
Met 400Vlaamse koppels die elke week hunjawoord geven lijkt trouwenweer helemaal hip
Maarwat heeft de man in de pap te brokken Hoe kiest hij de perfecte verlovingsring op welke
manier doet hij zijn aanzoek wat trekt hij aan op zijn bruiloft Wie nu al koud zweet over

zijn scrotumvoelt rollen leest best aandachtig deze gids
tekst Sebastiaan Bedaux

Heren klaar
voor de start

1 2MKHI HET AANZOEK
Misschien ligt die daar al vijfHet takenpakket van de man al een goed idee van de stijl als Nu de verlovingsring eindelijk

in de aanloop naar een huwe hij hier binnenstapt jaar en is ie al bepoteld door gekozen is rest enkel nog de
lijk kan zo beperkt ofuitge Meestal wordt voor een honderden klanten vraag van 1 miljoen En die stel
breid als hij of zij het wil Maar hoeveel moet datsolitairegekozen een centrale je uiteraard niet tussen de8 maar de queeste naar de verlo steen al dan nietmet kleine maatwerk dan kosten Een op soep en de patatten
vingsring is een avontuur dat diamantjes eromheen Daarna maat gemaakte ring met dia

mant heb je al vanaf1 000hij helemaal alleen zal moeten wordt er over het budget
DO Sondergaan De tocht is niet gepraat Het gros van de verlo euro Hoe groter helderder

zondergevaar zijn precious vingsringen kost tussen de beter van kleur en slijpwerk
zal voor de rest 2 000 en hoe duurder de steen Wil je Wil je een verloving volgens

10 000 eurovan hun huwelijk liever een grotere diamant het boekje dan vraagje eerst
PRIJSKLASSE haar hand aan haar vaderaan haar ringvin Wie een grote maar hebje een beperkt bud

1 000 10 000 euroger bengelen Een steen wil get dan kunje bijvoorbeeld Ben je niet zo traditioneel en
foute keuze wordt STIJL betaalt uiter inleveren op vlak van helder vermoed je dat je toekom

Een solitaire scoort altijd stige schoonfamilie niet kanhemniet in dank heid kleur ofmaaksel Met hetaardmeer
afgenomen maar in witte blote oog is een verschil in de zwijgen sla dan deze stapMAAT

Hetmoet diamant heb drie c s clarity colour cutNeem één van haar ringen gewoon over
mee naar de juwelier je vijf kleuren vaak niet zichtbaar Je kunt degezegd de per Bereid je aanzoek goed voor

fecte verlovings D E F G en diamant er trouwens optisch en zorg datje partner niks
ring op de kop tik H en als je groter laten uitzien door er een van je plannen te weten

naar G ofHgaat zakt de prijs komtken is bepaald geen sinecure zetkast rond te plaatsen
Wordt het goud platina wit Je kunt dus een beetje spelen Aan welke hand draagt de
goud rosé goud Met één grote metgrootte kleur en helder vrouw die ring eigenlijk En
diamant ofmet meerdere heid Enja hoe erg het ook is hoe weetje de juistemaat
kleintjes Welke maat Welke in diamant is 3 000 euro nog Leën Wij adviseren altijd om
stijl modern klassiek En hoe een beperkt budget een ring mee te nemen die ze al
veel moet dat kosten Volgens de Limburgse aan die vinger draagt maar

Gelukkig zet StellaWolf vaak kunnenwe demaat ookjuwelier Jochen Leën is de
zaakvoerster van de bekende schatten aan de hand van eenmooiste ervaringvoor deman

foto Ver zitten we er nooitAntwerpsejuwelenzaak om de verlovingsring van a tot
naast En wat betreft de handColman ons op de goedeweg z te laten maken waarbij hij

zelf de diamant uitzoekt enHet is altijd handig voor de eigenlijk bestaan daar bij ons
man omevenmet zijn geliefde samen met de juwelier de ring geen regels over Vaak zit de
langs de vitrine van een juwe ontwerpt Zo weetje zeker dat verlovingsring rechts de kant
lier te wandelen om een je een uniek stuk in handen van het goede gedragen

maar links is dan weer de kantindruk te krijgen vanwat zij hebt Kies nooit een ring die in
mooi vindt Dan heeft hij vaak van het hart Watje zelfwiltde vitrine ligt zegt Leën



DE TROUWRING3
In tegenstelling tot de verlo loge waar de trouwdatum in hou je nog een vinger over
vingsring kiesje de trouwring gegraveerd wordt voor een nieuwe ring lacht

