EXCLUSIEF

HET HUWELIJK VAN NERMINA & ERIK

Noppen
naaldhakken
In Château Neercanne trouwde lingeriemodel Nermina Mekic (26) met grote liefde
Erik Pieters (28), voormalig PSV-voetballer. Model trouwt voetballer, zegt u? Dat
belooft veel bling, bubbels en minstens een paar Rolls-Royce’s. Beau Monde is erbij!
tekst NICOLE GABRIËLS foto’s BRUIDBEELD
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3 juni 2016 is de dag
die voor altijd in het
geheugen gegrift zal
staan bij het beeldschone Bosnische
lingeriemodel én afgestudeerd
rechten-bolleboos Nermina en haar
profvoetballer Erik, die tegenwoordig
bij het Britse Stoke City speelt.
Gisteren zijn ze nog verrast met een
uitgebreide duo-massage in het van
der Valk hotel in Maastricht, maar
deze ochtend slaan de zenuwen toe.
Na maanden van voorbereiding is het
ein-de-lijk zover. Het Huwelijk!
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het doorzichtige korset - de bruid moet
er door haar moeder en schoonmoeder
worden ingeregen - is versierd met
stenen en glaskralen. De rok bestaat uit
meerdere lagen tule en geeft Nermina
de look van een sprookjesprinses.

Erik heeft echt aan alles gedacht en
verrast zijn Nermina in de hotelsuite
met gegraveerde glazen, bloemen en
gepersonaliseerde badjassen, ‘Soon to
be Mrs. Pieters-Mekic’.

De jurk weegt twaalf kilo!
Nermina: ‘Een vleugje chic,
een vleugje Sophia Loren’
Kosten noch moeite werden gespaard
om de bruid de jurk van haar dromen
te geven. Om de pasvorm te perfectioneren, vloog ze vier keer heen en weer
van hun residentie in Engeland naar de
beroemde Amsterdamse bruidsboetiek.
Ook het thema van het bruidsboeket is
ver van tevoren bedacht: witte rozen
met een pastelkleurig lint, matchend
bij de pastelkleurige jurken van de
bruidsmeisjes en de - jawel - pastelkleurig gelakte nagels van Nermina.

Celeb visagist Xelly Cabau
van Kasbergen verzorgt
Nermina’s make-up.
Erik draagt overdag een
driedelig pak van Rugter
Rietbergh in zandkleur.

PER ROLLS-ROYCE EN WITTE
PAARDENKOETS

HEALTHFREAK ONTBIJTJE
Beneden wachten twee Phantom RollsRoyce’s om de bruidegom en zijn
jonkers van het hotel naar Château
Neercanne te brengen. Voor de bruid
staat een paardenkoets gereed die
Assepoester nog jaloers zou maken.
Celebrity visagist Xelly Cabau van
Kasbergen is druk aan het contouren
geslagen. Het aanbrengen van de
maquillage - glamorous chic - en het
stylen van het haar, een kunstwerkje
van Fedde Hoekstra, vormen een welkom rustpunt in de hectische ochtend.
Nermina en Erik kozen ervoor samen in
de bruidssuite te overnachten, waarna
de zelfbenoemd healthfreak en haar
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aanstaande eega eiwitrijk ontbijten met
avocado, een groene smoothie en eitjes.

EEN VLEUGJE SOPHIA LOREN
Een cue van weddingplanner Wiesje
Hallewas, van Wedding & Planning:
De Jurk is gearriveerd! Erik wordt
vriendelijk doch dringend verzocht
de suite te verlaten en als hij op veilige
afstand is, wordt de twaalf (!) kilo
wegende bruidsjurk binnengedragen.
De gesprekken vallen stil. De trouwjurk
doet de jurk van menig Hollywoodster
verbleken. Of, zoals Nermina trots zegt:
“Een vleugje chic, een vleugje Sophia
Loren.” We zien een prachtig ontwerp
van Galia Lahav by Bloomfeld, waarvan

De bruidsmeisjes
Gina, Selin, Pinar
en Melanie.
De auto’s voor de bruidegom: twee
witte Phantom Rolls-Royce’s. De bruid
wordt vervoerd per witte paardenkoets. Ze rijdt al paard vanaf haar vijfde.

Terwijl Erik per Rolls-Royce arriveert
bij het château, worden de gasten
verwelkomd door een gospelkoor.
Honderd liefste vrienden en familieleden, gekleed naar dresscode Royal
Ascot Style, nemen plaats op de met wit
linnen beklede stoelen in de tuin van
het kasteel. Onder elke zitplaats een
flesje water en witkanten zakdoekje
voor het chiquere traan-wegpink-werk.
De bruid wist op vijfjarige leeftijd met
haar ouders en broer het in oorlog
zijnde Bosnië te ontvluchten en bouwde
een nieuw bestaan op in Nederland.
De rest van de familie Mekic waaierde
uit over Europa. Het is een wens die
uitkomt dat iedereen voor de bruiloft
kon worden ingevlogen uit Duitsland,
Oostenrijk, Turkije, Engeland en
Bosnië. En dan, als de door witte
paarden getrokken koets bij het kasteel
voorrijdt, zingt Leona Philippo een
akoestische versie van John Legends
‘All of me’. Het plaatje wordt afgemaakt
door de zon, die precies doorbreekt als
Nermina wordt weggegeven door haar
vader. De altijd zo stoere bruidegom
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heeft het moeilijk. Zijn aanstaande, die
hij leerde kennen tijdens een stapavond
in een vip-club in Eindhoven, te zien in
een jurk die zijn stoutste dromen overtreft. Een maandenlange voorbereiding,
samen ter inspiratie het tv-programma
‘Say yes to the dress’ kijkend, komt hier
tot een hoogtepunt. De trouwambtenaar
geeft een ontroerende speech, er volgen
trouwgeloften en dan is daar ’t jawoord
- de witkanten zakdoekjes komen zeer
van pas. De ringen worden aangedragen,
beauty’s van platinum en geelgoud met
zes diamanten per ring. Opvallend en
glamorous, just like het beeldige liefdeskoppel zelf.

