
Voetballer Eljero Elia en zijn grote liefde Sanne Hoogkamer:

Foto’s: Gerhard Nel fotoGrafie, www.GerhardNel.Nl. 

EEn bloEmEnwand in dE stijl van Kim & KanyE, optrEdEns van dré HazEs En 
la rougE En jandino als ‘trouwambtEnaar’: dE bruiloft van sannE En 
EljEro was EEn onvErgEtElijK spEKtaKEl. En bovEnal Erg liEfdEvol.

zat hij opeens op z’n knieën voor 
me, en vroeg of ik met hem wilde 
trouwen. Ik wist niet wat me 
overkwam! Maar ik zei 
supergelukkig ‘ja’!” 

    Lekker eten, lekker dansen
Omdat Eljero in Engeland voetbalt 
en de bruiloft in Nederland 
plaatsvindt, besluiten de lovebirds 
de hulp in te schakelen van een 
weddingplanner. Sanne: “Ik las op 
internet dat Vivian ter Huurne van 
Het Bruidsmeisje ‘Weddingplanner 
van het jaar 2013 was’ en dacht: dat 
kan niet missen!” Sanne en Eljero 
zijn enthousiast over de creatieve 
ideeën van Vivian en voegen daar 
hun eigen wensen aan toe. “Eén 
ding stond vast: we wilden dat er de 
hele dag veel lekker eten en drinken 
zou zijn, veel prachtige bloemen en 
entertainment voor onze gasten”, 
zegt Sanne. “En de Surinaamse band 
La Rouge: die mocht écht niet 
ontbreken!”, voegt Eljero daaraan 
toe. 

    Perfecte spots
Op advies van Vivian bekijkt het 
bruidspaar een aantal locaties, 
waarvan de eerste onverwacht 
meteen raak zijn. “We wilden graag 
locaties met een witte, strakke en 
moderne uitstraling”, vertelt Eljero. 
“De Oude Jeroenskerk en Galerie 
Klooster voldeden precies aan onze 
wensen.” De locaties blijken 
daarnaast over nog wat extra 
voordelen te beschikken. “Het leek 
ons leuk om een shisha bar neer te 
zetten, en dat mocht gelukkig in het 
Klooster”, zegt Sanne. “Daarnaast 

waren dit locaties waar onze 
bloemversieringen perfect tot hun 
recht konden komen.”

    Flower power
Sannes wens voor een superfleurige 
aankleding van de bruiloft wordt in 
vervulling gebracht door Bloemen-
service Nederland. Zij voorzien 
beide locaties van mooie bloemver-
sieringen, met als toppunt de 
spectaculaire bloemenwand. “Het 
idee van de bloemenwand kreeg ik 
toen ik de bekende trouwfoto van 
Kim en Kanye zag”, aldus Sanne. 
“Die moest en zou ik hebben voor 
ónze grote dag!” De bloemspecialist 
zorgt verder voor prachtige bruids-
boeketten, bloemblaadjes voor de 
loper en de bruidskindjes en niet te 
vergeten de bloemen op de 
prachtige bruidstaart.

    Het aanzoek
Het bruiloftssprookje begint 
natuurlijk met een aanzoek, 
waarmee Eljero Sanne verrast op 
haar verjaardag. Eljero: “Trouwen 
betekent voor mij dat je voor het 
leven aan elkaar verbonden bent. En 
dat wilde ik heel graag met Sanne, 
de moeder van mijn drie kinderen 
waarmee ik tien jaar heel gelukkig 
ben.” Sanne zit nietsvermoedend op 
de bank tv te kijken als de 28-voudig 
international vertelt dat hij ‘even 
weg moet’. Sanne: “Niet veel later 

Een prachtige jurk én een kus van 
mama voor dochtertje Kasey (1).

Droombruiloft

Sanne: “Het idee van 
de bloemenwand kreeg ik 

toen ik de bekende foto van 
Kim en Kanye zag.”

Met zijn kersverse vrouw en dochter Sael (6)

geniet Eljero van een speciale verrassing.

Mooi cadeautje van Afrojack: het bruidspaar mocht 

zijn auto lenen voor de grote dag.
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    Oh help!
De zenuwen slaan flink toe wanneer 
Sanne dan eindelijk op de grote dag 
het altaar mag betreden. “Ik stond 
aan de arm van mijn vader en dacht: 
oh help, het gaat nu echt gebeuren. 
Nu ben ik echt de bruid”, vertelt ze. 
“Toen de deuren opengingen, en ik 
Eljero zag stralen, kon ik niet naar 
hem kijken zonder te huilen.” Eljero 
was echter de rust zelve: “Van 
tevoren dacht ik alleen maar: ik ga 
vandaag de mooiste dag van mijn 
leven vieren. Toen ik Sanne en onze 
drie dochters zag, voelde ik me de 
gelukkigste man van de hele 
wereld.”

