, dat ik dol ben op
schoenen. Al voor ik de jurk had gevonden,
wist ik welke schoenen ik aan wilde op mijn
bruiloft. Dat die wel éxtra tot hun recht zouden komen onder een korte jurk met blote
benen, dat gaf voor mij de doorslag om
voor deze Ladybird te gaan.
Ferrey en ik trouwden met zijn tweeën op
Mauritius. Geen familie, geen vrienden erbij. Alleen hij en ik, het strand en de zee.
Wat wás ik zenuwachtig, toen de grote dag
eenmaal aangebroken was. Ik had me helemaal alleen moeten aankleden, wat nog
niet meeviel met een torselet met wel twintig haakjes op de rug. Daar is nog iemand
van het hotel aan te pas gekomen.
Ondertussen stond Ferrey me op het strand
op te wachten. De blik in zijn ogen, toen ik
tegenover hem stond, zal ik nooit vergeten.”

Ik trof een verkoopster
die mij nog beter bleek te
kennen dan ikzelf.’

van het

Petra draagt een jurk
van Ladybird
Foto: Philippe Bouissou
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In het dagelijks leven helpt Fleur Kolk (35)
andere dames aan hun droomjurk. Maar
deze keer was zij zelf aan de beurt. Op 1
juni stapte ze met haar Rodrigo (32) in het
bootje.
“Ik ben ten huwelijk gevraagd via Skype! Rodrigo
zat helemaal in Brazilië, en ik hier. We zouden elkaar
nog een aantal weken moeten missen, voordat hij
weer naar Nederland kon komen. We hadden het
over de toekomst, toen hij ineens zei: ‘Laten we gewoon gaan trouwen.’ Waarop ik vroeg: ‘Is dit een
aanzoek?’ ‘Ja!’ zei hij. En ik riep: ‘Jaaa, dat doen we!
We gaan trouwen!’
Omdat ik als manager voor de Honeymoon Shop
werk, weet ik natuurlijk precies wat er te koop is
in de bruidsmodewereld. Daardoor hoefde ik niet
lang na te denken over mijn trouwjurk. Kort zou ‘ie
worden. Ik dacht: ik vraag één van onze coupeuses
om hem voor me te maken, want ik wist precies hoe
de jurk eruit moest zien. Toen ik een van onze leveranciers vertelde wat ik van plan was, keek hij een
beetje geschokt. ‘Je werkt in de bruidsmode,’ zei hij,
‘jij moet een trouwjurk aan!’
Ik bedacht me dat er nog een andere jurk was, die
ik altijd al mooi
had
gevonden:
een subtiel model
van Jesus Peiro.
Lang, dat wel. Een
echte
trouwjurk.
Ik had hem al
een keertje aangehad, en toen
vond ik hem al zo
prachtig. Toen ik hem voor een tweede keer aandeed, vergat ik de korte jurk spontaan. Dit moest
hem worden. Ik zie mezelf graag met een boothals,
want dat accentueert m’n schouders. En ik hou ervan als een jurk mooi om billen en heupen valt,
van mij mogen die vrouwelijke vormen best een
beetje benadrukt worden! Ik heb alleen de sleep
eraf laten halen, dat vond ik te bruidjes. Het zou
een kleine, gezellige bruiloft worden. Gewoon lekker trouwen samen, en dan met vrienden eten. Dertig man, heel intiem. Ik wilde niet overdressed zijn.
Deze jurk paste perfect in dat plaatje.
Ik heb het simpel gehouden: mijn haar droeg ik in
een knot, met een haarstukje van pareltjes, en ik
droeg oorbelletjes. Voor Rodrigo hebben we een
mooi blauw pak uitgezocht, dat hem echt te gek
stond. Ja, we wisten van elkaar wat we zouden dragen op de bruiloft. Ik vind het een leuk idee hoor,
dat mensen hun outfit geheim houden voor elkaar
tot de bruiloft, maar het is niks voor mij, haha!”

Op 27 en 28 mei trouwde Esmeralda Leerentveld-de Jong (27) met
Diederik (33). De keuze van de jurk
viel op een champagnekleurige Marylise. Die ze cadeau kreeg van de
Honeymoon Shop, als winnares van
een wedstrijd.

Het zou een kleine,
gezellige bruiloft
worden. Ik wilde
niet overdressed zijn.’

