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Beseffen jullie het al een beetje? Jullie gaan trouwen! 

Nu is het voor écht. Neem het van m� aan, het is één van de mooiste verbintenissen die je kan aangaan.

Symbolisch, betekenisvol, maar vooral vanuit heel veel liefde voor elkaar. En als je m� al een beetje kent,

dan weet je dat ik eigenl�k gewoon smoorverliefd ben op de liefde. Er is niks mooier! Dus ik heb er gewoon

m�n beroep van gemaakt. 

Omdat ik doorheen de t�d al heel wat huwel�ken fotografeerde, bundelde ik alle leuke tips, top

huwel�ksleveranciers, ... die ik al de revue zag passeren in een handige 'wedding guide'. 

Heel veel plezier met het doornemen van deze gids! Ik hoop dat ik jullie er alvast een heleboel inspiratie

mee kan geven en al een stapje dichter breng b� jullie droomhuwel�k. 

Liefs

WELKOM!

Manon





T H E  W E D D I N G  D A Y

De herinneringen aan één van de mooiste dagen uit jull ie leven zullen jull ie

alt�d kunnen koesteren. Ze komen nóg meer tot leven wanneer je de foto's

nadien bek�kt. Momenten zoals het klaarmaken, jull ie first look, de

openingsdans, . . .  het z�n maar enkele momenten die jull ie dag uniek maken.

Als fotograaf vind ik het een ongelofel�ke eer die te mogen vastleggen. Eén

beeld is namel�k duizend woorden waard. 

 

Als fotograaf was ik deel van veel verschillende huwel�ken. Elk huwel�k is

uniek en bestaat uit verschillende mooie momenten. Vanuit m�n ervaringen

wil ik dit deel van de gids een inspiratiebron laten z�n om jull ie huwel�k

vorm te geven. Geef er jull ie eigen twist aan, doe er lekker jull ie ding mee

en laat jull ie vooral inspireren door wat je hier leest en ziet.

Veel leesplezier! 



T H E  W E D D I N G  D A Y

Eén van de mooiste momenten op een huwel�k is wanneer je als bruid en bruidegom start

met het klaarmaken. De gezonde zenuwen, de spanning, . . .  het levert telkens zo'n mooie

beelden op. Maken jull ie zich elk apart klaar op een andere locatie of doen jull ie dat gewoon

samen? Aan jull ie de keuze. 

Enkele tips om hiervan de mooiste foto's te nemen

B� het klaarmaken is het belangr�k om dit te doen in een ruimte met voldoende natuurl�k

daglicht, b�voorbeeld in een kamer met witte muren of aan een groot raam. 

Hang je trouwjurk ergens klaar zodat we daar ook foto's van kunnen nemen. Is er iemand b�

je die je in je jurk zal helpen, zoals je mama of zus, dan nemen we zeker ook van dat moment

foto's. Super f�n om hier nadien op terug te k�ken. 

T�dens de make-up en hairstyling neem ik ook graag even de t�d om van de bruidsdetails

foto's te nemen. Het bruidsboeket, de trouwringen, geloftenboekjes, . . .  Verzamel die

accessoires en voorwerpen best al op één plaats, b�voorbeeld in een doosje zodat ik al die

kleine details die voor jull ie belangr�k z�n kan fotograferen. 

The getting ready



T H E  W E D D I N G  D A Y

Wanneer je als koppel elkaar nog niet zag t�dens

het klaarmaken, dan kan ik jull ie aanraden om een

first look te doen. T�dens dat moment zien jull ie

elkaar voor het eerst. Het zorgt steevast voor hele

emotionele foto's. Het is daarom één van m'n

meest favoriete momenten op een huwel�k. 

The first look



T H E  W E D D I N G  D A Y

Je gasten, ze maken je feest. Een hele grote bende of eerder een bescheiden groepje, hen

zien genieten van jull ie feest maakt jull ie dag nog mooier. Daarom z�n foto's met hen voor

jull ie ongetw�feld heel waardevol. Gaan jull ie l iever voor de klassieke groepsportretten of

mag het ook af en toe eens wat gekker? 

Hier kr�g ik vaak de vraag hoeveel t�d je hier best voorziet. Afhankel�k van de grootte van de

groep, zou ik hier ongeveer 30 min voor rekenen. Nemen we de foto's t�dens de receptie,

dan speelt de t�dsduur minder een rol omdat we dan tussendoor eens een paar groepjes

vragen om met jull ie op de foto te gaan. 

Op jull ie digitale t�dl�n die je van m� doorgestuurd kr�gt, kan je ook invullen wat jull ie must-

have groepsfoto's z�n. Zo z�n we er zeker van dat jull ie met al jull ie dierbaren op de foto

staan. Denk b�voorbeeld aan foto's met jull ie beide ouderparen, de grootouders, de getuigen,

.. .

The wedding party



T H E  W E D D I N G  D A Y

Dit is een moment voor jull ie twee om even te ontsnappen. Het is ook iets waar wel wat

koppels tw�fels over hebben, want "we kunnen echt niet goed poseren". Hier is wat we

doen: ik geef jull ie aanw�zingen, we maken er een spontaan moment van en het overdreven

geposeerd gedoe laten we gewoon achterwege. Het is waarvoor jull ie m� als fotograaf

kozen: om de spontane uitstraling die m�n werk heeft. En dat is ook exact wat we b� jull ie

foto's gaan doen. Laat je zenuwen dus gerust achterwege. Je zal merken dat het snel los

loopt.

Locatie en t�dstip

Voor de koppelfoto's reken je best 30 min tot 1 uur, zonder de verplaatsing naar de locatie. 

Meestal staat het fotoshootmoment gepland rond 12 of 13 uur en dat is net niet het meest

ideale moment om foto's te nemen. Op dat moment staat namel�k de zon loodrecht boven

jullie. Hallo pandaoogjes! Er zullen namel�k heel harde schaduwen vallen op jull ie gezicht.

Willen jull ie foto's met een mooie gouden gloed? Dan is golden hour jull ie ideale moment!

Dat is het uurtje net voor zonsondergang. En dat geeft jull ie foto's een magische gloed. 

Geen t�d om t�dens zonsondergang een volledige fotosessie in te plannen? Geen nood, ik

smokkel jull ie wel even een kwartiertje mee naar buiten! We doen dan eerder op de dag een

fotosessie (ik zoek de goeie plekjes met flatterend licht) en dan nog eventjes t�dens die

fantastische golden hour. Dan kunnen jull ie nog eventjes genieten van elkaar, de rust en de

ondergaande zon (voor het feest helemaal losbarst).

Trouwen jull ie pas na de middag? Misschien kunnen we dan wel 's ochtends de foto's nemen.

Voor de locatie zelf kan ik jull ie zeker tips geven, maar laat me ook gerust weten of er

plekken z�n die voor jull ie een speciale betekenis hebben. Dan kunnen we eventueel daar de

foto's nemen. 

Koppelfoto's





T H E  W E D D I N G  D A Y

Elke ceremonie is uniek en helemaal op maat van jull ie

als koppel vormgegeven. Ze bestaan  in allerlei vormen

en maten. Laat je ze uitwerken door je vrienden en

familie of verkies je een ceremoniespreker die tovert met

woorden. Houden jull ie van kerkel�k huwel�k of kies je

voor een persoonl�ke ceremonie in openlucht? Het kan

allemaal. 

Je ceremonie is in elk geval een heel speciaal moment.

Het is vaak een emotioneel gebeuren dat gepaard gaat

met een lach en ook een traan, van geluk weliswaar.

Verderop in de brochure vind je ook nog enkele toppers

van ceremoniesprekers en weddingplanners die van

jullie ceremonie een memorabel moment zullen maken. 

Om er ook een moment van te maken waarop je gasten

helemaal betrokken z�n, kan je kiezen voor een

unplugged ceremonie. 

Beeld je dit even in: jull ie hebben elkaar net het ja-

woord gegeven en nu volgt jull ie kus. Woehoew! Ik sta

klaar met m�n camera en dan .. .  springt nonkel Eddy

plots voor me om een foto te nemen met z�n

smartphone. 

Uiteraard willen je gasten allemaal heel graag een foto

van jull ie, wat ik hé-le-maal begr�p, maar het l iefst van

al kr�g ik genoeg ruimte om al jull ie mooie momenten zo

goed mogel�k vast te leggen. Een unplugged huwel�k

kan daarin heel wat helpen. Vertel je gasten dat je een

fotograaf hebt geboekt om alle foto's te maken. Het

enige dat z� hoeven te doen is genieten, zonder

smartphone. Nadien kan je hen allemaal toegang geven

tot de online fotogaler� waar ze uren en uren naar de

foto's kunnen k�ken. Als dat niet goed is! ;-)

De ceremonie



Je huwel�k plannen is een hele klus, dus alle beetjes helpen! 

Nu, laat je vooral niet afschrikken door de hoeveelheid to-do's. Doe er lekker je eigen ding

mee en schrap gewoon wat voor jull ie niet van toepassing is.

bepaal de sfeer / het thema van je huwel�k

kies je weddingplanner en/of ceremoniespreker

kies je fotograaf (en videograaf)

ga (met je weddingplanner) op locatiebezoek en leg je trouwlocatie vast

kies de bruidsjurk

leg de catering vast

verstuur de save-the-date kaartjes

stel een globale planning op (maar, maak ze niet te strak! you'll thank me later)

stel je gastenl�st op

make-up artist & hairstylist

geef je huwel�k aan b� de gemeente

kies het kostuum

florist

DJ

grafisch ontwerper voor je uitnodigingen

kies je trouwringen

verstuur de uitnodigingen

voorzie je transport

werk de ceremonie uit

stel je planning op punt

12 - 18 maanden

9 - 12 maanden

6 - 9 maanden

3 - 6 maanden

1 - 2 maanden

T H E  C H E C K L I S T



geef je planning aan je leveranciers door

kies je openingsdans

loop je trouwschoenen in

stel je must-have fotol�stje op (wees gerust: ik vraag je daar zelf naar)

overloop nog eens alles

bezorg je tafelplan en gastenaantal aan de catering

geniet, geniet en ... geniet!

Er zal alt�d iets onverwachts gebeuren of iets dat niet loopt zoals je gepland had, maar dat hoort er b�.

Zei ik al dat je vooral moet genieten? ;-) 

2 - 4 weken

1 - 2 weken

de dag zelf

T H E  C H E C K L I S T



Weddingplanners

Sanya & Lotte van Salon Weddings

WonderWeddings

Phaest Weddings

Art'Anna (destination weddings)

The Beloved Nomad

The Ivory House

 

Ceremoniesprekers

Stories by Mabel

Merveil

House of Bells

 

Grafisch ontwerpers

Minn Momentvormgeving

Inkspired

Touch of Gold

 

Florist

Rose Wild

Arima Styling

Sunkissed Flowers

Bouquet Boho

Tom & Caroline van Degroote Bloemen

 

Make-up & hair

Lauren Bracke

Studio Paloma

Gleam by Ellen

You by Yente

Nanja Massy

Hair & Make-Up Evelien

 

Juwelen

Atelier Rozemar�n

Atelier Vogelvr�

 

Jurken en schoenen

Sikkema

The Ivory Club

Mari Fin Bridal

Moments by Content

 

Kostuums

Café Costume

Van Den Bril

Herenmode De Waele

 

Lasercutting voor huwel�ken

Caroline van Hoshii

H U W E L I J K S L E V E R A N C I E R S



C O N T A C T

www.manonengels.be

info@manonengels.be

0473/62.20.17

@manonengelsphotography

See you soon!


