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Essence is tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs aanwezig als 

gastexposant in de Plaza, waar het bedrijf de sieradenmerken Sparkling 

Jewels en Silver Rose ruim presenteert (rechtsboven)

Ter ere aan de deelname van Tim en Tom Coronel aan de Dakar van 2015 

lanceerde TW Steel de Coronel Dakar Limited Edition (rechtsonder)

Nikki Lissoni staat voor ‘interchangeable jewellery’. Deze wereld-

wijde trend zie je duidelijk terug binnen het brede assortiment van 

Nikki Lissoni (linksboven)

Dit voorjaar introduceert MelanO de eerste Twisted Girls-collectie. 

Daarnaast toont het merk haar creativiteit met de nieuwe armban-

den in de Vivid-collectie en de uitbreiding in de Twisted-collectie 

(linksonder)
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Interview p. 10
Celebration Benelux is sinds 1998 voor veel juweliers de betrouwbare partner met 
merken in het portfolio als TW Steel, Marc Coblen, Tutti Milano, Speedometer official 
en voorheen Nomination. Daar is verandering in gekomen. