
 

De Ceremoniemeester  
De regisseur van jullie bruiloft! 

 

 
 
De ceremoniemeester heeft een cruciale rol bij het succesvol verlopen van je bruiloft, hij 
of zij is als het ware de regisseur op jullie grote dag en zorgt er voor dat alles vlekkeloos 
verloopt zodat dat jullie je de hele dag nergens zorgen over hoeven te maken.  
Ook fungeert de ceremoniemeester als contactpersoon voor de gasten en leveranciers. 
Het is een hele taak, die uren en uren van voorbereiding vereist.  

 

Taken  
De taken van de ceremoniemeester zijn in principe oneindig en kunnen variëren van 
bruiloft tot bruiloft, naar gelang de wensen van bruidspaar. Hieronder een overzicht van 
de belangrijkste taken die zijn inbegrepen in het ceremoniemeester-schap verzorgt door 
The Unique Concept en een opsomming van taken die optioneel bijgeboekt kunnen 
worden of desgewenst uitbesteed aan ceremoniemeester(s) gekozen uit eigen familie- of 

vriendenkring:  
 
The Unique Concept verzorgt voor jullie:  
• Assistentie bij het opstellen van het draaiboek en de tijdsplanning  
• Persoonlijke begeleiding van het bruidspaar op de grote dag  
• Meenemen van de benodigde papieren, de ringen en eventueel het boeket en/of 
corsages naar de trouwlocatie(s)  

• Corsages opspelden bij bruidspaar en/of dag gasten en eventueel boeket klaarzetten  
• Gasten ontvangen en informeren  
• Gasten plaats wijzen in gemeentehuis/trouwlocatie en/of kerk  
• Liturgie in kerk uitdelen aan de gasten  
• Confetti/ rijst/ ballonnen/ duiven/ bellenblaas klaarzetten en uitdelen bij verlaten 
gemeentehuis (indien dit toegestaan en gewenst is!)  
• Begeleiding van het bruidspaar bij de fotoreportage  
• Zorgen dat de bruidstaart en toost op tijd gereed staat  

• Tafelindeling bij het diner in goede banen leiden  
• Zorg dragen voor het gastenboek en de cadeautafel  
• Doen van contante betalingen gedurende de dag (bijv. leveranciers, dit na overleg 
vooraf)  
• Zorgen dat alles volgens schema en draaiboek verloopt  
• Oplossen van problemen die zich gedurende de dag kunnen voordoen  
• Aanspreekpunt voor alle gasten, leveranciers en locaties gedurende de gehele dag  
• Zorgen dat de gasten een bedankje meekrijgen aan het einde van de huwelijksdag  
 
Optioneel kan The Unique Concept zorgen voor:  
• Planning en organisatie tijdens de voorbereidingen van de bruiloft (Styling)  
• Bijhouden van de RSVP’s (aan- en afmeldingen) en opstellen van de uiteindelijke 
gastenlijst  
• Volgorde van de speeches maken en aankondigen op de dag van de bruiloft  

• Inventariseren wie stukjes/acts doen tijdens feest; hier een planning voor maken en 
communiceren met de gasten  
• Receptieboek of alternatief hiervoor regelen  
• Vrijgezellenfeest(en) organiseren 
 
Budget voor organiseren en uitvoeren ideeën  
Als ceremoniemeester krijg je ook vaak taken waarbij een beroep gedaan wordt op je 

creativiteit en originaliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om decoratie en aankleding, het 
receptieboek of de corsages en de bedankjes.  



 
The Unique Concept zorgt dat de gehele styling of delen hiervan op een professionele 
manier aangepakt wordt. Het is wel noodzakelijk om van tevoren met elkaar te 
bespreken wat het budget is voor bepaalde zaken. Hoeveel wil het bruidspaar besteden 
aan bijvoorbeeld de styling van de locatie(s). De styling vormt daarom een apart 
hoofdstuk en is niet inbegrepen in het standaard ceremonie-meesterschap of in wedding 
planning.  
 
