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Trouwreportage 
 
De grote dag is bijna aangekomen! In de voorbereiding zijn jullie de laatste puntjes op ´i´ aan het 
zetten en het is daarom goed, om nog even met de fotograaf de planning van de trouwdag en al 
jullie wensen door te nemen. Naast de checklist staan er ook nog wat tips & tricks beschreven. 
 
 
Checklist voorbereiding bruidsreportage 
 
1. Zijn er bepaalde foto’s zijn die gemaakt moeten worden? Denk bijvoorbeeld aan bijzondere 

rituelen die je vastgelegd wilt hebben. Of een speciaal familielid datje extra op de foto wilt. 

 De kus 

 De ringen 

 Het boeket 

 De auto 

 De akte (en ondertekening) 

 De ambtenaar 

 De erehaag bij verlaten stadhuis 

 Bijzondere activiteiten zoals ballonnen oplaten, duiven opvliegen of rijst gooien 

 De groepsfoto(‘s): 
o Welke locatie voor de groepsfoto’s? Vaak is dit op het bordes van stadhuis maar het 

kan ook bij kerk of feestlocatie. 
o Zijn er personen die niet op de foto moeten/willen? 
o Wie zet de juiste mensen bij elkaar(vaak de ceremoniemeester) 

 De hele groep 
 Het bruidspaar, met(schoon)ouders en grootouders 
 De kinderen / bruidsmeisjes 
 Vrienden/vriendinnen van het bruidspaar 

 
2.  Wat zijn de wensen voor de trouwreportage van jullie tweetjes. Wat is de locatie en het 

tijdschema. Maar bespreek ook bepaalde poses met de fotograaf.  
Overweeg ook eens om een reportage op een andere dag dan je trouwdag te doen, 
bijvoorbeeld de dag erna. Je bent dan in ieder geval ontspannen doordatje je niet aan een 
tijdschema hoeft te houden en je hebt dan ook demogelijkheid om te kiezen voor een 
bijzondere locatie die wat verder weg is. 

 
3.  Een planning van de hele dag, vaak van de ceremoniemeester, is handig voor de fotograaf 

om te kunnen anticiperen op de belangrijke momenten. 
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Checklist voorbereiding bruidsreportage (vervolg) 
 
4.  De gemaakte afspraken worden op papier/email gezet. Je weet dan precies waar je aan toe 

bent en watje kunt verwachten. 
 
5.  Neem ongeveer één week voor de trouwdatum nog eens contact op met de fotograaf om 

de laatste details door te spreken en controleer alle gemaakte afspraken. Soms veranderd 
de planning of de behoeftes en dan is handig om dit met de fotograaf te bespreken. 

 
6.  Dresscode van de gasten? De fotograaf kan zijn kleding afstemmen, zodat hij niet opvalt 

tussen de gasten. 
 
7. Wissel de contactgegevens uit van de bruid & bruidegom, ceremoniemeester en de 

fotograaf.  
 
8.  Hoe wil je de foto’s ontvangen? 

a. Digitaal 
 JPEG/RAW 
 Bewerkt/onbewerkt 
 Aantal/selectie 
 iv. Web album 
 v. Schijf 

b. Print 
 Album 
 Afdrukken 

 
9.  Wanneer kun je de foto’s verwachten? 
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Trouwfoto's bij de voorbereiding en make-up 
 

 De trouwjurk (op een kledinghanger) 

 Het bruidsboeket 

 De bruid die zich aan het aankleden is 

 De bruid en haar ouders 

 De bruid met alle vrouwelijke familieleden en eventueel naaste vriendinnen 

 De bruid klaar voor vertrek 

 De bruidegom met zijn ouders 

 De bruidegom met alle mannen (vader, vrienden) 

 De bruidegom klaar voor vertrek 

 Bruidegom belt aan bij het (ouderlijk) huis van de bruid 

 Het moment dat het bruidspaar elkaar voor het eerst ziet 
 
 
 
Trouwfoto's tijdens de trouwceremonie 
 

 Trouwfoto's tijdens de receptie 

 De gasten die binnen komen stromen 

 Eventueel van de bruidegom die wacht op de bruid 

 Eventueel bruidspaar dat binnen komt lopen 

 Eventueel de bruidegom die met zijn moeder binnen komt lopen 

 Eventueel de bruid die met haar vader binnen komt lopen 

 De ringdrager 

 De bruid en bruidegom tijdens de ceremonie 

 Het publiek tijdens de trouwceremonie 

 De gezichten van het bruidspaar tijdens de beloften 

 Het uitwisselen van de ringen 

 De kus 

 Het bruidspaar dat het gemeentehuis uitloopt 

 Het bruidspaar dat gefeliciteerd wordt door familie en vrienden 

 Bruid en bruidegom in de trouwauto 

 Foto van de buitenkant van de locatie waar de receptie, het diner en/of het feest wordt 
gehouden 

 Details van de receptie zoals gastenboek, decoraties, tafeldecoraties, champagneglazen. 

 De bruidstaart 

 Het aansnijden van de bruidstaart 

 Bruid en bruidegom met gasten 

 Speeches 

 De gasten tijdens de receptie en of diner  
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Trouwfoto's tijdens het bruiloftsdiner 
 

 Het diner, de verschillende gangen 

 Het dessert 

 Gasten tijdens het bruiloftsdiner 

 Eventueel speeches 
  
 
 
 
Trouwfoto's tijdens het bruiloftsfeest 
 

 De eerste dans 

 De vader-dochterdans 

 De moeder-zoondans 

 Gasten aan het dansen 

 De ouders die dansen 

 Kinderen die dansen / spelen 

 Het gooien van het bruidsboeket 

 Eventueel het vangen van de kousenband 

 Het bruidspaar dat het trouwfeest verlaat 

 Eventueel de trouwbedankjes 
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Tips & Tricks: 
 
Klik met de fotograaf 
De fotograaf is het grootste gedeelte van jullie dag aanwezig. Het is daarom belangrijk dat je goed 
met hem kunt opschieten. Wanneer jullie je comfortabel voelen bij de trouwfotograaf, dan krijg je 
ook mooiere foto's met een échte glimlach. De keuze voor een trouwfotograaf is dus erg 
belangrijk. 
 
