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Beste lezers,
Ieder koppel heeft zijn eigen unieke verhaal en daar horen passende
trouwringen (of verlovingsringen) bij! Omdat een trouwring dagelijks
gedragen wordt, is dat zeker iets om goed over na te denken! Ik help
jullie daar graag bij. Daarom heb ik deze trouwringen special gemaakt
met praktische tips die jullie op weg helpen!
Wie ben ik?
Mijn naam is Nicoline van Boven. Ik studeerde in 1998 af aan de
kunstacademie in Antwerpen in de richting juweelontwerpen. Ik heb
ruim 18 jaar ervaring als ontwerpster en edelsmid. Ik vind het
belangrijk dat sieraden dagelijks goed te dragen zijn en werk het liefst
met hoogwaardige materialen zoals goud, zilver en mooie edelstenen.
Ook maak ik graag sieraden op maat en luister daarbij goed naar de
wensen van de klant.
Lieve groet,
Nicoline van Boven
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Stappenplan voor het vinden van de perfecte trouwringen.

Stap 1: Maak een moodboard.

Trouwringen worden dagelijks gedragen. Het liefst ook de rest
van jullie leven. Daarom is het erg belangrijk om hier goed over
na te denken.
Ga samen op zoek naar afbeeldingen van ontwerpen die jullie
aanspreken. Het maken van een moodboard geeft al direct een
duidelijk beeld van wat jullie stijl is.
Sommige koppels hebben elk een eigen smaak. Dat is niet erg.
Trouwringen hoeven echt niet altijd exact hetzelfde te zijn.
Er kan ook gekozen worden een bepaald element terug te laten
komen in beide ringen. Ik denk graag met jullie mee hierover.
Op de volgende pagina is ruimte voor het maken van jullie
moodboard.
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Maak een moodboard.

PLAK HIER ALLE ONTWERPEN DIE JULLIE MOOI VINDEN.
KIJK WAT DE OVEREENKOMSTEN ZIJN IN STIJL.
WELKE ELEMENTEN KOMEN STEEDS TERUG?
MAAK DAARNA EEN SELECTIE VAN DE 3 BESTE
ONTWERPEN.
ZELF SCHETSEN MAKEN MAG OOK.
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Stap 2: Bepaal samen het budget.

Kijk wat jullie willen en kunnen uitgeven voor de ringen.
Bij gouden ringen wordt de prijs voornamelijk bepaald door het
formaat en de ringmaten. Hoe hoger het gewicht, hoe duurder. En
18 karaat bevat meer goud (750 op 1000 gram) dan 14 karaat (585
op 1000 gram) en is daarom ook duurder en iets warmer van
kleur. En natuurlijk hangt de prijs ook van het soort ontwerp af en
of er edelstenen in verwerkt worden.
Houden jullie niet van (geel) goud? Kies dan voor een edelmetaal
in een witte kleur, zoals platina, witgoud of zilver.
Een combinatie van meerdere kleuren goud kan natuurlijk ook.
Een ring met wit- en geel- of roségoud is met veel andere sieraden
te combineren.
Bij zilver maakt het gewicht niet zo heel veel verschil voor de prijs,
omdat de zilverprijs per gram veel lager ligt dan van goud. Bij
zilver wordt de prijs vooral bepaald door het ontwerp en aantal
werkuren.
Het is ook mogelijk om oud goud om te laten smelten tot
trouwringen. Sieraden met emotionele waarde, maar die je zo
niet draagt, geven een extra dimensie aan jullie ringen.
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Vul hieronder samen jullie maximale budget in voor trouwringen:

Vaak wordt er veel geld aan de trouwjurk uitgegeven, maar deze
wordt, in tegenstelling tot de ringen maar één keer gedragen.
Trouwringen dragen jullie dag en nacht en het liefst jullie verdere
leven lang. Maar zelfs al is dat laatste niet altijd het geval, goud
blijft wel zijn waarde behouden.
Goud en zilver zijn bovendien recycleerbaar, zodat je er later
altijd nog iets anders van kunt laten maken. Of later doorgeven
aan jullie kinderen. Ik heb ooit eens klanten gehad die de
trouwringen van hun opa en oma lieten vermaken tot hun eigen
trouwringen, hoe leuk is dat!

