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Zo vind je de geschikte DJ

1. Band of DJ

Je wil op jullie feestavond natuurlijk de beste muziek horen. Het moet een 
groot feest worden, waarbij veel gedanst wordt. Maar de eerste vraag is 
vaak; kiezen we voor een band, live muziek? Of voor een DJ? Een band 
is vaak “goed”, wanneer zij de nummers die zij spelen kwalitatief goed 
spelen, dus geen valse noot spelen, en een goede zanger of zangeres 
hebben en professionele muzikanten. 
Wil je een goede band voor jouw bruiloft boeken, dan ben je minder voor-
delig uit dan wanneer je een DJ boekt. Een DJ heeft overigens ook geen 
pauze	in	zijn	set,	een	band	vaak	wel.	Daarnaast	is	een	DJ	veel	flexibeler	
als het aankomt op muziekkeuze. Een DJ kan helemaal meegaan met de 
wensen van het publiek en optimaal reageren op het publiek. Een band 
werkt vaak met een setlist en bepaalt dus van tevoren al welke muziek zij 
gaan spelen. Een (goeie) DJ maakt geen playlist van tevoren en bekijkt 
op het moment zelf welke muziek het beste past bij het feest. Dit kan elke 
minuut verschillen. Tenslotte kan een DJ ook ingaan op alle verzoekjes 
van je gasten, maar daarover laten meer.

2. DJ zoeken

Er zijn vele manieren om een DJ te vinden. Je kan gewoon Google ge-
bruiken, dan krijg je heel veel websites te zien. Maar welke DJ past nou 
echt bij jullie? 
Een andere manier is om bij jullie locatie te vragen met welke DJ zij goede 
ervaringen hebben. Maak voor jezelf een shortlist met een aantal DJ’s en 
zorg dat je in contact met hen komt. Boek nooit zomaar een DJ via het 
internet. Het internet is anoniem en je weet niet wie er straks op jouw 
bruiloft komt draaien.

3



DJ Bas

DJ Bas
www.dj-bas.nl

info@dj-bas.nl

06 - 233 17 9 17

 
3. Maak een persoonlijke afspraak met de DJ

Als je een lijst hebt met DJ’s raad ik jullie aan om met elke DJ een af-
spraak te plannen. Als de DJ de tijd neemt om jullie uitgebreid te woord te 
staan, dan is hij zeker professioneel met zijn vak bezig. Let in het gesprek 
goed op wat zijn vragen zijn. Is hij oprecht geïnteresseerd in jullie? Hoe 
jullie elkaar hebben leren kennen, hoe jullie ideale feestavond er uit ziet en 
wat jullie muzikale voorkeur heeft. Of praat hij alleen maar over zijn eigen 
lampen	en	boxen,	want	dan	ben	je	snel	klaar	denk	ik…	Ben	je	tijdens	het	
kennismakingsgesprek	zijn	flauwe	grappen	al	na	5	minuten	zat,	dan	ga	
je je tijdens jullie feestavond hier ook aan ergeren, dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Zorg dat je een klik hebt met de DJ van jullie keuze.

4. Let op ervaring

Let ook op de ervaring van een DJ. Kijk hierbij niet alleen naar het aantal 
jaar dat hij DJ is, maar ook naar zijn staat van dienst. Een DJ die al 7,5 
jaar DJ is, maar alleen op de plaatselijke voetbalclub zijn kunsten ver-
toont, kan een hele goede DJ zijn, met veel succes bij de voetbalclub, 
maar dat maakt hem nog geen sterke all round DJ voor een bruiloft.

5. Juiste klik

Kortom zorg dat je een goede indruk krijgt van de DJ en kies uiteindelijk 
een DJ waar je een goede klik mee hebt. Niet een DJ met de laagste prijs 
of de meeste lampen. Pas als je de DJ hebt gevonden waar je verder mee 
wil, dan pas ga de DJ set kiezen. Dus welke opstelling zet de DJ neer op 
jullie feest. Niet andersom.
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Zo kies je de geschikte DJ set
6. DJ Set kiezen