Ook zal bij het inhuren van The Unique Concept voor zowel wedding planning en/of 
ceremoniemeesterschap het team aan assistenten uitgebreid worden naar gelang de 
grootte van de opdracht (aantal gasten op de dag). Het ceremoniemeesterschap houdt 
in dat 2 planners van The Unique Concept de taken zoals omschreven zullen uitvoeren. 

Indien meer personen noodzakelijk zijn om de dag vlekkeloos te laten verlopen, dan zal 
hier een uurtarief voor worden berekend.  
 
 

Het ceremoniemeesterschap verdeeld in hoofdstukken 
 
Verwachtingen afstemmen  
Wat verwacht het bruidspaar van ons als ceremoniemeester? Dit moet duidelijk met 
elkaar besproken worden zodat hier geen misverstanden over bestaan en beide partijen 
precies weten waar ze aan toe zijn. Wanneer er van beide kanten duidelijkheid is over 
verwachtingen, werkt dit het prettigst!  
 
Wensen inventariseren  
Het is belangrijk dat het bruidspaar en de ceremoniemeester op één lijn zitten. We 

beginnen daarom altijd met het inventariseren van de wensen. Alle facetten van de grote 
dag komen voorbij in de checklist van The Unique Concept en er wordt stap voor stap 
besproken waar de ceremoniemeester toegevoegde waarde voor jullie kan brengen.  
 
Wat willen jullie wel? Wat willen jullie niet? Gaan jullie voor groots of houden jullie meer 
van ingetogen? Hebben jullie nagedacht over de stijl van de bruiloft? Willen jullie een 
thema? Wat voor feest willen jullie? En passen daar bijvoorbeeld stukjes bij? Hebben 
jullie voorbeelden van wat jullie mooi of leuk vinden?  
 
Natuurlijk kunnen wij onze eigen ervaring inbrengen en adviseren over alle onderdelen, 
hoe meer inspiratie hoe beter. Maar het is jullie huwelijk, de keuzes van het bruidspaar 
zijn daarom leidend. Tijdens de brainstormsessie(s) maken wij aantekeningen en 
brengen hiervan naderhand schriftelijk verslag uit.  
  



 
Totaalplaatje bedenken en globaal programma maken  
Wanneer er een redelijk duidelijk beeld is van hoe de bruiloft er uit gaat zien, werken wij 
dit uit tot een totaalplaatje en een globaal programma/draaiboek. Alles wordt goed op 
papier gezet en weer besproken met het bruidspaar. In deze fase stellen wij ook al een 
'to-do-list' op, waaruit precies blijkt welke taken wanneer uitgevoerd moeten worden en 
door wie. Dit schept orde en rust voor de rest van het planningsproces.  
 
Draaiboek maken  
Een goed draaiboek is onmisbaar, het vormt het uitgangspunt van de bruiloft. Zonder 
draaiboek is de kans groot dat dingen verkeerd lopen, doordat geen enkele betrokken 
partij weet wat er van hem verwacht wordt. Er moet daarom op tijd begonnen worden 

met het in elkaar zetten van het draaiboek. Er moet wel genoeg ruimte en flexibiliteit 
ingebouwd worden voor aanpassingen in een later stadium of misschien wel 
verrassingen waar het bruidspaar tot op de dag zelf niets over mogen weten. 
 
 
Communicatie  
 

Communicatie met de familie en gasten  
Een belangrijk aandachtspunt van de ceremoniemeester is de communicatie met de 
gasten. De ceremoniemeester is niet alleen aanspreekpunt voor de bruiloftsgasten (voor 
eventuele vragen, afzeggingen etc.), maar geeft indien nodig ook instructies aan de 
gasten. Eigenlijk is de ceremoniemeester de schakel tussen het bruid de bruidegom en 
de gasten (plus leveranciers) en in die hoedanigheid speelt de ceremoniemeester de 
wensen van paar door naar de gasten. Bijvoorbeeld over de speeches en sketches of een 

gezamenlijk cadeau. Het is daarom noodzakelijk dat de gasten weten wie de 
ceremoniemeester is en hoe ze hem/haar kunnen bereiken. Dit kan gemeld worden op 
de uitnodiging, in een aparte e-mail of brief, of misschien hebben jullie wel een eigen 
trouwsite waar dit gemeld kan worden.  
 