Hot Shot 
Laat de fotograaf een foto schieten net nadat de ceremonie is geëindigd. Jullie zijn dan net 
getrouwd, en je zult zien dat jullie lach en uitdrukking onbeschrijfelijk is. Zorg dat je dit moment op 
vastlegt! 
 
Het weer op de foto 
Of het nu regent of dat de zon schijnt, betrek het weer van de dag in jullie trouwfoto's. Regent het 
dat het giet? Ga op de foto met paraplu's! Sneeuwt het? Fotografeer je neefjes die een 
sneeuwballengevecht houden. Zo laat je écht de sfeer van jullie dag naar voren komen op de 
trouwfoto's! Als je de foto's later terug ziet, dan krijg je juist dat gevoel van jullie trouwdag weer 
terug! 
 
Omgeving van de locatie 
Jullie hebben een locatie niet voor niets gekozen. Laat de fotograaf deze locatie gebruiken als 
decor voor de foto's. Hebben jullie gekozen voor een industriële locatie in de stad? Laat gebouwen 
bijvoorbeeld de achtergrond zijn, of een drukke weg vlakbij de locatie. Wanneer je erg landelijk 
trouwt, dan is de natuur een perfect decor. Zo maak je de foto's meer kleurrijk. 
 
Timing 
Als je als bruid voor de ceremonie nog foto's wilt laten maken, zorg dat je dit goed timet. Ga 
tweeënhalf uur van tevoren beginnen met aankleden, zodat je een uur voor je ceremonie deze 
foto's kunt maken. Je zult dan relaxed zijn op de foto's. 
TIP! Vraag of de fotograaf hetzelfde gekleed komt als jullie gasten, hierdoor valt hij ook minder op. 
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Tips & Tricks (vervolg 1) 
 
Wees natuurlijk 
Probeer de camera gewoon te vergeten. Je moet niet het idee hebben dat als de fotograaf in de 
buurt is, je een bepaald gezicht moet trekken. Het is juist mooi als je echt jullie emoties kunt laten 
zien, en dat lukt niet als je iedere keer dat je de fotograaf ziet 'poseert'. 
Negeer de fotograaf dus! Zo krijg je foto's die echt zijn; tijdens de plagerige speech van de 
ceremoniemeester zie je dat je een rode kleur krijgt, als je lol hebt met vrienden zie je een 
geweldige lach, of wanneer je elkaar kust, zie je jullie blik, dat zijn de echte momenten die je graag 
wilt terug zien. 
 
Plan de trouwfoto's 
Een beetje organisatie voor de trouwfoto's kan geen kwaad. Zet op een rij wat jullie belangrijke 
momenten vinden die niet mogen ontbreken in jullie trouwreportage. Ook is het handig als je een 
lijstje maakt van personen met wie je graag op de foto wilt. Je hoeft je dan nergens druk om te 
maken en de fotograaf kan dit in de gaten houden. Spreek af dat de fotograaf naar de 
ceremoniemeester kan stappen met vragen wie wie is.. 
Overdonder de fotograaf niet met vijf A4'tjes van mensen en gebeurtenissen die je op de foto wilt 
hebben. Dat is 'too much'. Een ervaren fotograaf weet echt wel hoe het werkt. Maak in plaats 
daarvan een top 20 van mensen met wie je op de foto wilt, en van gebeurtenissen die hij niet mag 
missen. Een voorbeeld van zo'n lijst zien? In het artikel de trouwfoto checklist vind je een aantal 
gebeurtenissen die niet mogen ontbreken! 
 
Achter de schermen 
Het is leuk als je foto's hebt van de voorbereidingen. Denk aan de bruid die zich aan het aankleden 
en opmaken is, terwijl de familie beneden wacht. De bruidegom maakt dit stukje niet mee en het 
is leuk om achteraf te kijken hoe deze momenten waren.  
 
Blijf bewegen 
Het is belangrijk dat je blijft bewegen als de fotograaf foto's maakt. Doe je dat niet, dan krijg je al 
heel gauw een stijf effect en veel dezelfde foto's. Dus ga door waarmee je bezig bent en laat de 
fotograaf zijn gang gaan. Tijdens de reportage van jullie geeft de fotograaf ook wel aan welke poses 
leuk zijn. Ga hierop in en 'keep moving'! 
 
Verschillende technieken 
Vraag of de fotograaf verschillende technieken wil gebruiken: zwart-witfoto's, sepia, 
panoramafoto's, noem maar op. Zo krijg je veel afwisselende trouwfoto's! 
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Tips & Tricks (vervolg 2) 
 
Bezuinig niet op een album 
Of je het album laat maken of dat je het zelf doet maakt niet uit. Zorg er wel voor dat je een goed 
album koopt. Het is belangrijk dat de tussenblaadjes van het album zuurvrij zijn, zodat de foto's 
goed blijven! 
 
Online 
Vraag aan je fotograaf waar gasten foto's kunnen bestellen. Het is ideaal als er een online 
fotoalbum is. Je kunt zo alle vrienden en familie een link mailen en van daaruit laten nabestellen. 
 
Zwart-witfoto's zijn hot! 
Zwart-witfoto's zijn tijdloos, elegant en absoluut perfect voor emotionele momenten. Doordat de 
kleuren wegvallen, krijg je juist een focus op het moment! 
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