Fleur draagt een jurk
van Jesus Peiro
Foto: Lisa van Leenen

“‘Gefeliciteerd!’ riepen de verkoopsters
van de Honeymoon Shop, toen ik het pashokje uit kwam. Ik weet nog dat ik dacht:
waarmee? Ik had mijn jurk al een paar
maanden eerder uitgezocht, en nu kwam
ik hem alleen maar even doorpassen.
Maar ze bleven me stralend aankijken. ‘Je
hebt de jurk gewonnen. Je krijgt het hele
aankoopbedrag terug.’
Ik wist niet
wat ik hoorde.
Ik had inderdaad
een
coupon
via
een
website
ingevuld.
Je
moest een reden opgeven,
waarom jíj een jurk zou moeten winnen. Ik
had opgeschreven dat ik het bedrag aan
mijn ouders zou teruggeven. Zij hebben
sinds mijn geboorte namelijk elke maand
een bedrag opzij gezet om een gedeelte
van mijn uitzet en mijn trouwjapon van te
betalen. En zo is het gegaan. Het grootste
gedeelte van het bedrag is naar mijn ouders gegaan. Maar, ik heb ook een mooi
torselet gekocht, dat ik anders van een
vriendin zou lenen, én een paar schoenen.
Waarschijnlijk ben ik een van de weinige
bruiden die haar jurk twee dagen heeft
mogen dragen. Op vrijdag trouwden we in
het stadhuis in Den Haag, op zaterdag in
de kerk in Naaldwijk. Het was heerlijk. De
jurk zat als gegoten, ik heb er zelfs in kunnen dansen. En, hoewel ik nóóit hakken
draag, hield ik het ook op de schoenen
prima uit, te danken aan de kussentjes in
het voetbed. Die waren elke euro waard.”

‘Ik kreeg het hele aankoopbedrag terug van
de Honeymoon Shop.’

Esmeralda draagt
een jurk van Marylise
Foto: Jeroen Hiemstra

Met een moeder die in een bruidsboetiek werkt,
wist Jessica de Roode-Michels (33) precies hoe
haar droomjurk eruit zag. Dácht ze. Totdat haar
Joey (31) haar ten huwelijk vroeg en ze echt een
keuze moest maken uit al die mooie bruidscollec-
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ties…
“Slank en sexy. Zo zou mijn bruidsjurk zijn, dat stond mijn
hele leven al vast. Joey wist dat, mijn moeder wist dat, en
voor mij was er geen twijfel over mogelijk. Dus toen de

Op 22 juli 2011 trouwde Barbara de
Jong-Hellemink (39) met haar John (40).
Ze pakten op alle gebieden uit. Van de
trouwlocatie (kasteel de Hoge Vuursche
in Baarn) tot het vervoer (een stretched
limo én een helicopter) en de jurken (jawel, meervoud).

trouwdatum was geprikt, ging ik met drie vriendinnen naar
de Honeymoon Shop, waar mijn moeder werkt. Ik begon
met een paar modellen die nauw om het lijf vielen, zoals ik
in mijn hoofd had. ‘Pas maar lekker wat verschillende,’ adviseerde mijn moeder echter, terwijl ze de meest uiteenlopende jurken aandroeg, ‘want soms blijkt je droomjurk een
andere te zijn dan degene die je in je hoofd hebt’. Ik vond
het wel leuk om mezelf eens in een Sissi-jurk van 13 kilo te
zien, dus ik liet het me allemaal aanmeten. Wat ik van tevoren dacht, dat zulke japonnen mij niet zouden staan omdat ik vrij klein en tenger ben, bleek niet te kloppen. Ik kon
het eigenlijk best hebben. Dus probeerde ik nog eens wat:
van die schattige Zwanenmeer-jurken met strakke lijfjes en

‘Het mocht wel iets sexier.
Maar daar bleek
eenvoudig iets aan te doen.’

heel veel lagen
tule.

En

stond

ook

‘Ik verwisselde mijn
witte Mona Lisa voor
de zwarte Victoriana’

dat
su-

perschattig!

Ik

kon me zelfs levendig voorstellen dat ik hierin

zou trouwen. Het bracht me een beetje van mijn stuk. Wat
moest ik nou? Die middag heb ik niet kunnen beslissen. Ik
ben naar huis gegaan en heb het allemaal op me laten
inwerken. Maar een paar dagen later had ik nog steeds
geen idee.
Tot mijn moeder opbelde vanuit de winkel: ‘Jessica, we hebben de nieuwe collectie van Demetrios binnen. Daar zit een
jurk tussen, die móet je even zien.’
Ik ben diezelfde dag langsgegaan. En daar hing ‘ie: een
prachtige, transparante jurk, met een strak torselet en vanaf
de heup zeven lagen tule, bezaaid met Swarovski-stenen.
Hij straalde een en al glitter en glamour uit. Normaal ben
ik niet zo uitbundig, maar deze jurk was gewoon helemaal
goed. Wel mocht het nog ietsje sexier van mij, maar daar
bleek eenvoudig iets aan te doen. De coupeuse heeft van
de rechte bovenkant een hartvormig decolleté gemaakt.
Wat ik wel spannend vond, was wat Joey ervan zou vinden.
We hadden weleens samen in trouwboekjes zitten kijken en
hij had dan vaak op elke jurk commentaar. Wat als mijn
Jessica draagt een
jurk van Demetrios
Foto: Debby Elemans

jurk hem tegenviel? Dat schoot daags voor de bruiloft vaak
door me heen. Maar alle zorgen bleken voor niks. Hij vond