Communicatie met de familie en gasten vooraf is optioneel en niet inbegrepen 
in de standaard ceremoniemeesterschap 
Dit onderdeel van het ceremoniemeesterschap kan bijvoorbeeld ook uitbesteed worden 

aan iemand uit de eigen familie- of vriendenkring indien jullie dit prettiger vinden. Wel is 
het noodzakelijk dat deze eigen ceremoniemeester(s) The Unique Concept op de hoogte 
houdt van de dingen die zij regelen zodat dit opgenomen kan worden in het draaiboek 
en wij niet voor verrassingen komen te staan. In verband met handelen bij calamiteiten, 
is het noodzakelijk dat The Unique Concept wel beschikt over een adreslijst van de 
gasten (naam, contactgegevens en voor de familie graag de verhouding tot het 
bruidspaar, bijv. vader van... tante van...).  
 
Communicatie met de leveranciers en locatie(s)  
Cruciaal is een goede en constante communicatie tussen de ceremoniemeester en de 
diverse leveranciers en locatie(s). De ceremoniemeester is aanspreekpunt voor deze 
partijen en samen werken wij achter de schermen aan een vlekkeloos verloop van de 
dag. Ook wordt er tussendoor volop gecheckt of de dingen klaar staan, of er vertraging 
in het programma is opgetreden waardoor een en ander iets opschuift etc.  

Communicatie met de leveranciers en locatie(s) is inbegrepen in het standaard 
ceremoniemeesterschap. Het is belangrijk dat wij een lijst krijgen van alle leveranciers/ 
locatie(s) compleet met naam, adres en contactgegevens incl. naam contactpersoon 
wanneer The Unique Concept niet zelf de leverancier heeft aangebracht bij jullie.  
 
Vrijgezellenfeest organiseren  
Sommige ceremoniemeesters nemen ook de taak op zich om het vrijgezellenfeest te 

organiseren. Dit hoeft echter niet, een goede vriend of vriendin kan de organisatie ook 



op zich nemen. Waar jullie ook voor kiezen, zorg er in elk geval voor dat de 
ceremoniemeester op de hoogte is van de plannen.  
 
Het organiseren van het vrijgezellenfeest door The Unique Concept is optioneel en niet 
inbegrepen in het standaard ceremoniemeesterschap. Indien jullie de organisatie willen 
uitbesteden aan The Unique Concept, dan horen wij graag wat jullie wensen zijn (wat 
vinden jullie leuk en nog belangrijker... wat willen jullie absoluut niet!),  
wie willen jullie uitnodigen voor dit feest. Willen jullie een vrijgezellenfeest buiten de 
deur of een activiteit bij jou/jullie of iemand anders thuis? Er zijn heel veel 
mogelijkheden.  
Wij nemen vervolgens contact op met de genodigden en werken de plannen verder uit, 
want dit feest moet natuurlijk wel een verrassing blijven voor het aanstaande 

bruidspaar! Wij zorgen er voor dat alles goed georganiseerd is. 
 
De bruiloft  
Daar is dan de dag waar jullie zo lang naar toegeleefd hebben! Het hoogtepunt en de 
mooiste dag uit het leven van twee mensen: De bruiloft! Op deze dag zal alles waar zo 
hard aan gewerkt is, gaan plaatsvinden. Voor het bruidspaar het moment om de 
organisatie helemaal los te laten. Jullie enige taak nu is om met volle teugen te 

genieten. The Unique Concept is als ceremoniemeester de hele dag in de weer met 
minimaal 2 personen. Er wordt erop toegezien dat alles op rolletjes verloopt. The Unique 
Concept is de hele dag aanspreekpunt voor het bruidspaar, de gasten, de leveranciers en 
de locatiemanagers.  
 
Ochtendritueel  
Wij zorgen ervoor dat op de ochtend van de trouwdag jullie tijdig wakker zijn (de meeste 

bruidsparen zijn ruim op tijd uit bed, maar het komt wel voor dat men zich toch 
verslaapt of er is hulp nodig bij alle voorbereidingen van kleden tot en met het nog snel 
even uitlaten van de hond).  
 
