
Alles is liefde

Love you
Honolulu

Oahu trekt trouwlustigen uit de hele wereld. Om hun 
huwelijksdag te organiseren staan ontelbare wedding 
planners klaar. Ze regelen bruiloften op elke gewenste 
locatie, strooien met rozenblaadjes en zwijmelen mee 
bij de huwelijksplechtigheid.

Tekst Patricia Jacob
Fotografie Ron Tetteroo

“Ja, ik wil.” Om deze woorden uit te spreken vliegen jaarlijks rond de 

27.000 stellen naar het tropische paradijs Hawaï. Het gros daarvan kiest 

voor Oahu, vertelt Steve Young, eigenaar van Dream Weddings Hawaii. 

Zijn bedrijf is, net zoals vele andere organisaties op Oahu, gespecialiseerd 

in één ding: het regelen van de perfecte huwelijksdag voor geliefden uit de 

hele wereld, van meerderjarige tieners tot tachtigplussers die hun eerdere 

partner(s) overleefden en een nieuwe vonden. 

Waarom trouwlustigen voor Oahu kiezen, weet Young precies: “Het stikt 

hier van de unieke trouwplekken. Zo hebben we meer witte en ongerepte 

stranden dan elk ander eiland binnen Hawaï.” 

Rozenblaadjes
Ontelbare potentiële locaties, maar ook: diverse ceremonievarianten. Wie 

trouwt op Oahu, heeft multiple choice. Wordt het een westerse plechtig-

heid? Een Hawaïaanse, inclusief zeeschelpgeblaas om de komst van de 

bruid aan te kondigen, lokale liefdesliederen en de uitwisseling van bloe-

menkransen? Of liever een mix? 

Trouwen kan in de Foster Botanical Gardens, een oase van rust bij Honolulu’s 

Chinatown, of boven op de slapende vulkaan Diamond Head. Sommigen 

kiezen voor een skydive-huwelijk, anderen voor een onderwaterceremonie. 

Maar het populairst is toch wel het strandhuwelijk bij zonsondergang, zegt 
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Voor een perfecte huwelijks-

dag is maar één ingrediënt

essentieel: a truly loving 

couple. De rest is bijzaak.



Wordt het een skydive-

huwelijk of een onder-

waterceremonie? Het 

populairst: het strandhuwelijk 

bij zonsondergang.

Liefdestips

* Hawaii Romance Festival. Hono-

lulu’s ode aan de liefde. Tien dagen 

lang, meestal in de lentemaanden, 

wegdromen bij de zwoele live-songs 

van artiesten als Gladys Knight en 

Smokey Robinson. Plus uitverkiezing 

van de Most Romantic Man van 

Honolulu. www.hawaiiromancefestival.com

* Halona Beach Cove. Deze baai 

op ongeveer een kwartier afstand 

van Waikiki ademt romantiek. Ooit 

speelde zich hier een van de bekend-

ste liefdesscènes uit de filmhistorie 

af: Deborah Kerr en Burt Lancaster 

die kussend door de golven rollen in 

From Here to Eternity. 

* Sunset on the Beach. Blote voeten 

in het nog warme strandzand van 

Waikiki, een flesje rosé, een volle 

picknickmand… Movietime! Elke 

zaterdag- en zondagavond spat-

ten comedies zoals The Devil Wears 

Prada en feelgoodfilms als Enchanted 

van een metershoog scherm onder 

een hemel vol fonkelende sterren.

www.sunsetonthebeach.net

Young. Wayne en Penny Johnson, eigenaren van 

hawaiiweddings.net, knikken: “Vooral de stranden 

in het oosten zijn geliefd. Weg van de stad, weg 

van iedereen, dat willen velen.” Om het helemaal 

áf te maken, bestellen veel klanten van deze twee 

wedding planners witte duiven die na afloop van 

de ceremonie worden vrijgelaten. Geregeld sluipt 

Penny op verzoek van de bruidegom de bruidssui-

te in om rozenblaadjes over de lakens te strooien.

Wat haar en de anderen opvalt, is dat de meeste 

trouwlustigen hun familie en vrienden thuislaten 

en ‘slechts’ met z’n tweeën afreizen. Young: “Mijn 

klanten hebben geen zin in een wedding gala en al 

dat gedoe eromheen.” Lachend vervolgt hij:  “Een 

ticket Oahu is ideaal om bemoeizuchtige schoon-

moeders te ontvluchten.” 