“Bij trouwen op een kasteel hoort zo’n dromerige,
ivoorkleurige jurk met een lange sleep, vond ik.
Dus ging ik op zoek en vond ik al snel een prachtige Victoriana van Maggie Sottero. Hij hing er alleen nog in het zwart, maar zou wel in ivoor na te
bestellen zijn. Dus besloot ik hem te passen, gewoon voor het idee, en de kleur even te negeren.
Maar eenmaal voor de spiegel, kon ik niet stóppen met naar mezelf
kijken. Die jurk zat als
gegoten en stond
me geweldig, júist in
die kleur. Die avond
kwam ik in verwarring thuis. ‘Maar ik
wil helemaal niet in
het zwart trouwen!’ zei ik tegen John. Zijn reactie?
‘Dan neem je toch twee jurken: een ivoorkleurige
en een zwarte?’ En zo is het gegaan.
Naast de zwarte Victoriana vond ik bij de Honeymoon Shop een prachtige, ivoorkleurige prinsessenjurk van Maggie Sottero. Lange sleep, hoepel,
van die ophalen aan de voorzijde, barokachtige
bewerking op het lijfje: precies wat ik in gedachten had. Deze droeg ik overdag, tijdens de fotoreportage, de ceremonie, de receptie en het diner. Maar wat de gasten niet merkten, was dat ik
tijdens het hoofdgerecht wegsneakte om me te
gaan verkleden. Terwijl ik mijn romantische Mona
Lisa Royal verwisselde voor de sexy Victoriana,
werden zij richting hal gedirigeerd voor ‘een toetje’. Daar wisten ze niet wat hen overkwam: de
lichten werden gedimd, een saxofonist speelde
‘The man with the red face’ van Laurent Garnier
en op dat nummer kwamen John en ik de trap
af. Dansend. John in een ander gilet en das, ik
helemaal in het zwart, met avondmake-up en
mijn haar losser. Meteen ging het dak eraf. Het
was een spectaculaire opening van een avond
waarop ik niet van de dansvloer af te sláán was.”

Barbara draagt een
jurk van Maggie Sottero
Foto: Reflexx reportages
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earrings

colliers

Nathalie draagt een
jurk van Maggie Sottero
Foto: Martinique

Natalie van Hout (29) kreeg vorig jaar een

lang gemaakt. Zowel moeder als schoonmoe-

mijn moeder en mijn schoonmoeder met mijn

wel heel bijzonder verjaardagscadeau van

der waren in tranen toen ik in de rozenjurk het

man op pakkenjacht. En precies toen zij naar

haar vriend Roy (31): een huwelijksaanzoek.

pashokje uitstapte. Ook ikzelf wist heel erg

de Honeymoon Shop gingen, hing daar míjn

Nog geen week later begon ze aan haar

zeker: dit is hem. Inpakken maar. Wel moest

jurk in de etalage. En, zo vertelde mijn moeder

zoektocht naar dé jurk.

hij iets ingenomen worden en wat korter ge-

later, Roy vond die ontzettend mooi. Hij begon

maakt. Dat duurt altijd nog een poosje. In de

bij haar te vissen: heeft Nathalie die aangepast? Heeft ze hem wel gezien?

“Nadat ik van de verrassing was bekomen ben
ik me meteen in bruidsjurken gaan verdiepen.
In het eerste het beste boekje dat ik besteld

bracelets

‘Ik was op slag verliefd.’

Thuis begon hij er opnieuw over, tegen mij.
Dat hij zo’n mooie jurk gezien had. En dat die

Austria | Belgium | Denmark | France

mij ook zo mooi zou staan. Omdat ik de ver-

had, zag ik hem al staan: een witte jurk met
rode rozen van Maggie Sottero. Ik was er op

tussentijd kon ik mooi op zoek naar accessoi-

rassing niet wilde verpesten, deed ik of mijn

slag verliefd op en maakte snel een afspraak

res. Al wilde ik het niet te bont maken, de jurk

neus bloedde. Dus toen hij me op 1 juli 2011,

bij de Honeymoon Shop in Rotterdam. Daar

zelf is al druk genoeg. Ik heb vier paar oorbel-

kwam ophalen bij mij moeder thuis, viel zijn

heb ik voor de vorm nog een paar andere jur-

len en een paar witte schoenen geshopt, die

mond open toen ik de deur open deed. In dé

ken gepast, maar stiekem was mijn keuze al-

ik rood heb laten verven. Ondertussen gingen

jurk. Geweldig vond-‘ie het.”

Germany | Luxemburg | Netherlands | Norway

www.abrazi.com

Switserland | United Kingdom
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APPEL

CURVY

Jij bent gebaat bij ‘verticale
lijnen’. Een V-hals, bijvoorbeeld,
creëert lengte en laat je optisch
slanker lijken. Ook een korset
drukt jouw forsere bovenlichaam
mooi in shape en creëert een
taille, daar waar je hem mist. Niet
doen: een fishtail model, omdat
deze de nadruk legt op de gebieden die jij liever wilt camoufleren.