Vervolgens nemen wij nog de eerste punten van het draaiboek met elkaar door 
(afspraken met kapper en/of visagist, afhalen bruidsboeket en/of corsages etc.) zodat 
het paar met een gerust hart aan de dag kunnen beginnen.  
 

The Unique Concept zorgt ervoor dat het bruidsboeket klaarligt, spelden de corsages op, 
ontvangen en informeren de dag gasten die vanuit huis de bruidsstoet vormen en 
checken of de fotograaf, videograaf, trouwauto of ander trouwvervoer op tijd aanwezig 
zullen zijn. Ook kan The Unique Concept, indien nodig, assisteren bij het kleden.  
 
Intussen wordt regelmatig bekeken dat alles op schema ligt. En er wordt gezorgd dat 
alle benodigde papieren, de muziek voor de huwelijksceremonie en de trouwringen 
aanwezig zijn tot aan de ceremonie.  
 
Wanneer het bruidspaar elkaar dan eindelijk voor het eerst ziet, en wij er zeker van zijn 
dat alles in orde is, gaat The Unique Concept alvast vooruit naar de trouwlocatie om daar 
te zorgen dat alles klaar staat voor de ontvangst. 
 
De ceremonie  

Bij aankomst op de trouwlocatie geven wij (indien aanwezig) de ceremoniemuziek af of 
nemen het draaiboek nog door met de aanwezige huwelijkszanger(s)/muzikanten. Ook 
vertellen wij desgewenst de gasten kort iets over het verloop van de ceremonie en 
begeleiden de gasten naar hun plaats  
 
Wanneer het bruidspaar en de bruidsstoet aankomt, is het de gewoonte dat het paar 
even apart in een ruimte gaat om bij te komen van de eerste emoties. Meestal komt ook 

de trouwambtenaar even kort naar jullie toe om de ceremonie nog kort te bespreken.  
 



Intussen zorgen wij ervoor dat de juiste persoon (indien er een ringdrager is) de ringen 
overhandigd krijgt. Is er geen ringdrager, dan zullen wij ervoor zorgen dat de ambtenaar 
de ringen krijgt wanneer daar om verzocht wordt tijdens de ceremonie.  
 
Na de ceremonie kunnen wij de fotograaf assisteren bij de begeleiding van de familie 
voor het maken van de familiefoto’s en begeleiden wij het bruidspaar tijdens de 
fotoreportage. Wij zorgen er dan voor dat kleding, haar en make-up in orde zijn en 
hebben allerlei praktische materialen bij ons in de zgn. SOS kit (een plaid voor 
natte/vieze ondergrond; flesjes water; paraplu etc.)  
 
Daarna zorgen wij ervoor dat alle gasten verzamelen op de plek waar de receptie en/of 
toost zal plaatsvinden (dit kan op dezelfde locatie zijn in een bepaalde ruimte of buiten, 

maar ook op een andere locatie). The Unique Concept is als eerste aanwezig op de 
plaats van de receptie om e.e.a. voor te bereiden.  
 
De receptie  
Voor de receptie begint zorgen wij ervoor dat het receptieboek (of alternatief hiervoor) 
klaarligt voor de gasten en dat de cadeautafel gereed is. Ook eventuele bedankjes zetten 
wij hier al klaar.  

 
Wij verwelkomen de gasten bij binnenkomst zolang het bruidspaar nog niet aanwezig is.  
 
Wij zorgen ervoor dat de bruidstaart op tijd op de goede plaats staat (eventueel met 
champagne toost vooraf). Zodra dit alles goed staat opgesteld volgens draaiboek, lichten 
wij het paar in en begeleiden ze naar de bruidstaart. Daarna kondigen wij het moment 
van aansnijden aan bij de gasten zodat iedereen zich rond de bruidstaart kan 

verzamelen. Indien tijdens de toost speeches door het bruidspaar en/of familieleden 
gehouden moeten worden, kunnen wij dit aankondigen.  
 
