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AIMILIOS: “We trouwen in 
Griekenland én in België. 
Maar nee, we gaan geen 
borden breken” (lacht)

Gail: Jurk (Marylise, op maat, 
€ 1.300). Oorbellen (Veritas,  
€ 9,95). Schoenen (Steve 
 Madden bij Sacha, € 119,99). 
Eigen verlovingsring. Kroontje 
van bloemen (Wild Flowers and 
Wodka, www.wildflowersand-
wodka.com).  
Aimilios: Kasjmier pak (Sculpt & 
Victory, maatwerk, € 284,95 
voor de blazer en € 134,95 voor 
de broek). Ondervestje (Sculpt & 
Victory, maatwerk, € 134,95). 
Hemd (Selected Homme, maten 
S-XXL, € 49,99). Sneakers  
(Fratelli Rossetti, € 390). 
 Bloemencorsage (Wild Flowers 
and Wodka, www.wildflowersand-
wodka.com).
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Wendy (30) en Vincent (30) zijn niet alleen 
partners in de liefde, maar richtten ook 
samen hun eigen fietszaak op: Peleton Paris. 
Drie keer raden waar Vincent Wendy ten 
 huwelijk vroeg, en het is niet Parijs!

 
Het aanzoek
Wendy: “Onze gezamenlijke passie is fietsen. 
Toen we de Mont Ventoux gingen beklim-
men, had ik al een voorgevoel. Het paste zó 
bij ons. Toen we lekker gingen eten, vroeg hij 
het niet. Toen we bezweet op de top stonden, 
ook niet. ’t Zal niet voor nu zijn, dacht ik toen. 
En dan reden we onverwachts met de auto 
naar de top en daar vroeg hij het toch. Niet 
met een ring, maar met een kilometerteller 
die we daar kochten. Ik was zo verrast!”

De ring
Wendy: “Ja, ik kreeg toch nog een verlovings-
ring. (lacht) Onze trouwringen hebben we in 
Indonesië laten maken, waar we elk jaar op 
vakantie gaan.”

Het feest
Vincent: “We trouwen op 1 september, met 
veertig mensen die we graag zien. We wilden 
het intiem houden zodat we écht met 
 iedereen konden praten.”
Wendy: “Er is geen tafelverdeling en alles zal 
heel casual zijn. Ons hondje Trixie zal de 
 ringen dragen.”
Vincent: “Eigenlijk wilde ik trouwen in 
 Indonesië, op het strand in een short met 
slippers. We doen ‘the next best thing’: op 
een strandje in Mechelen. En er zal een mand 
staan met slippers voor onze gasten.” (lacht)

De outfit die wij voor hen kozen
Vincent: “Tof! Vooral het gilet zonder blazer 
en de opgerolde mouwen vind ik perfect, het 
zorgt voor een retrolook.”
Wendy: “Door de jurk die doet denken aan de 
jaren 30, mijn kapsel en de parels ben ik net 
uit een oude film gestapt. Heerlijk!”

Astrid (28) en Floris (33) leerden elkaar 
 kennen toen Astrid nog in de schoolbanken 
zat en Floris net aan de slag was. Nu, elf jaar 
later, is het koppel nog steeds dolverliefd  
én verloofd!

 
Het aanzoek
Astrid: “Ik verjaarde en Floris vertrok die 
avond op skireis. Hij had dus iets goed te 
maken. (lacht) Hij stelde de vraag op mijn 
feestje, toen ik omringd was door vrienden. 
Alleen jammer dat er net dan laatkomers 
 aankwamen, maar die moesten maar even 
wachten. En de ring? Die had hij tijdens die 
winterdagen in de barbecue verstopt!”

De ring
Floris: “Drie vriendinnen van Astrid hebben 
me geholpen. Mijn vintage-gekke lief moest 
ik ten huwelijk vragen met een smaragd, dat 
was duidelijk. De eerste ring met zo’n steen 
die ik vasthad, kostte € 40.000. Gelukkig 
vond ik een betaalbaarder exemplaar.”

Het feest
Floris: “Ik dacht dat de ring zoeken het 
 moeilijkste was, maar nu moet het blijkbaar 
nog beginnen.”
Astrid: “We hebben nog geen datum, geen 
jurk en geen getuigen. Maar we weten wel al 
dat we twee keer willen trouwen: één keer in 
Gent met iedereen, en één keer in het 
 buitenland met onze dichtste vrienden.”

De outfit die wij voor hen kozen
Astrid: “Het ene moment wil ik in het lang 
trouwen, het andere moment met een sluier 
en in jumpsuit. En nu vind ik die tutu ook leuk! 
Maar omdat ik niet zo’n meisjesmeisje ben, 
zal het dit niet worden. Het pak van Floris is 
wel een topper. We nemen het, dat is al één 
zorg minder!” (lacht)

Astrid en Floris
Bart (48) en Ann (48) waren één jaar samen 
op hun achttiende. Twintig jaar later sloeg de 
vonk opnieuw over, in de fitness. Nu ze tien 
jaar verder zijn, willen ze hun relatie 
 bezegelen met een huwelijk.

Het aanzoek
Bart: “Toen we zes maanden samen waren, 
kreeg Ann borstkanker. Ik heb haar toen 
 gezegd dat ik altijd voor haar en haar  
dochter zou zorgen en dat meende ik ook. 
Daarom wilde ik onze relatie bezegelen  
met een  huwelijk.”
Ann: “Voor mij was het al duidelijk: Bart is de 
ware. Maar toen hij op de skipiste in Italië op 
één knie ging zitten toen ik uitrustte, was ik in 
de wolken. Ik was mijn pijnlijke voeten zo 
 vergeten!”

De ring
Bart: “De verlovingsring werd gemaakt door 
een vriendin van Ann, die edelsmid is. Het is 
ook meteen haar trouwring.”
Ann: “Bart zijn trouwring is van zijn groot- 
vader, voor hem is het zijn eerste huwelijk.”

Het feest
Bart: “Als openingsdans kozen we twee 
 l iedjes. Eén ervan is heel bijzonder, omdat het 
over een koppel gaat dat even uit elkaar is 
geweest en daarna terug samen komt. Bij ons 
was die ‘even’ twintig jaar, maar de uitkomst 
is hetzelfde.” (lacht)

De outfit die wij voor hen kozen
Ann: “Wauw, wat een originele outfit! Een 
top met uitstaande rok en die opvallende 
bloemen: ik zou het zelf nooit doen, maar ik 
vind het wel geslaagd. Ook Bart ziet er goed 
uit. Hij houdt sowieso niet van te opgekleed 
zijn, dus de sneakers passen goed bij  
zijn  karakter.”

Bart en AnnWendy enVincent


