


Buiten trouwen op een prachtig landgoed met het warme zonnetje 
stralend, de vogeltjes die fluiten, het windje dat waait en jullie die de 
liefde aan elkaar verklaren. Wat is er romantischer dan dat!

Hoe kun je de ceremonie Het mooiste aankleden?
als jullie een bepaald (kleuren)thema hebben, blijf daar dan trouw aan. 
kies minimaal 2 kleuren die de basis van jullie styling vormen. dit kan ook 
wit zijn samen met jullie themakleur. maak keuzes op basis van wat bij 
jullie én de stijl van jullie bruiloft past.

Prieeltje
in sommige gemeentes is het niet mogelijk om buiten te trouwen, echter 
vaak wel als je onder een ‘afdakje’ staat, zoals bijvoorbeeld een prieeltje. 
dit prieeltje kun je schitterend aankleden met linten of  bloemen, maar 
ook met slingers van origami kraanvogeltjes (volgens de japanners 
brengen deze brengen geluk!). dit geeft een intiem en romantisch effect.

Zitplaatsen
express noem ik het zitplaatsen, want je hoeft niet alleen op stoeltjes 
plaats te nemen, maar wat dacht je van strobalen met kleedjes erover-
heen of lange bankjes waar je gezellig met z’n allen op kunt zitten. ideaal 
als er toch ineens meer mensen zijn gekomen dan gedacht.
Willen jullie liever op mooie strakke chique stoeltjes zitten dan kan ik jullie 
de witte amerikaanse klapstoeltjes echt van harte aanraden. en zijn jullie 
meer van de klassiek chique touch, dan kunnen jullie ook plaatsnemen 
op stoelen met witte stoelhoezen of barokke stoeltjes met spijlen.
de stoelen kunnen jullie mooi aankleden met organza linten of satijnen 
linten die jullie zowel horizontaal als verticaal kunnen strikken. 

Gangpad
naast de ‘klassieke’ loper in één van jullie themakleuren, kun je ‘the 
aisle’ ook op andere manieren mooi aankleden. Wat dacht je van origami 
windmolentjes langs het pad of mooie potjes met bloemen naast iedere 
gangpadstoel. de bloemen kun je ook met mooi breed lint bevestigen 
aan de gangpadstoel. 

Opstelling
er zijn meerdere mogelijkheden met betrekking tot de opstelling van de 
ceremonie. Bij de klassieke opstelling (wat erg mooi op de foto’s staat) 
zitten jullie aan het einde van het gangpad met de ruggen naar jullie gas-
ten toe. een andere mogelijkheid is dat jullie schuin naar jullie gasten en 
schuin naar jullie trouwambtenaar toegekeerd zitten. dit zorgt voor een 
open en informele sfeer. de stoelen waar jullie als bruidspaar op zitten 
kunnen jullie ook mooi aankleden door deze met elkaar te ‘verbinden’ 
met een tule of breed satijnen linten strik.

Tip: Als het een te warme zomerdag is, is het fijn om voor de vrouweli-
jke gasten papieren parasolletjes klaar te zetten. Zo creëer je op een 
mooie manier toch schaduw! 

Buiten taFelen
als echte Bourgondiër ben ik helemaal weg van schitterend gedekte 
lange tafels. Gezellig met al jullie naasten, overheerlijk eten met prachtige 
wijnen midden in een boomgaard, wijngaard, graanveld of midden op het 
schitterende landgoed dat jullie hebben afgehuurd. 

Eten
jullie kunnen ervoor kiezen om het eten en de wijnen op tafel te zetten, uit 
te laten serveren of in buffetvorm (bv bij een BBQ) aan te bieden. afhanke-
lijk van wat voor sfeer jullie willen creëren zou ik voor het één of het ander 
gaan. Willen jullie echt een landelijk gevoel, dan zou ik voor het eten op 
de tafel gaan en bij een iets luxer diner voor uitserveren.

Tafelsetting
Van te voren kunnen jullie erover nadenken of jullie 
graag een tafelsetting willen maken. Gasten vinden 
het vaak wel heel erg prettig als ze weten waar ze 
plaats mogen nemen. en jullie kunnen ook weer 
goed inschatten wie goed bij wie past, dus niet 
dat je beste vriendin ineens naast je irritante, saaie 
oom komt te zitten. Volgens de etiquette horen jul-
lie (schoon)ouders en getuigen naast en tegenover 
jullie te zitten. echter, doe wat jullie zelf graag willen! 
tevens kunnen jullie de tafelsetting tussen de gan-
gen door laten wisselen. jullie -professionele- cer-
emoniemeester helpt jullie hier graag bij.

Centerpieces
om de tafelaankleding helemaal af te maken zijn centerpieces dé oplos-
sing! Wederom afhankelijk van jullie stijl kunnen dit een bepaald soort 
bloemen zijn: veldbloemen voor een landelijke sfeer, rozen voor een 
klassiekere uitstraling of juist iets heel anders. Wat dachten jullie van 
kaarsen met daaromheen olijftakjes met lint bij een italiaanse stijl bruiloft?

