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Zo heb je een léuk vrijgezellenfeest
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▼

Je inbox zit dagelijks vol met mailtjes:
het plannen van de datum alleen al is
een drama. Om nog maar te zwijgen over de
discussies over het budget. Uiteindelijk lap je
100 euro en zit je op een druilerige zaterdagmiddag tussen volslagen onbekende vriendinnen
en collega’s van de bruid-to-be een vogelhuisje
te beschilderen. En dit omdat je jeugdvriendin
binnenkort gaat trouwen…
Het kan ook anders. Heb jij de twijfelachtige
eer het vrijgezellenfeest voor je vriendin,
(schoon)zus of nicht te organiseren? Met de tips
van weddingplanner Vivian ter Huurne van Het
Bruidsmeisje (www.hetbruidsmeisje.nl) omzeil
je de vijf grootste struikelbokken.

1

De genodigden

Voor je het weet zit je op een vrijdagavond
omringd door een luidruchtig hockeyelftal van
halfdronken vrouwen in de plaatselijke stamkroeg van de bachelorette. Of, bij gebrek aan
leeftijdsgenoten, vraagt de schoonmoeder van
de toekomstige bruid je het hemd van het lijf.
Leuk is anders. Maar hoe krijg je de juiste groep
vrouwen bij elkaar? En hoeveel nodig je er uit?
Weddingplanner Vivian: “Weet de bruid van haar
vrijgezellenfeest af, vraag dan wie ze er absoluut
bij wil hebben en wie vooral niet welkom is. Is
de vrijgezellenparty een verrassing voor haar?
Bemachtig dan de gastenlijst van de bruiloft. Het
aanstaande bruidspaar heeft al gekeken wie ze
er op de grote dag bij willen hebben. Vooral de
dag-gasten staan dicht bij de bruid en zijn dus
belangrijk voor haar. Houd daarnaast het soort
vrijgezellenfeest voor ogen. Is de bruid een feestbeest, dan is een stapavond met vijftien vrouwen
prima. Wil ze een intiemer feest? Laat collega’s
en kennissen achterwege en beperk je tot haar
best friends. Vijf tot tien is dan genoeg. Wees
niet bang om mensen teleur te stellen. Die ene
vriendin voelt echt wel aan dat de vriendschap
niet meer zo hecht is.”

2

Nooit meer op een bierfiets
of 150 euro lappen voor
een erotisch diner. Zo
organiseer je een bachelor
party die wél leuk is.
www.cosmopolitan.nl

De datum

Heb je eindelijk de juiste vrouwen gevonden,
wacht je de helse klus iedereen op dezelfde dag
bij elkaar te krijgen. En al weet je trouwlustige
vriendin waarschijnlijk dat haar vrijgezellenfeest
eraan zit te komen, de exacte datum houd je als
het even kan geheim. De kans is klein dat ze
vlak voor de bruiloft een blanco agenda heeft,
dus plan om belangrijke afspraken heen. Vivian:
“Betrek haar partner bij de organisatie. Hij kent
haar agenda waarschijnlijk het best.” Zet mogelijke data op www.datumprikker.nl en laat de

gasten dit invullen. Kijk op de lijst van genodigden wie belangrijk is voor de vrijgezel en houd
daar rekening mee bij het prikken van de datum.”

3

Het budget

De kosten van een vrijgezellenfeest kunnen flink
oplopen. Met een workshop, diner en avondje
uit ben je al snel tussen de 70 en 100 euro per
persoon kwijt. Prima misschien voor één keer,
maar wat als de ene na de andere vriendin

THE HORROR

Lees, huiver en leer van deze
slechte ervaringen.

