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Hoe hoort het eigenlijk? 
Als je al eens eerder naar een gala bent geweest, ben je misschien wel op de hoogte van de 
etiquette. Hierbij willen we graag nog eventjes je geheugen opfrissen, als GalaCie verwachten we 

namelijk dat je die in acht neemt. 

  
Brief schrijven 
De heer vraagt de dame, middels een handgeschreven brief met zilveren inkt op blauw papier, of zij 

hem wil vergezellen op het gala. De dame antwoordt de heer met een handgeschreven brief met 
gouden inkt op roze papier. Indien ze ingaat op zijn verzoek, nodigt zij hem uit om een kopje thee 

te drinken. 
  
Theedate 

Tijdens de visite wordt er niet over het gala gesproken. De dame laat door de versnapering bij de 

thee weten wat de heer kan verwachten: 
- Niets bij de thee: de heer kan niets verwachten 
- Koekjes bij de thee: de heer mag met de dame naar het gala, maar mag daarna niets meer 

verwachten 
- Zelfgebakken of gekochte taart (geen slagroomtaart): de dame is in meer dan alleen het 

gala geïnteresseerd, de heer moet haar na het gala veroveren 

- Slagroomtaart: de heer heeft de dame al veroverd 
  

Corsages 
Wanneer de dame besluit met de heer mee naar het gala te gaan, moet ze tijdens de theedate aan 
de heer de kleur van haar galajurk proberen duidelijk te maken. De heer kan hierop de corsages 

afstemmen die hij voor beiden verzorgt. De heer draagt deze met de bloem naar boven, de dame 

met de bloem naar beneden. 

  
Begeleiden 

De heer haalt de dame bij haar huis op en begroet haar met een voorzichtige handkus. Wanneer zij 
samen lopen, loopt de dame aan de linkerzijde van de heer. De heer laat de dame altijd voorgaan, 

met uitzondering van de trap, om ongepaste blikken te voorkomen. 
  

Dans 
De heer maakt de dame bekend met haar te willen dansen door een lichte buiging te maken. De 

dame mag alleen weigeren als ze een ander al de dans heeft beloofd. Zij stemt in door eenmaal de 

hoofd te knikken. Wanneer de man geweigerd wordt, dient hij niet direct een andere dame ten 
dans te vragen, opdat zij niet de indruk krijgt tweede keuze te zijn. 
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Dresscode 
De dresscode is ‘white tie’, dit houdt het volgende in: 

Voor de heer

 
Een rokkostuum bestaande uit een zwarte pantalon met enkele of dubbele bies (boord/streep aan 

de zijkant), een wit katoenen overhemd met hoge kraag, een wit piqué vest en een zwarte jas die 

aan de onderkant schuin gesneden panden heeft en aan de achterkant lang en in het midden 

gespleten is. Uiteraard hoort daar een witte strik bij. De outfit wordt afgemaakt met zwarte 
lakschoenen zonder gaatjes. 
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Voor de dame

 
Een lange galajurk tot aan de hak. De jurk mag strapless of met een chique decolleté zijn, de kleur 

mag de dame zelf bepalen. De jurk heeft geen mouwen. Het gebruik van lange handschoenen is 

toegestaan en het dragen van sieraden wordt aangemoedigd. Indien er handschoenen worden 

gedragen worden armbanden over de handschoenen gedragen en ringen onder de handschoenen. 
De dame dient de handschoenen gedurende de hele avond te dragen, bij het diner mag zij ze 

uitdoen. 
  

Tijdens het gala hebben zowel de dame als de heer weinig met zich mee. Een horloge dragen is 
ongepast. De heer draagt twee zakdoeken met zich mee, een voor hem en een voor de dame. De 
vrouw mag een klein handtasje meedragen. Een mobiele telefoon is toegestaan mits deze op stil 

staat. 

  

Na het gala zorgt de heer ervoor dat de dame met gepaste vervoer naar huis kan. 


