Over trouwen in Coronatijd
Een advies van een trouwfotograaf èn
veiligheidskundig professional
Accepteer dat het coronavirus ons beperkt. Dat
klinkt hard, maar het is wel wat het is. Dat betekent
gelukkig niet dat er niets kan. Als het regent ga je
waarschijnlijk niet buiten zitten met al je gasten,
maar je bruiloft gaat wel gewoon door toch?
Tip: Zonder reservering mogen er
binnen 100 of buiten 250 gasten zijn.
Bij reserveren? Onbeperkt!
Het Coronavirus is natuurlijk geen regenbui en dus
zul je een aantal maatregelen moeten treffen en
soms creatief moeten zijn.
Dit zijn de belangrijkste beperkingen:
1) Iedereen heeft een zitplek nodig
2) Dansen mag niet, tenzij buiten de locatie
3) 1,5 meter blijft, geen handen schudden
4) Mensen met klachten blijven thuis
5) Veel mensen bij elkaar blijft een risico voor
kwetsbare groepen
Dat betekent dat je vooral bij je feest in de knel
komt. Ons advies is daarom eigenlijk heel
eenvoudig. Splits je bruiloft in het officiële deel en
het feest deel!
De ceremonie
Vraag na bij de locatie hoeveel naasten je kunt
uitnodigen bij de ceremonie en let zelf op
kwetsbare groepen.
Begin met je getuigen en de trouwambtenaar, die
heb je toch echt nodig, en kijk daarna in hoeverre
ouders, broers en zussen, ceremoniemeester,
belangrijkste vrienden nog passen.
Wees je er van bewust dat kleine kinderen die niet
lang kunnen stilzitten, een extra risico geven omdat
ouders er vaak achteraan zullen moeten.
Fotografie en virtual reality
Vanzelfsprekend vinden wij dat een fotograaf ook
een absolute must is. Eén fotograaf, want dat
scheelt weer een gast! Denk ook aan een

videograaf. Zo kan iedereen die niet bij de
ceremonie kan zijn, deze wel mee kan beleven.
Nieuw in ons aanbod is een filmopname in Virtual
reality. Met een VR-bril, kunnen jullie gasten
achteraf meekijken alsof ze er zelf bij zijn!
Daarnaast zorgen we dat we met voldoende lenzen
in het telebereik de ceremonie en de gasten veilig
en verantwoord fotograferen. Besluit je de bruiloft
in twee dagen te splitsen en is het op de dag van de
ceremonie slecht weer? Dan stellen we de
fotoshoot -met of zonder gasten- uit naar het
feestmoment.
Het feest
Het tweede deel, het feest, kun je eigenlijk het
beste doen als Corona weer voorbij is. Dan kan er
weer gedanst, gezongen en gefeest worden en je
kunt ook iedereen uitnodigen die voor jullie
belangrijk is. Natuurlijk denken we ook graag mee
voor een veilig feest nu.
De toast, taart en receptie
Zijn dit belangrijke onderdelen bij jullie bruiloft? Je
kunt hiermee eigenlijk alle kanten op. Je kunt deze
in twee keer doen, op de ceremoniedag of op de
feestdag of nog een ander moment.
Maatwerkadvies op basis van kennis en ervaring
Elk bruidspaar en elke bruiloft is anders. Dat
betekent dat we onze fotografie daarop aanpassen
en ons advies op Coronagebied. Dat is onze
expertise.
Al 10 jaar fotograferen wij bruiloften, maar we zijn
nog langer bioloog. André is naast fotograaf ook
veiligheidkundige en BVF. Hij geeft inmiddels 8 jaar
als veiligheidsprofessional advies over hoe je moet
omgaan met biologische risico’s.
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