Niet alle DJ’s hebben de keuze uit verschillende DJ sets. Sommige DJ’s 
hebben één DJ set. Als jouw perfecte DJ maar één set heeft, ben je snel 
klaar.
Maar biedt jouw DJ de keuze aan uit meerder DJ sets, let dan vooral goed 
op je eigen wensen. Wil jij een dance feest waar het publiek heerlijk kan 
swingen de hele avond, dan is het aan te raden om voor een mooie licht-
show te kiezen. Deze lichtshow verlicht de dansvloer. Een donkere dansv-
loer trekt namelijk geen mensen aan.
Wil jij daarentegen een bruine kroeg sfeer creëren waar men misschien 
wel veel meezingt, maar waar de dansvloer niet de hele avond gevuld zal 
zijn, kies dan (samen met de DJ uiteraard) voor een iets rustigere lichtset.
Laat	je	que	geluid	altijd	adviseren	door	de	DJ.	Hij	weet	exact	welke	gelu-
idset hij in moet zetten voor jullie feest. Hij let hierbij op het aantal gasten, 
de grootte van de zaal en de plek waar de DJ staat. De plek waar de DJ 
staat is heel belangrijk. Hierover laten meer.

7. Uplights, wat zijn dat en wanneer zet je die in?

Uplights zijn mooie gekleurde lampen die we op de grond leggen om de 
muur een mooie kleur te geven. Ze geven de zaal de juiste sfeer. Wanneer 
je kiest voor deze verlichting, kies dan voor één kleur. Je kan deze verli-
chting ook van kleur laten veranderen, ze knipperen dan, maar dat raden 
wij	altijd	af.	Dit	geeft	namelijk	een	kermis	effect	en	het	zorgt	voor	heel	veel	
onrust. Kies de juiste kleur vooraf uit, samen de jullie DJ.
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Zo richt je de zaal perfect in
8. Waar plaats je de DJ?

De positie van DJ in jullie feestzaal is heel belangrijk. Laat je hierbij leid-
en door jullie wensen; willen jullie graag veel dansen, zorg dan dat je een 
dansvloer creëert.  Daarnaast is interactie met het publiek voor een DJ 
ook heel belangrijk. Zorg er daarom voor dat de DJ niet onbereikbaar ver 
weg staat. Wanneer een DJ aan de korte kant van de rechthoekige zaal 
staat en de deur en de bar aan de andere kant van de zaal is, maakt dat 
de zaal vaak onnodig groot. Als jullie voldoende gasten ontvangen op de 
avond is dat geen probleem. Maar wanneer je niet zo veel gasten verwa-
cht, kies er dan voor om de DJ langs de lange kant te zetten. Zo heeft hij 
veel meer interactie met het publiek. Tevens maak je zo de zaal ook iets 
kleiner en intiemer. 

9. Zaal kleiner maken

Is jullie zaal echt te groot voor het aantal gasten, kies er dan voor om de 
zaal kleiner te maken. Zo kan je kiezen voor een DJ set met decor ach-
ter de DJ. Ook kan een DJ gebruik maken van een mobiel systeem met 
gordijnen. Jouw locatie of DJ heeft hier vast wel een passende oplossing 
voor.

10. Laat de installatie eerder opbouwen

Zorg ervoor dat de DJ zijn DJ set in alle rust opbouwt. Dat is wanneer er 
nog niemand aanwezig is. Zo kan hij ongestoord opbouwen, maar veel 
belangrijker hij stoort jullie niet. Het geeft jullie ook een gerust gevoel als 
je de zaal voor het eerst binnenkomt en je ziet dat de hele set al klaar 
staat.
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11. Geen barkrukken aan de bar

Vraag aan de uitbater van de feestlocatie of hij de barkrukken weg wil ha-
len voor die avond. Wanneer er barkrukken aan de bar staan staan, nodigt 
dat uit om “lekker aan de bar te gaan hangen”. Wanneer iemand aan de 
bar zit, zit hij vaak met de rug naar de zaal. Het kan dan wel heel gezellig 
zijn aan de bar, maar ze missen het feest. 

