
TROUWENin Zeeland





Als ik aan Zeeland denk, denk ik aan 
prachtig licht. Aan de mooie zee, de vriendelij-
ke mensen, heerlijke Zeeuwse lekkernijen zoals: 
bolussen, eierkoeken en mosselen.
En zeker aan de kleuren blauw, wit en zand.  
 
Ik word er ook altijd vrolijk van: een wan-
deling langs het strand in het voorjaar. Even 
een frisse neus. Heerlijk zonnetje erbij en als het 
even kan: een terrasje opzoeken voor een kop 
koffie. Genieten! 
 
Maar Zeeland leent zich ook uitstekend om 
te trouwen. Wist u dat? Want die verliefde 
stelletjes die u hand-in-hand langs het strand 
ziet lopen, hebben vaak romantische plannen. 
En dan bedoel ik niet perse een knuffelpartij in 
de duinen, maar iets anders. 
Een aanzoek voor een huwelijk! 
 
Hij met klotsende oksels voelend in zijn broek-
zak of hij de ring nog heeft. In gedachten zijn 
woorden aan het oefenen.  
Zij, nietsvermoedend naast hem lopend. Zijn 
arm om haar heen ter bescherming van de 
koele wind. Ze horen bij elkaar. Hij en zij. 
En dan, op het juiste moment, kucht hij nog 1 
keer en stopt met lopen. Hij kust haar, pakt in 
1 beweging de ring uit zijn broekzak en zakt 
op zijn rechterknie. Hij kijkt naar haar. Zij kijkt 
naar hem. Tranen schieten in haar ogen als ze 
de vraag hoort waar ze al een tijdje op had 
gehoopt: “lieve Liset, wil je voor altijd de mijne 

zijn? Wil je met mij trouwen?”
Zucht, Zwijmel. Wat is de liefde toch mooi!

Nadat ze het aan de vrienden en familie ver-
teld hebben, begint de periode van de voorbe-
reidingen. Van een trouwlocatie zoeken, een 
fotograaf, trouwringen, bloemen.... 
Hoe zullen ze dat aanpakken? Gaan ze zelf op 
zoek op internet, via vrienden die al getrouwd 
zijn? Of schakelen ze daarvoor een wedding-
planner in? Die samen met hen uitzoekt wat 
het beste bij ze past wat stijl en budget betreft. 
Er gaat een wereld voor ze open. Wisten zij 
veel dat de wereld die “trouwbranche” heet zo 
ontzettend divers is! 
 
Kijk, en dan is een Trouwbeleving zoals deze 
in het strandhotel Westduin in Koudekerke/
Vlissingen zo fijn! Hier heb je een topteam van 
leveranciers bij elkaar op 1 locatie. Waar je in 
alle rust met bedrijven in gesprek kunt gaan 
om jullie wensen te bespreken en een afspraak 
te maken. 
 
Maar ook 1 waar je een huwelijksvoltrekking 
mee kunt maken van een bruidspaar. Want 
hoe gaat dat dan? Wat wordt er gezegd? 
Geven ze elkaar eerst het ja-woord en dan de 
ringen, of andersom?

Enjoy!

Rika Conradi



Mmmmmmm, lekker!
Taart



Heerlijk met marsepein of fondant. 
Bij een bruidstaart gaat het niet 
alleen om de smaak, maar zeker om 
de presentatie. 
In allerlei kleurstellingen, groottes en 
stijlen. Taarten en bloemen zijn 
overigens een perfecte combinatie, 
zeker als de kleur van het boeket 
terugkomt in de taart.

Als bruidsfotograaf ben ik altijd erg 
in mijn nopjes als ik ook een stuk 
taart aangeboden krijg.



Cupcakes zijn 
eigenlijk een soort 
“eenmansgebakjes”.  

Vaak gevuld met 
een heerlijke creme 
en voorzien van een 
prachtige topping.

De details van een 
bruidstaart zijn vaak zo 
mooi en perfect 
uitgevoerd, dat het lijkt 
alsof de bloemen echt 
zijn.

Alle taarten en 
cupcakes in dit 
magazine komen van 
Zoet goed Taarten. 
Hun website: 
bruidstaartzeeland.nl 





Dinertafel
Stijlvol en in Zeeuws Blauw-Wit

De dinertafel op jullie bruiloft moet er natuurlijk wel mooi uitzien. Niet simpelweg 
een bord en bestek met glazen, maar wat stijlvoller met bloemen, kaarsen en 
menukaarten bijvoorbeeld. 
 
Als je het graag in de Zeeuwse stijl wilt houden, gebruik dan blauw en wit. 
Het ziet er niet alleen mooi en fris uit, maar geeft ook een Zeeuwse sfeer.





Wijnen Een onmisbaar deel van het 
diner zijn de wijnen. 
Zowel rood als wit zullen 
worden aangeboden aan jullie 
gasten.

Indien een locatie beschikt over 
een goede wijnkelder en een 
sommelier in dienst heeft, maak 
hier dan gebruik van. 
Hij of zij weet werkelijk alles 
van wijnen en kan jullie het 
beste advies geven hierover. 
 
Want bij ieder gerecht smaakt 
een bepaalde wijn het best. De 
wijn en het gerecht versterken 
elkaar en dan is het alleen nog 
maar genieten!