Ben je wat voller? Kijk de kunst
af bij de oude Grieken en kies
voor de Empire stijl: een strak
bovenlijfje met een soepele,
wijdvallende onderkant. Ben je
vol, maar heb je wel degelijk een
zandloperfiguur? Dan raden we
je een A-lijn aan, die de taille accentueert. Ook belangrijk is het
om te letten op het décolleté. Een
bovenlijfje dat recht afloopt laat
je borsten groter lijken, terwijl een
sweetheart bustier optisch een
cupmaatje wegneemt.

PEER

De perfecte
jurk voor
elk figuur
Dat er een jurk moet komen is duidelijk. Maar welk model past het beste bij jouw figuur?
Appel, peer, lang en slank, zwanger of mollig: het is slechts een kwestie van weten waar je kansen liggen.

Een A-lijn is voor jou ideaal. Door
het strakke lijfje leg je het accent
op je taille en blijven de probleemgebieden verborgen onder
de wijde rok. Stevige stoffen zoals
taft, en duchesse satijn zijn erg
effectief, omdat deze niet sluik
langs het lichaam vallen.

PETITE
Kun je wat extra lengte gebruiken? Kies voor een jurk waarbij
de taille net boven je eigen taille
valt. Het onderste deel van de
jurk is daardoor langer, wat jou
in het geheel langer doet lijken.
Vermijd teveel decoratie en
houd het simpel en clean, om te
voorkomen dat je wegvalt in alle
uitbundigheid. Kies daarom liever
voor een eenvoudige japon dan
een weelderige prinsessenjurk.

LANG &
SLANK
Bofkont! Jij zult weinig problemen
hebben met het vinden van het
juiste model. Mogelijkheden te
over. Slanke modellen van zachte
stoffen benadrukken je frêle postuur. Al eens nagedacht over een
fishtail dress? Dit model accentueert de rondingen van heupen en
bil en geeft je een buitengewoon
gracieuze look.
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Te g e n w o o rd i g k u n j e p re c i e s z o t ro u w e n a l s j i j w i l t : i n h e t w i t o f e e n k l e u r, i n k a n t o f z i j d e ,
i n u i t b u n d i g e p r i n s e s s e n s t i j l o f e e n j u r k j e t o t o p d e k n i e . M a a r, d a t w a s v ro e g e r w e l a n d e r s .
We d u i k e n i n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e ‘ w i t t e d ro o m ’ . Va n d e b r u i l o f t v a n K o n i n g i n V i c t o r i a
t o t d e n i e u w e ro y a l t y : d e h e d e n d a a g s e fi l m - e n mu z i e k s t e r re n .

Miljoenen vrouwen kijken uit naar de dag

dames uit de hogere sociale klassen pik-

voor iedereen een gevestigd fenomeen.

pofmouwen zette ze een nieuwe trend.

dat zij hun trouwjurk mogen gaan uitzoe-

ten de trend gretig op. Aan het einde van

Met name de koningshuizen zijn toonaan-

En dit jaar stond een nieuw stijlicoon op.

ken, vaak al ver voordat ze de juiste partner

de 19e eeuw droegen de meeste vrouwen,

gevend geweest in het in stand houden

Maar liefst twee miljard zaten aan de buis

hebben gevonden. In 90% van de gevallen

zeker die uit de gegoede milieus, een witte

van ‘de witte droom’. Niemand zal ooit

gekluisterd toen Kate Middleton haar ja-

is die jurk wit, de kleur van de onschuld. Dit

jurk op hun bruiloft. De symboliek van de

vergeten hoe Grace Kelly in 1956 met

woord gaf aan Prins William. In een adem-

verhaal gaat over onze fascinatie met de

maagdelijkheid had er nog weinig mee

Prins Rainier III van Monaco trouwde: haar

benemende creatie van Alexander Mc-

witte trouwjurk. De traditie van trouwen in het

van doen, met een witte jurk liet je vooral

hooggesloten kanten top, met een prach-

Queen. En ook deze jurk was wit.

wit is immers diepgeworteld in onze cultuur.

zien dat je rijk genoeg was om een jurk te

blauw het symbool van reinheid en zuiver-

In de jaren tijdens en na de depressie die

heid. En ook rood en geel zag je veel in de

volgde op de Eerste Wereldoorlog en in

bruidsmode. In minder welgestelde families

de periode voor de Tweede Wereldoorlog

trouwden meisjes zelfs in het zwart, grijs en

trouwden vrouwen vaak in een simpele

Married in
white, you have
chosen right

bruin. Na de bruiloft moest je hem name-

jurk. Na de Tweede Werelddoorlog brak

tige rok van witte zijde haalde alle voor-

lijk gewoon door kunnen dragen. In 1840

een periode aan, waarin de vrouw weer

pagina’s.

Natuurlijk lachen we vandaag de dag om

kwam daar verandering in. Toen trouwde de

vrouw mocht zijn, met Christian Dior als

Daarna volgde een periode van mini-

dergelijke rijmpjes. We trouwen in alle mo-

Engelse Koningin Victoria met Prins Albert

voorloper. Het benadrukken van het vrou-

jurkjes in Courège-achtige stijl en wijde

gelijke kleuren en stijlen, en elk seizoen

van Saxe-Coburg in een prachtige, room-

welijk silhouet nam in populariteit toe.

hippie-gewaden, tót men in 1981 prinses

brengt de bruidsmode ons nieuwe verras-

witte jurk. De foto’s werden gepubliceerd

Door de invloed van de media en mode-

Diana als een ware sprookjesprinses in het

singen. De witte jurk is voorlopig echter niet

in kranten over de hele wereld en hiermee

bladen waarin Hollywoodsterren pronkten

huwelijk zag treden. Met haar ivoorkleuri-

weg te denken uit onze westerse trouwcul-

was een nieuwe trend geboren. Niet ieder-

in prachtige witte creaties, werd de witte

ge japon van taftzijde en antiek kant, een

tuur en blijft voor veel meisjes toch nog al-

een kon Victoria’s voorbeeld volgen, maar

trouwjurk aan het einde van de 19e eeuw

sleep van maar liefs 7,6 meter en enorme

tijd dé ultieme droom.

kopen die maar één maal gedragen kon
Toch is het niet altijd vanzelfsprekend ge-

worden.

foto: Getty Images

weest om in het wit te trouwen. Vroeger was

Married in white, you have chosen right.
Married in green, ashamed to be seen.
Married in red, you will wish yourself dead.
Married in blue, you will always be true.
Married in yellow, ashamed of your fellow.
Married in black, you will wish yourself
back. Married in pink, your spirits will sink.

0070 | HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

TERWIJL JIJ JE VOORBEREIDT OP JE BRUILOFT, GAAT HET IN DE MEDIA NERGENS
ANDERS OVER DAN DIE EEUWIGDURENDE
KREDIETCRISIS. IN DEZE TIJDEN MOETEN
WE ALLEMAAL OP DE KLEINTJES LETTEN,

Mooi

HOEFT
NIET
DUUR
TE ZIJN

0071

Alle j
op de urken
ze
zijn o pagina
nder
de
1000
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MAAR BEKNIBBELEN OP JE TROUWJURK
DOE JE NATUURLIJK NIET GRAAG. GEEN
NOOD: MOOI STAAT NIET GELIJK AAN
DUUR. MET DE VOLGENDE TIPS VIND JE
GEGARANDEERD DE JAPON VAN JE DROMEN, OOK MET EEN BEPERKT BUDGET.

tip1

Maak een be-

Laat je adviseu-

Je weet het: ‘so-

groting voor jul-

se weten wat je

mething old’ en

lie hele trouwdag,
per

zodat

je

tip2

onderdeel

budget is voor
de jurk. Zij zal
dan alleen jur-

tip3

‘something borrowed’ zijn onontbeerlijk in je

weet wat je te

ken aandragen

outfit. Komt dat

besteden hebt. Nu je weet wat je

die binnen het budget passen.

even goed uit. Kijk eens in het sie-

mag uitgeven aan een jurk, kun je

Op deze manier voorkom je dat je

radenkistje van je moeder of oma

gericht gaan shoppen.

verliefd wordt op een jurk die je

en vis er die mooie vintage arm-

niet kunt betalen.

band uit, die jouw look helemaal
afmaakt. En heb je vriendinnen of
zussen die eerder getrouwd zijn?
Misschien willen zij je hun torselet,
sluier of schoenen wel uitlenen.
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tip4

Er zijn altijd meer betaalbare alternatieven voor

Je kúnt een dure hairstylist inhuren om je een

die dure kanten sluier of die met swarowski in-

mooie bruidscoupe aan te meten. Maar je

tip6

gelegde armband. En een leuk sieradensetje is
vaak al te koop voor 70 euro.

kunt het ook níet doen. Want met een beetje
oefening kun je zelf ook veel bereiken. Op youtube.com vind je honderden filmpjes waarin
je het aanbrengen van bruidsmake-up en het

creëren van wonderschone bruidskapsels voorgedaan krijgt.
Eén makkelijk bruidskapsel kunnen wij je vast uitleggen: was je
haar en kam het goed uit. Smeer een foam in je haar en rol er
grote rollers in. De volgende ochtend spuit je lak over de rollers
en haal je ze voorzichtig los. Niet uitkammen, maar gewoon losschudden met je handen. Nu kun je je haar aan een kant vastzetten met een mooie kam met pareltjes of een bloemcorsage. Et
voila, een prachtig bruidskapsel.