    De Dino show
De bruid hoeft gelukkig niet lang 
zenuwachtig en emotioneel te zijn: 
de ceremonie wordt namelijk aan 
elkaar gepraat door de komiek 
Jandino. “Ik was echt blij dat 
Jandino dit wilde doen”, vertelt 

Eljero. “Ik ken hem al lang en hij 
was dé persoon die ervoor kon 
zorgen dat onze ceremonie niet saai 
zou worden.” En zoals je van 
Jandino mag verwachten, krijgt hij 
de zaal al vanaf de eerste seconden 
aan het lachen. “Hij kwam als z’n 
typetje Sydney de Portier, dat alleen 
al was supergrappig”, zegt Sanne. 
“Onze gasten vonden het ook heel 
gaaf dat hij er was!”

    100 % vermaak
De sfeer zit er dankzij de unieke 
ceremonie goed in en daar komt tot 
aan de laatste dans geen einde aan. 
De gasten worden getrakteerd op 
een avond vol entertainment. Van 
photoboots en guestcams (een 
gastenboek in de vorm van een 
cameraman) tot een live-schilderij, 
karikatuurtekenaars en suiker-
meisjes. Er zijn daarnaast optredens 
van onder andere de swingende 
Surinaamse band La Rouge, diverse 
dj’s en ‘Mooie dag’-zanger Jayh. Ook 
superleuk: alle gasten krijgen een 
speciaal bandje om, rood voor 
iedereen die bezet is, oranje voor de 
twijfelaars en groen voor alle 
vrijgezellen. “Het heeft nog een 
aantal leuke matches op de 
dansvloer opgeleverd!”, lacht Sanne.

    suRprise acts
Het bruidspaar heeft ook voor 
elkaar een paar verrassingen in 
petto. Zo verrast Eljero zijn bruid 
met een optreden van Dré Hazes. 
“Een van de nummers die hij zong, 
werd een jaar geleden gedraaid op 
de begrafenis van een goede vriend”, 

aldus Sanne. “Dit voelde daarom als 
een bijzonder eerbetoon aan hem.” 
Sanne heeft op haar beurt een liedje 
ingestudeerd met hun oudste 
dochters (cute!) en zanger Xerxes. 
En er wordt een videocompilatie 
vertoond met daarin Eljero’s 
belangrijkste momenten uit z’n 
voetbalcarrière en privéleven. “Ik 
had niet verwacht dat ik emotioneel 
zou worden, maar dit filmpje, met 
onder andere mooie beelden van 
onze kinderen, bracht veel emotie 
naar boven”, aldus de bruidegom.

    napret
De dag verloopt precies zoals het 
bruidspaar had gewenst. “Het was 
allemaal echt perfect”, vertelt Eljero. 
“De sfeer was echt super en het 
voelde alsof we één grote familie 
waren.” De volgende dag genieten 
ze nog even na tijdens een ontbijt in 
het hotel met een aantal van hun 
gasten. “En we zijn die dag nog voor 
de wet getrouwd”, vertelt Sanne. En 
daar houdt de napret voorlopig nog 
niet op. “We hebben op onze bruiloft 
een video laten maken; wanneer we 
de film hebben, gaan we deze in de 
bioscoop kijken met onze gasten. 
Lekker nagenieten met z’n allen!” 

Eljero: “Alles was perfect! De sfeer was 
echt super en het voelde alsof we
één grote familie waren.”

Deze specialisten werkten mee aan de bruiloft:
trouwjurk sanne: fidélité haute Couture. Avondjurk sanne: Galia via Browns Bride london. trouwpak Eljero: Stef Store enschede. Jurken bridesmaids en bruidskindjes: Fidélité Haute Couture. 

Weddingplanner: het Bruidsmeisje. trouwlocatie: oude Jeroenskerk. Feestlocatie: Galerie Klooster. Bloemen: Bloemenservice Nederland. taart: Sugarlips Cakes. Entertainment: NMe events.

trouwringen: Gassan diamonds. Catering: Boenk en Van der linde. Huwelijksdrukwerk: Cardwise. Videografie: Bruidbeeld. Videogastenboek: GuestCam.be. Weddingnanny: la Nou Nou. 

Live-schilderij: feest in Verve. Fotobooth: Boooth.me. shisha bar: emss lounge. Meubilair: Van der Kroft & Van der Maarel. Fotografie: Gerhard Nel. Videocompilatie Eljero: MadeByMedia

Een wel heel speciale ambtenaar:

Jandino, aka Sydney de Portier.

Eljero met dochter Heavenly (2). 
How sweet it is to be loved!

Tijdens het feest krijgt 

iedereen een bandje:

rood voor ‘bezet’

en groen voor ‘single’.
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