Monsterlijke bruiden
Over zijn belevenissen als huwelijksplanner kan 

Young boeken volschrijven. Neem zijn ervaring 

met ‘bridezilla’s’, monsterlijke bruiden. Ooit had hij 

een cliënte die per se met een limousine van haar 

hotel naar de huwelijkslocatie wilde gaan. Een 

afstand van slechts tien minuten, de limo moest 

echter voor twee uur worden gehuurd. Eenmaal 

aangekomen op haar bestemming weigerde ze 

om direct uit te stappen. Ze had toch betaald voor 

twee uur? Haar gasten moesten maar wachten…

Voor een andere klant regelde Young maar liefst vijf 

huwelijken in drie jaar. “Ik vroeg hem mij niet meer 

te bellen. Hij trouwde gewoon té vaak.” Ook herin-

Alles is liefde

nert hij zich nog dat stel dat vlak voor vertrek uit 

Honolulu besloot te gaan trouwen. Young haalde 

de twee op van het vliegveld en bracht ze na een 

korte huwelijksceremonie nabij Waikiki en een diner 

bij McDonalds, weer terug naar het vliegveld. “De 

meeste huwelijken zijn romantischer: de bruid en 

bruidegom nemen de tijd voor elkaar, pinken tranen 

weg en fluisteren prachtige woorden. ‘Pas toen ik 

jou ontmoette, besefte ik dat ik voorheen eenzaam 

was’, is de mooiste zin die ik ooit hoorde.”

Perfect huwelijk 
Ook in de praktijk van de Johnsons is romantiek 

troef. Zo was er een koppel dat samen trouwrin-

gen ging kopen in Honolulu. De vrouw viel voor 

een ring met een vrij forse diamant. Omdat de prijs 

hun budget te boven ging, kochten ze uiteindelijk 

een andere ring waar de vrouw ook erg blij mee 

was. Kort voor de huwelijksdag kocht haar aan-

staande echter alsnog de felbegeerde ring. Toen 

hij dit sieraad tijdens de huwelijksplechtigheid te-

voorschijn toverde, was de bruid sprakeloos. Pen-

ny: “Ze kon nauwelijks bevatten dat deze ring nu 

van haar was. Dat haar man dit had geregeld, ont-

roerde haar enorm. Zij bleef huilen. De bruidegom 

deed hetzelfde; hij genoot intens van haar geluk. 

Ik realiseerde me wederom dat voor een perfecte 

huwelijksdag eigenlijk maar één ingrediënt essen-

tieel is: a truly loving couple. De rest is bijzaak.”
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Cocktail

Banana 
colada
Zoetsappig ten top

1 banaan 

1 ananas

4,5 dl kokosmelk

1,5 dl witte rum

Snijd de banaan in schijfjes. Maak de ananas 

schoon en snijd het vruchtvlees in stukken. Mix 

de kokosmelk, banaan, ananas en rum in de 

blender of met de staafmixer. Schenk in halve 

kokosnoten of glazen en serveer met een rietje.

Cocktail voor 4 personen - bereiden ca. 5 minuten

Recept Culinair Team Magazine
Fotografie Remco van der Meer



The Taste of Life52 The Taste of Life 53

Miele Culinary_230 x 300  24.09.2008  10:13 Uhr  Seite 3  

DE VERBINDING TUSSEN KOOK-

KUNST EN STIJLVOL ZILVER 

IS EEN BELEVENIS VOOR DE 

ZINTUIGEN:  VOOR SMAAK EN

REUK, DE KUNSTEN VAN EEN

PROFESSIONELE KOK.  VOOR

GEVOEL EN OOG, DE ESTHETIEK

VAN HET ZILVER EN VOOR 

DE BELEVING, EEN PRACHTIG

OPGEMAAKT GERECHT. 

Het Miele Culinary Institute 
in Vianen heeft voor ‘Dante’ 
van Robbe & Berking gekozen. 
Ontwerp: Robert Berking 

Het nieuwe 
bestekmodel ‘Sphinx’
van Robbe & Berking 

Een ikoon der moderne. 
Ontwerp: Wilfried Moll 

G E N I E T E N  
M E T E D E L Z I L V E R  
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