12. Terras open in overleg

Iedereen wil natuurlijk dat zon volop schijnt op grote dag. De meeste 
huwelijken vinden dan ook plaats in het voorjaar en in de zomer. Die 
zonovergoten dag is fantastisch overdag, maar hoe ga je daar ’s avonds 
mee om. Het feest vindt meestal binnen plaats. Als jouw locatie een bui-
tenterras heeft is de kans groot dat men lekker buiten gaat zitten. Aan het 
begin van de avond is dat natuurlijk geen probleem, maar je hoopt toch 
dat het feest zich uiteindelijk binnen voortzet. Afhankelijk van hoe laat het 
feest begint, kan je er voor kiezen om het terras niet te open. Bespreek 
dit met de uitbater van de locatie. Je kan er ook voor kiezen om niet te 
serveren op het terras. Het ene terras is ook het andere niet. Wanneer het 
terras groot genoeg is om met zijn alle een toast uit te brengen, kan je 
gezamenlijk buiten het feest buiten beginnen, om vervolgens samen naar 
binnen te gaan om de openingsdans te starten. Doe dit dan niet te vroeg, 
anders gaan de gasten na de openingsdans weer naar buiten. 
Heb je een kleiner terras en gaan mensen alleen “even” naar buiten om af 
te koelen of om te roken, zorg er dan voor dat het buiten niet te gezellig 
wordt. Ook hier geldt dat de ober niet buiten drankjes moet opnemen en 
ook buiten serveert. Jullie als bruidspaar zijn hierbij altijd het goede voor-
beeld, staan jullie veel buiten, dan doen jullie gasten dat vaak ook.
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Zo verloopt jullie feest perfect
13. Timing, diner niet te laat

Timing is altijd van essentieel belang tijdens een feest. De avond vliegt 
voorbij en een planning loopt sneller uit, dan dat je eerder klaar bent met 
de geplande activiteit. Wanneer je het diner voorafgaand aan het feest 
plant, neem hier dan ruim de tijd voor. Het is zonde als je later aan de 
feestavond begint doordat het diner uitloopt. Je gasten springen niet me-
teen de dansvloer op als de feestzaal binnenkomen.

14. Openingsdans, mooi moment om de avond te openen

Kies je wel of niet voor een openingsdans? Ook deze keuze is weer af-
hankelijk van jullie wensen. Wel kan ik zeggen dat een openingsdans de 
avond ook echt opent! Jullie staan op de dansvloer en alle gasten staan 
als het goed is ook op de dansvloer om jullie dans te aanschouwen. Na 
afloop	van	de	openingsdans	is	het	hét	moment	om	te	starten	met	het	
feest. Immers de gasten staan al letterlijk op de dansvloer.

15. Stukjes

Er zijn twee soorten stukjes, de ene kenmerkt zich door het mooie en 
intieme karakter, terwijl de andere vaak een lachwekkend stukje is. Bij het 
mooie stukje wil je graag dat men luistert en optimale aandacht van het 
publiek voor hetgeen wordt voorgedragen. Dit stukje kan beter aan het 
begin van de avond, voor de openingsdans. Het stukje waar veel interac-
tie met het publiek is en waar ook veel bij gelachen wordt mag ook later 
op de avond, als de sfeer er goed in zit. Maar bespreek altijd van te voren 
met de DJ de planning, want is zonde als je een volle dansvloer leeg moet 
maken	voor	een	stukje…
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16. Verzoekjes

Overleg vooraf altijd met de DJ of je verzoekjes aan wil laten vragen. Vaak 
geven verzoekjes wel de wensen van het publiek aan en dragen ze bij aan 
de feestvreugde. Maar bedenk dat mensen ook verzoekjes aan kunnen 
vragen die niet in lijn liggen met de muziek van dat moment. Of helemaal 
niet passen op jullie feestavond. Een goede DJ kan goed inschatten wat 
wel, en wat niet past en hoe hij daar mee om moet gaan.

17.	 Afleiding

Waarschijnlijk willen jullie graag één groot feest. Een volle dansvloer en 
feestende	mensen.	Zorg	daarom	voor	zo	min	mogelijk	afleiding	op	de	
avond.	Een	fotobooth	is	leuk,	maar	kan	al	voor	afleiding	zorgen.	Ook	
allerlei feestartikelen zoals bordjes en petjes halen de aandacht weg van 
het feest. Ga bewust om met deze “attracties”  en kijk naar wat jullie echt 
willen.

18. Afsluiting

Het laatste moment van de avond blijft vaak nog lang hangen in jullie 
geheugen. Sluit daarom tijdig de avond op gepaste wijze af. Blijf niet door 
feesten totdat er nog maar een handje vol gasten aanwezig zijn, maar kies 
voor een mooi afscheid samen met een groep vrienden en familie en laat 
de avond niet als een nachtkaars uitgaan. Een professionele DJ weet hier 
heel goed op in te spelen.
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