Buiten FeestVieren
om de dag helemaal af te maken en in de landelijke sfeer te blijven is het 
natuurlijk fantastisch als het feest buiten doorgaat. 

trouwtrend 2012/2013 
vier alles buiten!

Als weddingplanner zit ik bovenop de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen trouwland. De trend die voor de komende jaren ingezet is, zijn 

de landelijke bruiloften. Heerlijk buiten trouwen, dineren aan lange tafels en vervolgens gezellig buiten feestvieren! Bij deze wil ik jullie inspireren 

over de mogelijkheden en hoe jullie droombruiloft prachtig gestyled en aangekleed kan worden.

Tekst: Vivian ter Huurne, wwwhetbruidsmeisje.nl
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Plaatskaarthouder 
‘Wedding Bell’, zie 

www.weddinggiftshop.nl

maak jullie bruiloft extra persoonlijk met teksten of jullie namen! speciaal voor 
bruiloften en huwelijksfeesten kunnen de mensen van tindra een heel 

persoonlijk decoratiepakket samenstellen, met eigen teksten en met net 
zoveel lantarens en lichtjes als jullie willen, voor ieders budget. 

mail naar mail@wensinternational.nl voor een prijsopgave en de levertijd.  



muziek
Goede muziek mag natuurlijk niet ontbreken op een buitenfeest. een dj 
of een band, het kan allemaal. Bespreek dit van te voren wel goed met de 
mensen van de  locatie of dit mag en tot hoeveel decibel er geproduceerd 
mag worden. Helaas is het in nederland nog niet zo eenvoudig om buiten 
harde muziek te draaien; of de buren zitten te dichtbij of het is een besch-
ermd gebied. zie de tip helemaal onderaan voor dé oplossing.
tevens moet je dit ook van te voren goed bespreken met je dj of 
artiest(en), niet iedereen wil dit in verband met kostbare apparatuur. even-
tueel op het terras of een stevig gebouwd ‘podium’ (dit hoeft niet per se 
verhoogd te zijn) met een (stretch)tent erboven kan een oplossing bieden. 
achter de band of dj kunnen jullie een mooi backdrop/achtergrond ma-
ken, bv met allemaal linten of (origami) slingers die naar beneden hangen.

lampionnen 
lange rijen met mooie grote papieren lampionnen vastgemaakt aan de 
bomen. en als je die niet hebt kun je ook palen in de grond slaan. dit soort 
decoraties geeft een intiemere sfeer aan een buitenfeest. je creëert hier-
mee een soort plafond en met led lampjes erin maak je het helemaal af. 

Warmte
in nederland kan het in de avond soms best wel afkoelen en daarom in 
het raadzaam om -zeker voor de niet dansende mensen- wat warmte aan 

te bieden. Heaters zijn praktisch, maar niet echt mooi. je kunt ook voor 
vuurkorven of fakkels gaan. en zet een mand neer met allemaal kleedjes 
die perfect in jullie stijl passen. dit geeft een erg gezellig en sfeervol effect!

licHtjes
is jullie locatie ‘gezegend’ met een mooi stukje water, bv een vijver, meer, 
zwembad, fontein of iets soortgelijks? licht het water dan mooi uit! dit 
geeft een heel romantisch en gaaf effect. zakjes met kaarsjes drijvend op 
het water of lichtgevende waterlelies, het geeft echt heel veel sfeer.
mochten jullie geen water hebben, geen nood. lantarentjes of glazen 
potjes met kaarsjes in de bomen of op de grond geven ook een schit-
terend effect. 

sluit de avond spetterend af met vuurwerk of een boog van gasten met 
allemaal sterretjes, waar het kersverse bruidspaar onderdoor moet lopen!

Tip: Het gros van de locaties in nederland leent zich er niet voor om alles 
buiten te vieren. Wellicht denken jullie dat je dan noodgedwongen naar 
bijvoorbeeld italië of Frankrijk moet gaan, dat hoeft echter niet. Want het 
Bruidsmeisje heeft sinds kort een nieuw concept gelanceerd, namelijk 
‘trouwen in het Buitenland, Heerlijk dichtbij’ en daar heeft ze contanten 
met geweldige locaties, waar al het voorgaande kan en mag! maar daar 
vind je elders in dit magazine meer informatie over!

Creëer een magisChe sfeer meT 
fairy Berries

strooi deze bolletjes met een doorsnede van 
bijna 2 cm, overal in je tuin. Hang ze aan 
ornamenten, bomen of struiken, of aan het 
plafond van je prieel. door het waterafstotende 
ontwerp blijven de Fairy Berrie drijven en 
kunnen ze ook worden gebruikt in fonteinen, 
vijvers etc. de Fairy Berries, elk voorzien 
van een klein helder wit led-lampje, gloeien 
onafhankelijk van elkaar langzaam aan en 
uit. Hierdoor ontstaat een uniek en magisch 
dwaallichtjes of vuurvliegjes effect. Het lijkt 
alsof je nachtelijk feest wordt bezocht door 
kleine nieuwsgierige elfjes. 

zie www.fairyberries.nl
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