CHAMPAGNE EN RAKIJA
Ter inspiratie voor de bruidstaart keken
Nermina en Erik veelvuldig naar afleveringen van ‘Cake boss’. Hun ideeën over
de perfecte taart komen tot uiting in
een ontwerp van Cake Affair met - tel
je even mee? - acht lagen aan zoete
heerlijkheid. De witte chocola met
champagne wordt afgewisseld met een
laag aardbei-chocola en het geheel is
versierd met rozen van marsepein.
Lekker over the top, precies zoals de
tortelduifjes het wilden. Nermina, in
hart en nieren nog altijd een Bosnische,
is haar cultuur trouw als het gaat om
het in de watten leggen van haar gasten.
Wanneer na de ceremoniële plechtigheid de lunch aanvangt, blijkt dat het
bruidspaar er alles aan heeft gedaan om
het hun buitenlandse gasten naar de
zin te maken: Erik en zijn Nermina

doorgewinterde bruiloftsgasten kan
verrassen. Waar de ontvangst plaatsvond op het terras en de ceremonie in
de prachtig aangelegde tuin, verkassen
de gasten nu naar de vertrekken waar
het feest zal beginnen. In een met
aardetinten gedecoreerde ruimte kan
het echte loungen beginnen - de grote
hobby van het bruidspaar. We zien
exotische shisha’s; waterpijpen, gevuld
met lemon- en minttabak. Er wordt
gelachen en geproost en langzaam
verstrijkt de middag.
De avond vangt aan en weer worden de
gasten in de watten gelegd. Ditmaal met
een exquise vijfgangendiner. Als voorgerecht een gemarineerde zalm met

Château Neercanne, decor van
het sprookjeshuwelijk tussen
profvoetballer Erik en zijn
model-vriendin (met afgeronde
rechtenstudie op zak), Nermina.

nori en sint-jakobsschelpen. Dan een
tussengerecht van tarbot, Limburgse
asperges, botersaus en truffeljus. Als
hoofd kalfsentrecôte, begeleid door
soepele wijnen. En voor wie nog niet
uit zijn of haar ensemble barst, is er
een majestueus dessertbuffet.

MAATPAK MET DIAMANTEN
Na het diner tovert de bruid zich om
in een sexy, strak ensemble van Galia
Lahav. De bruidegom doet qua glam
niet voor zijn eega onder en kiest voor
een fluwelen bow tie pak van Rietbergh
in zijn favoriete kleur, rood. De in het
pak verwerkte diamanten zullen de
feestverlichting van die avond op een

EXQUISE VIJFGANGENDINER

waanzinnige manier reflecteren.
En dan wordt een heuse grot (!)
geopend als partyplek. Met links een
roulettetafel die in het casino van
Monaco niet zou misstaan. Rechts een
cocktailbar waar je niet hoeft te kiezen
tussen een Strawberry Mojito en een
Old Fashioned, je neemt ze gewoon
allebei. Er zijn loungebanken in overvloed, er branden overal kaarsen en
het is dringen in de photobooth. De
Nederlandse dj draait zo goed dat er
geen plaatsje meer vrij is op de dansvloer. Die blijft overigens ook overvol
als de Bosnische band Hari Mata Hari
zijn opwachting maakt met leadsinger
Hari Varešanovi .

MR. & MRS.
Een spectaculair vuurwerk, buiten op
de terrassen van het château, sluit de
avond af. Op de newlyweds wacht een
bruidssuite zo volgepakt met huwelijkscadeaus dat Erik zijn kersverse bruid
maar met moeite naar het kingsize bed
zal weten te tillen. Daar wachten ook
twee tickets voor de huwelijksreis naar
Mauritius, waarna ze verderzullen jetten naar Afrika voor een safari door
Botswana, Zambia en Kenia. Ze zullen
champagne drinken, nou vooruit, nog
ééntje dan, om het af te leren, en om
te proosten op hun verdere leven als
Mr. & Mrs.Pieters-Mekic.

De achtlaagse
bruidstaart is een
ontwerp van
Cake Affair.

Voor de lunch liet het
bruidspaar kilo’s gedroogd
vlees uit Bosnië invliegen
hebben een stukje Bosnië naar het
Hollandse Maastricht gebracht en kilo’s
gedroogd vlees in laten vliegen. De
lekkernij wordt, naar Bosnisch gebruik,
geserveerd met shotglaasjes Rakija.
Nazdravlje, ofwel proost!

Say yes to the dress
en Cake boss waren
inspiratiebron voor het
glamourhuwelijk

Diverse tripjes LondenAmsterdam zorgden voor
de perfect passende jurk.

Ook ingevlogen voor het
trouwfeest: de Bosnische
band Hari Mata Hari.

Een van de pluspunten van het château
in Limburg, is dat het zelfs de meest
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