Hou de sample

tip5

sale van de Honeymoon Shop
in

de

gaten.

Pasmodellen
die niet langer

Er zijn speciale websites die zich rich-

te bestellen zijn, worden dan met

ten op bruiden die er uniek uit willen

grote kortingen verkocht. Sample
sales vinden altijd omstreeks juni
en juli plaats.

tip7

zien en tegelijk een beetje op hun
budget letten. Op sites als Etsy.com
vind je de mooiste zelfgemaakte sieraden en accessoires.

WEDDEN DAT JE MET DEZE TIPS AL EEN AARDIG EIND OP WEG BENT OM VAN JOUW DAG IETS
HEEL BIJZONDERS TE MAKEN, ZONDER JE BUDGET TE OVERSCHRIJDEN? LAAT JE NIET VAN JE
STUK BRENGEN, MAAR ZIE HET ALS EEN UITDAGING. BLIJF REALISTISCH EN LAAT JE NIET VERLEIDEN DOOR DURE JURKEN EN ACCESSOIRES. WIE INVENTIEF IS, ZAL ER PRACHTIG UITZIEN!

0073
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OR DON’T?

ADVISEUSE
Fleur Kolk

WAAROM SPRINGT DEZE ER VOOR JOU UIT?
“Ik ben persoonlijk helemaal weg van deze
collectie. Sterker nog: ik ben zelf ook in een

JURK

japon van Jesus Peiro getrouwd. De eenvoud,

2040 Jesus Peiro

anders dan een standaard trouwjurk. Deze stijl

de prachtige stoffen en de ontwerpen zijn echt

HO NE YMO O N

Ze zijn allebei doorgewinterde adviseuzes in
de bruidsmode en hebben in de jaren heel
wat trends en modellen voorbij zien komen.
Hun advies aan klanten baseren ze op diens
persoonlijkheid, smaak en voorkeuren. Maar
stiekem hebben natuurlijk ook zij zo hun lievelingsjapon...

ADVISEUSE
Margreth Blok

WAAROM KIES JE VOOR DEZE JURK?
“Ik heb hem zelf ontworpen, in samenwerking
met Affinity. Door mijn ervaring in de winkel weet

JURK

ik precies waar vraag naar is. Dat heb ik uitge-

Virginia van Affinity

laten tekenen.”

legd aan Affinity, waarna zij deze japon hebben

is absoluut niet voor iedereen, je moet ervan
houden.”

DAT IS LEUK! IS DE JURK GEWORDEN ZOALS JE HEM
IN GEDACHTE HAD?

HEB JE DE JURK WAAR JE ZELF IN GETROUWD BENT

“Ja, hij is echt helemaal perfect. Ik heb me laten

WELEENS AAN IEMAND VERKOCHT?

inspireren door de designjurken waarvan brui-

“Haha, nee, dat is me nog niet overkomen. Hij

den vaak plaatjes meenemen naar de winkel.

wordt wel regelmatig gepast, maar het model

Helaas vallen deze vaak buiten het budget. Deze

is vrij minimalistisch en veel bruiden willen toch

jurk heeft wel een hoog design gehalte, maar

nét iets meer.”

dan voor een leuke prijs.”

WELKE ACCESSOIRES ADVISEER JE BIJ DEZE JURK?

WAT VOOR ACCESSOIRES ZOU JE ERBIJ

“De eenvoud van een Jesus Peiro vraagt juist

AANRADEN?

om weinig accessoires. Een sluier is er prachtig

“De jurk moet je zien als een canvas, dat je op

bij. Maar, kies dan wel voor een korte. Want de

vele manieren kunt aankleden. Mijn voorkeur

achterkant van deze japon is zo bijzonder, die

gaat uit naar het thema ‘strikje’. Zo hebben we

moet je niet bedekken! Ik zou kiezen voor een

hele leuke schoentjes van Elsa Coloured Shoes

haarsieraad of voor een visnetsluiertje die net

met een strikje erop, die staan er te gek bij. Ook

over je ogen valt. En het is de ideale jurk voor

hebben we een sluier met brede bies, die het ef-

een hoge hak.”

fect van de baleinen of het lijfje terughaalt.”

DRAAG JE SIERADEN BIJ DEZE JURK?

DRAAG JE SIERADEN BIJ DEZE JURK?

“Een ketting is niet mooi, omdat de halslijn vrij

“De jurk heeft niet veel nodig; het is juist de een-

hoog sluit. Ik zou dus kiezen voor een armband

voud die zo mooi is. Wil je toch een beetje meer?

en bijpassende oorbellen. Swarowski is in dit

Kies dan voor een mooi parelsnoer met bijpas-

geval aan te raden, maar een combinatie met

sende oorbellen. Beetje vintage, supermooi.”

pareltjes kan ook prachtig zijn.

0075
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WAT IS

jouw
ADVIES?

We zien hier een prachtige jurk van het
merk Blue by Enzoani. Maar… er moeten
nog schoenen, sieraden en accessoires
bij. Beginnen jouw handen nu meteen te
jeuken?