Je kunt tenslotte ook voorsamen Het advies van juwe Vroeger kozenmannen
en vrouwen vaakvoorlier Leen Stop weinig budget een getatoeëerde trouwring
dezelfde trouwring maar inin de trouwring van de vrouw kiezen hoewel tattoo artists

dat zelf niet aanradenen nogminder in die van de iets bredere uitvoering voor
de man weet StellaWolfman Indruk maak je met de Vingertattoos zijn nooit per

fect omdat de huid op die plekverlovingsring De trouwring Maar dat komje amper meer
wordt vaak tegen de verlo tegen De vrouwwil bijvoor veel sneller regenereert dan

op armen ofbenen zo klinktvingsring aan gedragen dus beeld een ring in rosé goud
zorg dat ze matchen qua met een steentje erop terwijl het bij Vinnie Stones SINSINS
materiaal en kleur Veel man de man voor geel goud gaat Tattoo inAntwerpen We

Voor de vrouw raad ik aan omnen vervangen tegenwoordig krijgen wel eens koppels over
hun trouwring door mooie de trouwring te laten aanslui de vloer die er naar vragen
manchetknopen of een hor ten bij de verlovingsring Zo maar veel zijn het er niet

4 HET TROUWPAK TIPS

Personaliseer je trouwpak

met een geborduurde

boodschap
UiteraardOntspan en probeer ervan Er zijn mannen die al op voor veel smokings Kies kleuren en stoffen

hand weten welke kleur hun maar ookminderte genieten Laat de zenuwen kunje eendie niet té trouwtypisch zijn
klassieke kos kostuumje aanzoek niet verpesten trouwplunje wordt in welke zodat je het kostuum later

stof met een stropdas of eenKies een moment dat tuums in die huren maar

8nog eens kan dragen
strikje in smoking ofmet kleur Het voor weet danwelspeciaal is voor jullie Laatje bijstaan door
sneakers eronder Voor alle dat die kosBijvoorbeeld de verjaardag deel is datje bij een specialist

voorbeeld hetvan jullie eerste date anderen laatje bijstaan door tuums bij
een professional Iemand vanGa op één knie zitten en jasje later nog wijze van
Cafe Costume bijvoorbeeld kunt combinerenkijk haar in de ogen spreken hon

met een mooie chino of eenIets romantisch valt aan te En waarom niet meteen zaak derd kilo wegen en weinig
comfort biedenvoerder BrunoVan Gilsraden Hoe je daarvoor zorgt jeans En zo haal je dus veel

hangt af van jouw of haar Mijn belangrijkste tip kies meer uitje investering Tegenwoordigwillen mannen
definitie van romantiek outfits die eruitzien als eeneen pak datje ook achteraf Nog een duidelijke trend is
Zorg voor alcohol Als ze ja nog kunt dragen Veel man het personaliseren van je kostuum maar aanvoelen als

zegt is het feest Zegt ze nee nen investeren in een kos trouwkostuum Van Gils Je een joggingpak
verdrinkje verdriet tuum dat huwelijk kuntje trouwdatum je koos En hoe zit het met de prijs

naampje voor je aanstaande of Bij Cafe Costume vind je al eenschreeuwt met gesatineerde
maatpak vanaf490 euro bijstoffen ofdandyeske dessins een inspirerende tekst in het

DONTS Pakken die daarna levenslang pak laten borduren Als je het Butch Tailors moetje op min
dan achterafnog eens aannaar de kleerkast of erger stens 1 000 euro rekenen

Organiseer geen flashmob worden verbannen Zonde doet en de tekst leest zal je
op haar favoriete nummer weer aan de bruiloftKies bijvoorbeeld voor een cafecostume com

herinnerd wordenom origineel uit de hoek te pak in blauw Dat kan ceremo butchtailors com

komen als ze niet van Ook Butch Tailors maaktnieel zijn maar ook in het
menigtes en openbare dagelijkse leven valt een nog nauwelijks trouwpakken
affectie houdt blauw pakuitstekend te dra die niet gepersonaliseerd
Leer geen complete teksten gen zijn Aan de buitenkant

uit het hoofd maar denk Dominique Vindevogel de mag een kostuum er nog
voorafwel goed na over wat rondreizende kleermaker van klassiek uitzien maar met

je precies wilt zeggen Butch Tailors die vips als de de voeringen wordt enorm
Uiteraard willen je familie prins van Marokko tot zijn gespeeld Heel vaak zetten

we de trouwdatum of de inien vrienden ook meegenieten cliënteel mag rekenen
beaamt de woorden van Van tialen van de bruid en bruivan dit moment maar een

GoPro op je hoofd blijft toch Gils Er is een grote tendens degom onder de kraag
een slecht idee Ook comfort speelt eennaar trouwpakken in royal

blue koningsblauw dus grote rol in de keuze van het
Momenteel makenwe enorm trouwkostuum Vindevogel