Bruidssuite
maakt jullie dag compleet



Aan het einde van jullie trouwdag zullen 
jullie vast erg moe zijn. Moe van alle in-
drukken die je op deze bijzondere dag hebt 
opgedaan.

Dat pak of die jurk wil je nu wel uit en je 
voeten ga je nu ook wel voelen. 
De laatste gasten zijn naar huis en met jullie 
ceremoniemeesters hebben jullie al een 
afzakkertje op.

Hoog tijd dus om een moment voor elkaar 
te nemen en te relaxen in de bruidssuite.
Heerlijk samen in bad met een glas bubbels, 
om je daarna in je badjas samen op bed te 
laten vallen.

Wat er daarna gebeurt, is aan jullie....

b



Someting old....

Something old
Something new

Something borrowed
Something blue

& a sixpence in your shoe



Zeeuwse schone
Het Zeeuwse knopje (of knoopje) is al sinds de 
achttiende eeuw onderdeel van de Zeeuwse 
klederdracht. De mannen droegen de knopen 
op hun hemd, op hun vest en op hun boord als 
“keelknopen”. Zeeuwse knopen waren er in koper, 
zilver en goud. Hoe groter de knoop, hoe rijker en 
voornamer de drager. De vrouwen droegen de 
Zeeuwse knoop vooral als sieraad. 
Op de mutsspelden bijvoorbeeld of als broche.



BloemenGeen bruiloft kan zonder



Ik kan me geen bruiloft voorstellen zonder 
bloemen. Bloemen brengen kleur en sfeer 
in een bruiloft en maken het extra feeste-
lijk.

Slechts 1 maal heb ik een bruidsreportage 
gefotografeerd waarbij de bruid absoluut 
geen bloemen wilde. En ik moet je 
zeggen: dan mis je toch wel wat in het 
beeld hoor!

Ik hou heel erg van bloemen. Het is iets 
waar ik als fotograaf naar uitkijk op de

bruiloft. Iets waar ik heel erg blij van 
word.

Op een bruiloft kun je bloemen gebruiken 
in het bruidsboeket, corsages, tafelstukken 
en decoratie bij een entree of in de kerk.

Maar ook op een bruidstaart bijvoorbeeld. 
Je kunt echte bloemen gebruiken of ze 
door je bakker na laten maken van 
suikergoed.

Kortom: bloemen horen er gewoon bij!



Accesoires van de bruid

Een trouwjurk is prachtig. Dat is zonder 
meer waar. Maar met de juiste accesoires 

maak je het plaatje helemaal af.

Denk hierbij aan dingen als: een sluier 
of ander haarversiering. Kousen met een 
kanten rand, mooie bruidslingerie en een 
kouseband. En waar laat je je lippestift? 

Juist! In een mooi chique tasje.

En uiteraard de juiste schoenen. Mooie 
ivoorkleurige die matchen met je jurk. 

Of juist in een kleur die in je boeket terug 
komt. 



Eh...van de bruid zeiden wij toch?



De Fotoshoot



Mooie foto’s van jullie samen staat toch wel bovenaan het 
wensenlijstje van ieder bruidspaar. Buiten is er prachtig licht, 
maar als het weer het niet toelaat, zullen we toch naar een 

binnenlocatie uit moeten wijken. Een plan B zeg maar.

















Een fotoshoot met een bruidspaar is heel 
bijzonder. Het is het moment van de dag 
dat het bruidspaar nog samen is, zonder 
alle gasten eromheen.
Een moment waar ze optimaal van moe-
ten genieten, want het is zo bijzonder!

Bij ieder bruidspaar is dat hetgeen ik ver-
tel. Dat ze vooral moeten genieten van de 
dag. 

In de voorbereidingsperiode was het soms 
hectisch: er moest van alles geregeld wor-
den en dat viel niet altijd mee. 
Natuurlijk het was leuk: het uitzoeken 
van de trouwjurk en pak, de ringen en het 
trouwvervoer. Maar het bracht ook soms 
wat spanning met zich mee: is alles nog 
wel op tijd klaar? Zal ik geen last hebben 
van stress op de trouwdag?

Met een goede weddingplanner of ceremo-
niemeester hoeven jullie je geen zorgen te 
maken. Dan komt het zeker goed. 
En ook jullie fotograaf zal er alles aan 
doen om jullie die mooie dag te bezorgen.
Want zo zitten wij van RiCon Fotografie 
in elkaar. Wij zijn er voor jullie en niet 
andersom.

Een locatie voor de fotoshoot zoeken we al-
tijd samen uit. En als ik ik nog niet eerder 
op die locatie geweest ben, don’t worry! 
Als fotograaf kijk ik naar het licht, want 
dat is bepalend voor een mooie foto. De 
omgeving en jullie zijn mijn inspiratie.

De tijd hou ik tijdens een fotoshoot nauw-
lettend in de gaten. Zo zijn we altijd op tijd 
op het volgende onderdeel van de dag en 
vaak is dat de plechtigheid of lunch.

Rika Conradi



Wedding by the sea
the pictures...

























Deze uitgave is tot stand gekomen 
door medewerking van:

Trouwbeleving
Golden Tulip Strandhotel Westduin 
Casual Beauty
Joeke Verhoeven Floral Design
Merrie Mie
Van Westen mannenmode 
Zoet goed taarten
On to of the cake
Kip & Co 
Modellen: Gerjo, Liset en Marita
RiCon Fotografie