‘Ineens was ik niet meer
welkom op de bruiloft’

Kim (25): “Ik organiseerde de
vrijgezellendag voor een vriendin
en mailde het programma naar alle
genodigden. De moeder van de
bruid belde me daarna woedend
op: haar dochter zou die workshop
sieraden maken helemaal niet leuk
vinden. Ik kwam er niet uit met
haar. Een week later kreeg de hele
vriendinnengroep een mail van het
bruidspaar: we waren niet meer
welkom op de bruiloft. De bruidegom
vertelde wat hij werkelijk van ons
vond en het vrijgezellenfeest bleek de
druppel te zijn. Ik heb mijn vriendin
sindsdien niet meer gesproken.”

‘Of ik even 160 euro wilde
overmaken’

Andrea (30): “Toen ik de mail
opende over het vrijgezellenfeest
van een vriendin van vroeger, viel ik
bijna van mijn stoel. Er stond niets
in over het programma, alleen:
maak 160 euro over en we gaan het
gezellig maken. Een vriendin mailde
de organisator dat ze het bedrag aan
de hoge kant vond. We kregen een
boze mail terug met de boodschap
dat dit in hun kringen normaal
was voor een bachelor party. De
vriendin die ging trouwen, zie ik
niet regelmatig, dus ik ben alleen
’s avonds gegaan. Daar moest ik
alsnog 100 euro voor neertellen.”
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Het programma

De ene bruid gaat helemaal los op een schilderworkshop, de ander maakt liever een rit op een
bierfiets. Hoe leuk jij het programma ook vindt,
er zal altijd iemand iets te mopperen hebben.
Wat te doen? Vivian: “Betrek alle genodigden bij
het bedenken van activiteiten. Verzamel alle
input. Stuur dan een mail met daarin wat je uit
de ideeën hebt gehaald en hoe je dat budgettechnisch oplost. Vertel waarom je voor de
activiteit kiest: zo creëer je meer begrip en krijg
je minder afmeldingen.” Houd wel rekening met
de genodigden. Een zwangere vrouw zet je niet

in een kart. Vivian: “Is het een activiteit die de
bruid heel graag wil en één iemand heeft hier
bezwaar tegen, dan moet diegene begrijpen: we
doen het voor de bruid. Laat haar iets anders
doen, zodat ze niet staat te blauwbekken langs
de kant van de kartbaan. Zij kan bijvoorbeeld
alvast een lekkere lunch klaarmaken.”

5

Het eten

Na een geslaagd middagprogramma trakteer je
de bachelorette op een goed diner. Maar over
smaak valt niet te twisten: de ene genodigde
houdt van Italiaans, de andere is dol op Thais.
Daarnaast heeft de een meer geld over voor een
sterrenmaal dan de ander. Wat doe je eraan?
Vivian: “Bedenk waar je de bruid het gelukkigst
mee maakt. Vraag van tevoren of mensen
dieetwensen of allergieën hebben. Leg dan niet
alleen de focus op het negatieve, vraag ook naar
ideeën. Bijvoorbeeld of ze een leuke en betaalbare eetgelegenheid kennen.” Is alles geregeld,
dan zit er vaak toch één iemand bij die zich niet
kan vinden in het budget of de activiteit. Vivian:
“Stel je flexibel op en sluit compromissen. Houd
een woordenwisseling altijd bij jezelf en ga niet
meteen in de aanval. Als je deze irritaties niet
vooraf uitspreekt en oplost, is de kans groot dat
die tijdens het vrijgezellenfeest een rol gaan
spelen.” En mocht de bachelor party in jouw
ogen niet hét feest van het jaar worden? Bedenk
dat de bruid het hoe dan ook superleuk vindt
dat haar vriendinnen zoiets speciaals voor haar
hebben geregeld.

THE HORROR - deel 2

Lees, huiver en leer van deze slechte ervaringen.