Tijdens de receptie houden wij een oogje in het zeil en helpen wij waar mogelijk.  
 
Bij het vertrek van receptiegasten, zorgen wij ervoor dat men een bedankje mee krijgt.  
 
Het diner  

Vooraf dient bij ons bekend te zijn of er speeches tussen de verschillende gangen 
worden gegeven. Door een goede communicatie met de keuken hierover, voorkomen wij 
dat eten koud staat te worden omdat een speech niet was ingepland. Tijdens het diner 
houden wij de speeches in de gaten en mocht blijken dat iets uitloopt, dan 
communiceren wij dit zo snel mogelijk richting keuken om problemen te voorkomen.  
 
Indien er een tafelschikking is, wijzen wij alle gasten naar hun plaats en checken of alles 
in orde is.  
 
Wanneer het diner is afgelopen en het bruidspaar zich even wil afzonderen om zich op te 
frissen en op te maken voor het feest, lichten wij de gasten in over de voortzetting van 
de festiviteiten en begeleiden wij de gasten indien nodig naar de feestruimte. Dit kan op 
dezelfde locatie zijn of elders.  
 

Het feest  
Ruim voor aanvang van het feest zullen de eerste leveranciers (muziek, catering etc.) al 
arriveren. The Unique Concept zorgt ervoor dat de leveranciers vooruit kunnen en dat zij 
bij ons terecht kunnen met vragen.  
 
Voor het feest begint hebben wij ervoor gezorgd dat het receptieboek weer klaarligt, de 
cadeautafel gereedgemaakt is en de bedankjes zijn opgesteld. Wij nemen de planning 

voor het feest nog een laatste keer door met alle betrokkenen en checken of alles 



volgens plan verloopt. Bij aanvang van het feest blijven wij bij de ingang staan om 
avondgasten te verwelkomen.  
 
Indien het volledige ceremoniemeesterschap is uitbesteed aan The Unique Concept, dan 
waarschuwen wij de mensen die sketches of andere stukjes willen doen op tijd en helpen 
wij ze indien nodig met de voorbereidingen hiervoor. Vervolgens kondigen wij de stukjes 
aan.  
 
Ook de openingsdans van het bruidspaar kunnen wij aankondigen wanneer er geen 
andere ceremoniemeester is (dit kan ook door een DJ of band gedaan worden wanneer 
dit vooraf is aangegeven, incl. keuze van de muziek, wij geven dit dan door aan ze). 
Deze taken kunnen ook door de eigen ceremoniemeester uit familie- of vriendenkring 

gedaan worden.  
 
Wordt er een bruidsboeket gegooid? Of is het bruidspaar wat van plan? Dan zorgen wij 
ervoor dat alles op tijd gehaald wordt (indien jullie deze niet de hele avond bij je wilt 
houden) en wordt voor dit speciale moment alle gasten verzameld (of volgens traditie 
wordt aan de ongehuwde dames of heren gevraagd bij elkaar te gaan staan).  
 

Bij vertrek van de gasten zorgen wij ervoor dat iedereen een bedankje krijgt 
aangeboden.  
 
Wanneer het feest is afgelopen en het bruidspaar vertrokken is, zorgen wij ervoor dat 
alle gasten veilig op weg naar huis gaan en dat de feestlocatie netjes achtergelaten 
wordt.  
 

Wij zetten eventueel gehuurde materialen weer klaar voor het ophalen. Cadeaus en 
overige zaken (restant bruidstaart etc.) kunnen meegegeven worden aan het paar mits 
zij naar huis gaan. Indien het bruidspaar elders de huwelijksnacht zal doorbrengen of 
direct door gaat op huwelijksreis, moet vooraf besproken worden hoe deze zaken bij het 
paar thuis komen. Soms kan men zaken ook tot de volgende dag laten staan op de 
feestlocatie.  
  



Na de bruiloft  
Na de bruiloft maken wij graag nog een keer een afspraak om te horen of het paar 
tevreden is geweest met het ceremoniemeesterschap van The Unique Concept. 