Dan ben jij misschien wel de-

gene die we zoeken!
De Honeymoon Shop is altijd op zoek naar
enthousiaste verkoopsters / stylistes. Als styliste begeleid je klanten bij hun zoektocht
naar hun ultieme droomjurk of droompak.
Je adviseert, je informeert en bent het contactpersoon van jouw klant, wanneer deze
geslaagd is en het doorpastraject ingaat.

WAT IS BELANGRIJK
OM DIT WERK GOED
TE KUNNEN DOEN?
Inlevingsvermogen
Representatief
Creatief
Behulpzaam
Affiniteit met bruidsmode
Beschikbaar in het weekend

HEB JE INTERESSE
IN EEN BAAN?
Stuur dan een brief met korte
motivatie, CV en een foto
t.a.v. Tim van der Velden
naar info@honeymoonshop.nl.
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DE GROTE DAG KOMT STEEDS DICHTERBIJ. DE LOCATIE IS AFGEHUURD,
DE GASTENLIJST KLAAR EN DE JURK IN THE POCKET. MAAR HEEFT HÍJ AL
EEN EEN UITDOSSING DIE PERFECT MATCHT MET DE JOUWE?
Voor de keuze van het kostuum is persoonlijke stijl erg belangrijk. Waar houdt je aanstaande van? Klassiek, sportief,
dandy, opvallend, sober: net als bruidsjaponnen zijn ook
pakken er in alle soorten en maten. Stem jullie stijlen echter wel op elkaar af. Als bruid en bruidegom sta je sámen
in de schijnwerpers. Los van elkaar
kunnen jullie er nog zo sprookjesachtig uitzien, maar als het pak van je
eega niet bij jouw japon kleurt, heb

Hoewel de Honeymoon Shop een bijzonder grote en veelzijdige collectie
kostuums op voorraad heeft, is het toch aan te raden om drie tot zes maanden
voor de bruiloft een pak uit te zoeken. Om er zeker van te zijn dat een adviseuse

TIP

alle tijd heeft, is het aan te raden om even een afspraak te maken.

AFGEBEELDE KOSTUUMS ZIJN VAN WILVORST, PRIJS VANAF € 700,-

je toch een faux pas aan de haak.

EERST DE JURK, DAN HET PAK

PASVORM
Mannen die in het dagelijks leven niet vaak een pak dra-

Tegenwoordig speelt het kostuum een grotere rol in de

gen, weten niet altijd waar je op moet letten bij het ko-

bruidsmode dan vroeger, maar nog altijd is de jurk van

pen van een kostuum. Geef je aanstaande een aantal

de bruid leidraad. Hij stemt zijn kleding dus op jou af. Hoe?

tips mee, als hij uit winkelen gaat: een mooi kostuum sluit

Door samen te gaan shoppen, bijvoorbeeld. Vindt hij het

goed aan op het lichaam, het jasje mag niet wijken ter

leuker om zijn outfit voor jou geheim te houden? Dan kan

hoogte van de kraag, de schouders moeten iets aflopen,

hij iemand meenemen die weet wat jij op de bruiloft zult

de broek dient op de heupen te zitten en let vooral ook op

dragen. Zijn zus, zijn moeder, een vriend. Jij kunt zijn ‘adviseurs’

de lengte van de mouwen. Circa 1,5 cm van het manchet

zelfs een stukje stof van jouw bruidsjurk toestoppen – een

moet onder het jasje uitsteken en het einde van de mouw

goede bruidswinkel geeft je dat altijd mee.

moet op de pols vallen.

Draag jij een jurk van paarse zijde? Zwart kant? Een fleurige bloemmotief?
Bij de Honeymoon Shop kun je een das en pochet van dezelfde stof voor
hém laten maken.
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Best men’s fashion to celebrate
www.masterhand.com

EN NU HIJ NOG...

THIS IS HOW IT’S DONE

JACQUET
Gaan jullie voor de traditionele bruiloft? Dan zie je je geliefde natuurlijk het liefst in jacquet. Een jacquet is een pak dat bestaat uit
een lange, (zwarte) jas met rond weggesneden voorpanden en
een gestreepte broek zonder omslag. Daaronder wordt een ivoor of

Heb jij een afwijkende maat? Bij de Honeymoon Shop laat je een
trouwpak op maat maken, met be hulp van een ervaren adviseuse.

wit overhemd gedragen met dub-

TIP

bele manchetten, een vest en een
stropdas of plastron. Zwarte gladde schoenen, handschoenen en
eventueel een hoge grijze hoed maken het af. Na zes uur ‘s avonds
wordt het jacquet verruild voor een smoking of rokkostuum. Wanneer de bruidegom overdag een jacquet draagt, wordt dit volgens

AFSTYLEN

de traditie ook van de belangrijkste mannelijke gasten verwacht,

Bij het perfecte pak horen de juiste accessoires. Schoenen, manchet-

zoals vaders, broers, getuigen en de ceremoniemeester.

knopen, een riem, een das, ondergoed en, ja, zelfs de keuze van
je sokken mag niet onderschat worden. Een slecht gekozen sok
maakt van een peperduur pak een vlag op een modderschuit. De

Heren krijgen bij de Honeymoon Shop
10% korting op hun kostuum als de vrouw
ook haar japon hier gekocht heeft.