Hieronder een lijstje met materialen voor trouwringen in
volgorde van prijsklasse van hoog naar laag.
*Metalen:
-platina
-18 karaat witgoud
-18 karaat geel- of roodgoud
-14 karaat witgoud
-14 karaat geel-, rood- of rosegoud
- zirkonium (een zwart metaal)
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-titanium
-zilver
-edelstaal
*Stenen:
-diamant (tot 2mm zijn ze vrij betaalbaar, maar vanaf 2mm wordt
de prijs met sprongen hoger).
-grote speciale edelstenen of bijzondere slijpsel.
-kleinere kleurstenen, zoals topaas, toermalijn, amethist,
enzevoort.
-synthetische stenen/ zirkonia (voor deze laatste opties zou ik
persoonlijk niet kiezen bij trouwringen).
Opmerking 1:
De mogelijkheden van titanium, zirconium of edelstaal zijn
beperkt, aangezien dit materiaal niet gesoldeerd kan worden.
Meestal wordt er een kant en klare ring op maat besteld, die met
goud of zilver versierd kan worden, d.m.v. klemmen of klinken.
Opmerking 2:
Wil je een diamant verzonken in de band van de ring gezet
hebben, dan moet de ring een bepaalde dikte hebben, zodat de
punt van de diamant er niet uitsteekt aan de onderkant. Wil je
een grotere diamant of edelsteen, dan wordt deze in een zetkast
of chaton gezet en steekt dus iets boven de ring uit.
Noteer hier welk materiaal jullie voorkeur heeft:
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Stap 3: Maak het persoonlijk.
Ga bijvoorbeeld op zoek naar “symbolen” die voor jullie
belangrijk zijn. Misschien een regel uit de songtekst van een
liedje als gravering? Of jullie initialen aan de buitkant verwerkt.
Ik heb voor klanten bijvoorbeeld een keer trouwringen
ontworpen met een slang en een roos uit het verhaaltje van “De
kleine prins” erin verwerkt. Wat is jullie verhaal? Welke
symbolen maken dat duidelijk?
Noteer hieronder alles wat jullie kunnen bedenken om de
trouwringen persoonlijk te maken.
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Andere trouwsieraden.
Naast trouwringen kun je natuurlijk ook denken aan
bruidssieraden. Ik kan deze speciaal bijpassend bij jouw bruidsjurk
lontwerpen. Samen kijken we wat bij de jurk past. Heeft de jurk al
veel details, dan is het vaak mooier om het het sieraad wat
subtieler te houden. Bij een strapless jurk is het juist weer mooi om
lange oorbellen te dragen. Bij een laag decolleté is een wat langere
ketting met een hanger mooi. Een bruidssieraad kan in goud (geel,
wit of rosé) of zilver gemaakt worden, naar gelang de tint van de
jurk en de huid. Veel gebruikt in bruidssieraden zijn pareltjes of
kleurloze edelstenen (diamant, kleurloze topaas, bergkristal). Denk
ook na of je het belangrijk vindt om het sieraad daarna ook gewoon
nog te kunnen dragen.

Tip:
Misschien gaat de man zijn ring niet dragen, vanwege zijn werk. Dat
zou natuurlijk zonde zijn! In dat geval kun je aan een draagbaar
alternatief denken, zoals een gouden of zilveren bandje dat je over
het horloge geschoven kan worden of een hanger.
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Stap 4: Maak een afspraak .

Vul eerst alle stappen in. Als het goed is zijn jullie wensen nu
duidelijk. Maak dan een vrijblijvende afspraak met mij zodat we
deze wensen kunnen bespreken. Aan de hand daarvan maak ik
enkele ontwerpen en een bijbehorende offerte. Daarna kan
worden besproken, of er nog aanpassingen in het ontwerp nodig
zijn.
Wanneer ik met het uiteindelijke ontwerp aan de slag ga, hou ik
jullie middels foto's op de hoogte van de vorderingen. De ringen
worden ook nog een keer gepast vóórdat de gravering en/ of de
stenen er in komen.
Op mijn website vindt je voorbeelden van trouwringen en
bruidsieraden die ik in opdracht gemaakt heb. Ook in mijn mijn
website zijn diverse modellen te vinden die als trouwring
geschikt zijn. In mijn atelier kan ik jullie verschillende
proefmodellen en structuren laten zien.
Neem een kijkje en laat je inspireren:
www.nicolinevanboven.com
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Geschiedenis en weetjes over de trouwring.
Wist je dat:

-de trouwring al eeuwen symbool staat voor de
huwelijkstrouw?
-de geschiedenis hiervan begint in Egypte?
-langs de oevers van de Nijl de eerste trouwringen zijn
gevonden?
-deze gemaakt waren van rietstengels, dus niet erg
duurzaam?
-ze waarschijnlijk waren gemaakt door een boerenjongen
voor zijn geliefde?
-een ring is een perfect symbool van oneindigheid of
eeuwigheid is omdat hij rond is?
-voor de Egyptenaren deze cirkel de vorm van een voor hen
belangrijk symbool, namelijk de zon had?
-ze de ring aan de middelvinger van de rechterhand droegen,
omdat daar zogezegd een ader van deze vinger recht naar
het hart loopt?
-de Grieken en Romeinen dit gebruik hebben overgenomen. zij de trouwring dan ook ‘vena amoris’ noemden, wat ader
van de liefde betekent?
-de Romeinen hun trouwringen maakten van ijzer, dat een
'ijzersterk'huwelijk symboliseerde?
-voor de 19e eeuw alleen vrouwen een trouwring droegen,
om de buitenwereld te laten zien dat zij al bezet waren?
-de Nederlandse traditie van het uitwisselen van de
trouwringen geërfd hebben van de Romeinen?
-de katholieken hem aan de linker ringvinger dragen?
-de protestanten daarom kozen voor de rechterhand?
-niet- of anders gelovigen hem tegenwoordig links dragen,
naar Amerikaans gebruik?
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Nawoord.

Ik hoop dat jullie iets aan deze stappen hebben gehad, beter
weten wat de mogelijkheden zijn en zo de juiste keuze voor
de trouwringen kunt maken.
Zijn er verder nog vragen, of willen jullie een afspraak
maken, neem dan contact met mij op:
info@nicolinevanboven.com
06-30475521
www.nicolinevanboven.com
Neem bij afspraak het ingevulde stappenplan mee. Zo kan ik
heel gericht een ontwerp en een bijpassende offerte voor
jullie maken.
Ik wens jullie alvast een hele mooie bruiloft toe!
Lieve groet,
Nicoline van Boven
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