
De stresskip

Met dit soort gasten krijg je al relatief vroeg te maken. Vele weken 
voor de bruiloft stijgt de spanning en word je overstelpt met vra-
gen. Wat moet ik aantrekken? Wat staat er op het menu? Wie haalt 
oma op? Op de grote dag bereikt de spanning zijn hoogtepunt. 
Dat uit zich in grote, rode vlekken op het gelaat en luid ratelende 
gesprekken die maar geen einde nemen. Daar helpt maar één 
ding: kalm blijven en niets laten merken. Je brengt de stresskip het 
best in contact met iemand die rust uitstraalt, zodat al die spanning 
wat getemperd wordt en niet op jouw schouders terechtkomt.

De single vrienden

Voor single vrienden liggen bruiloften 
vaak wat moeilijk. Hun liefdesleven staat 
in schril contrast met al die romantiek en 
ze worden daarbij ook nog eens vaak ge-
confronteerd met vragen als „Waar is je 
wederhelft?“ en „Ben je helemaal alleen 
hier?“. Om dat wat tegen te gaan, kun je 
je single vrienden voorstellen om iemand 
mee te brengen naar de bruiloft. Verder 
is het ook fijn om singles naast elkaar te 
laten zitten (opgelet! Niet alle singles aan 
een tafel zetten, dat kan voor wrevel zor-
gen). Maar wie weet, misschien helpt de 
romantische sfeer op de bruiloft Cupido 
wel een handje en leidt de ene bruiloft tot 
de andere.

De huilebalk

Meestal een naast familielid of de beste vriendin. In de kerk 
bij de huwelijksgelofte of tijdens de speech van de vader van 
de bruid, deze gasten huilen hun ogen uit. Alles is zó mooi, 
dat ze alleen nog maar kunnen janken. Met genoeg tissues 
in de buurt heb je aan deze gasten geen kind meer. Ze wil-
len niet te veel aandacht en ze zijn blij als ze zo onopvallend 
mogelijk hun tranen kunnen drogen.

Het muurbloempje

Omgaan met muurbloempjes is een beetje tricky. Als je graag 
een grote, uitbundige party wilt, dan moet je erop letten dat 
het publiek goed gemixt is. Het is handig om de muurblo-
empjes met de podiumbeesten samen te brengen, want het 
aanstekelijke enthousiasme van een fuifnummer ontdooit 
zelfs de meest schuchtere gast.

Het podiumbeest

Onmisbaar voor een fantastische party tot in de vroege uurt-
jes: het podiumbeest. Ook hier is het belangrijk om de juis-
te mix te vinden, als het „netjes“ moet blijven tenminste. En 
zo niet, dan nodig je gewoon alle party animals uit en zit 
stemming er gegarandeerd in. Wanneer er op een bepaald 
moment iets té uitbundig wordt gefeest en de andere gasten 
zich hierdoor niet op hun gemak voelen, is het tijd om in te 
grijpen. Meestal is het voldoende om het podiumbeest even 
van het podium te halen. Een kleine pauze in de frisse lucht 
en een glas water aan de bar kunnen wonderen doen. Maar 
zoals gezegd: voor een schitterende party heb je gasten van 
dit kaliber nodig.

De ongewenste gasten

Iedereen kent ze: die rare, nieuwe vriend van je beste vrien-
din, die zeurderige, aangetrouwde tante, gasten die je eigen-
lijk niet in je buurt wilt hebben en zeker niet op deze bijzon-
dere dag. Maar sommige gasten heb je nu eenmaal alleen 
als duo. Dus: als je je lievelingsoom uitnodigt, dan moet je 
wel door de zure appel heen. Maar toch hoef je niet al te veel 
uit beleefdheid te doen. Het is jouw dag, jouw feest en jouw 
gastenlijst.
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