TIP

details maken het verschil!

Probeer ook eens een kostuum van Wilvorst. De Honeymoon Shop
is premium dealer van Wilvorst. Dit zijn hoge kwaliteit 3-delige kostuums
met vele mogelijkheden wat betreft kleur, stijl en snit.

TIP

Mannen zijn doorgaans niet dol op winkelen. Het liefst kopen ze alles in één
keer. En zeker bij de aanschaf van een trouwpak is dat helemaal geen gek
idee; je ziet meteen het complete plaatje. Bij de Honeymoon Shop koopt hij
zijn pak, riem, schoenen en sokken, allemaal tegelijk.

TIP
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www.mad-kommunikation.de
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Je trouwt toch maar één keer?

Bezoek nu ( op afspraak ) onze studio
voor een vrijblijvende oriëntatie en
ontvang bij jullie boeking van een
huwelijksreportage een gratis RVS lijst.
Actie geldig tot 30 juni 2012

0085

...doe het dan gegarandeerd goed

Intensieve nabewerking op opnames
Samenstelling van het album met jullie
Diverse albums leverbaar al vanaf € 275,Hoge resolutie opnames met de H4D 60 Hasselblad
Proefsessie in de studio inbegrepen met 7 grote afdrukken
Ook voor professionele videoreportages en videofelicitaties

WWW.WEDDINGGIFTSHOP.NL

WWW.BABYENKRAAMCADEAUS.NL

WWW.PAARDENCADEAUS.NL

WWW.HONDENCADEAUS.NL

wij fotograferen met:
WWW.TENNISGIFTS.NL
Studio Hoge Heren - Gedempte Zalmhaven 459 - 3011 BT ROTTERDAM - www.studiohogeheren.nl - info@studiohogeheren.nl - 06-15487866

WWW.GOLFCADEAUS.NL

WWW.SPORTCADEAUS.NL
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Grote collectie
bruidsmeisjes- en
bruidsjonker kleding
Voorstraat 61A
3201BA Spijkenisse
Tel. 0181 - 62 01 92

www.humpiedump.nl

Betrouwbaar, Professioneel & Innovatief: dat zijn bedrijven uit de

De Nederlandse TrouwBranche Organisatie ondersteunt

trouwbranche die het Keurmerk Trouwen dragen. Ze zijn getoetst

bedrijven uit de trouwbranche op veel gebieden, houdt

door een onafhankelijk bureau en hebben de Nederlandse

netwerkborrels, geeft workshops en verzorgt een jaarlijkse

TrouwBranche Organisatie achter zich staan. Als bruidspaar

trouwmonitor. Samen met de aangesloten bedrijven doen we

weten jullie dat je met een overeenkomst met één van deze

er alles aan om ervoor te zorgen dat jullie bruiloft mooi, uniek en

leveranciers een mooie huwelijksdag kunt verwachten.

goed georganiseerd zal zijn!

Het Keurmerk Trouwen wordt pas afgegeven na een gedegen

Kijk op www.keurmerktrouwen.nl en vindt alle trouwbedrijven

onderzoek. Mocht er onverhoopt toch een probleem zijn, dan

met het Keurmerk Trouwen. Op www.ntbo.nl lees je over de

is mediation mogelijk. Alle aangesloten bedrijven hebben de

Nederlandse TrouwBranche Organisatie.

gedragscode ondertekend. Hierin staat onder andere dat
afspraken duidelijk vastgelegd en nagekomen worden, men
representatief is en alles zal doen om jullie huwelijksdag te laten
slagen.
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I00% Marco

Kijk voor informatie en
frequenties op 100p.nl
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bridal bodywear
& accessories
Voor de mooiste dag in je leven wil je er natuurlijk perfect uitzien. Begin daarom
met de basis voor je bruidsjurk: zorg voor de juiste bruidslingerie. Daarnaast kan je
met diverse accessoires een persoonlijke en individuele uitstraling geven aan je creatie.
Poirier is gespecialiseerd in hoogwaardige lingerie en accessoires, speciaal voor de
bruid. Onze collecties zijn verkrijgbaar bij de betere bruidsmodespeciaalzaak.
Voor ons volledig aanbod verwijzen wij je graag naar onze website.

www.poirier.nl
Poirier Modellen b.v. Tel. +31 (0)43 325 33 77 Fax +31 (0)43 321 32 28 info@poirier.nl
Posthoornstraat 59, 6219 NV Maastricht, Nederland
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