‘Ineens zei mijn arm krak’

Fleur (28): “Ik ging met mijn vriend op Koninginnedag naar Amsterdam. Hij wist
dat ik de volgende dag mijn vrijgezellenfeest had; ik niet. Op een gegeven moment
sprong ik op zijn rug. Hij struikelde, ik viel. Het gevolg: hoofdpijn, een pijnlijke
schouder en schaafwonden op mijn handen. De volgende morgen stonden mijn
vriendinnen onverwachts in mijn slaapkamer. Twee uur later hing ik in het indoorskydive-centrum met gespreide armen op de wind. Ik kreeg mijn pijnlijke linkerarm
niet goed naar beneden en voelde ineens iets kraken. Nu, een jaar later, is mijn
schouder nog niet genezen en ga ik nog steeds naar de fysiotherapeut.”

‘We kregen een rubberen piemel met een rietje erin’

Elisa (26): “Tijdens het vrijgezellenfeest van mijn schoonzus gingen we erotisch
dineren. We zaten met ongeveer vijftig groepen in één zaal. Voor iedereen stond een
‘cocktail’ klaar: een rubberen piemel met een rietje erin. Na het diner was er muziek.
Die stopte als een van de groepen een stripact kreeg. De Playboys en Bunny’s gingen
ver: alles ging uit. Wij hadden geen stripper geboekt, maar zagen acht striptease-acts
aan andere tafels. Ik heb nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt.”
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Checklist
Weddingplanner Vivian ter Huurne
werkte onder andere mee aan
#Twedding, het eerste huwelijk
waarbij alles via Twitter werd
geregeld. Dit is haar checklist voor
een onvergetelijk vrijgezellenfeest:

Checklist voor
de bruid
➊ De genodigden:

a. Wie mag zeker niet ontbreken?
b. Wie wil je er ook graag bij hebben?
c. Wie wil je liever niet uitnodigen?

➋ Activiteiten:

a. Wat is het doel van de dag?
b. Van welke activiteiten word je blij?
c. Welke activiteiten wil je echt niet?

➌ speciale wensen:

Moet de organisatie nog ergens
rekening mee houden? Denk aan:
dieet, bepaalde vriendinnen, data.

Checklist voor
de gasten
➊ Budget

Hoeveel wil je uitgeven aan het
vrijgezellenfeest? Een bedrag tussen:
◆ €30 en €50
◆ €50 en €75
◆ €75 en €100
◆ €100 en €125
◆ Meer dan €125

➋ Activiteiten
a. Geef drie tips voor activiteiten die
jij denkt dat de bruid leuk vindt
(en jij ook!).
b. Geef drie (betaalbare) eettips.
c. Geef drie creatieve tips die te doen
zijn met een klein budget.
d. W
 aar houdt de bruid echt niet van?
➌ speciale wensen:

◆ Moeten we nog ergens rekening
mee houden? Denk aan: dieet,
beperkingen, zwangerschap.
◆ Geef in de datumprikker aan
welke dagen je wel en niet kunt.
◆ Wil je helpen met de organisatie?
Meer info: www.hetbruidsmeisje.nl

door linda samplonius FOTO peggy sirota /trunk archive. De namen van Kim en Andrea zijn vanwege privacyredenen gefingeerd.

in het huwelijksbootje stapt? Vivian: “Mail alle
gasten vooraf met de vraag hoeveel ze willen
uitgeven en kijk wat er gemiddeld uitkomt. Heeft
iemand een uitkering of is ze student? Dan kan
de rest in overleg 5 euro meer betalen, zodat
die goede vriendin toch mee kan. Vinden meerdere mensen het bedrag dat jij in je hoofd hebt
te hoog, pas je plan dan aan. Organiseer een
uitgebreide lunch bij iemand thuis of in het park
in plaats van een diner in een restaurant. Met
een beetje creativiteit kom je een heel eind.” Kijk
ook naar de bruiloft zelf. Vindt die bijvoorbeeld
in het buitenland plaats, dan ben je extra geld
kwijt aan reiskosten en hotelovernachtingen.
Dan kun je het vrijgezellenfeest wellicht wat
goedkoper houden. “Je kunt niemand verplichten torenhoge kosten te maken,” zegt Vivian.
“Bedenk wat doorslaggevend is voor de bruid:
dat iedereen erbij is, of een dure activiteit.”

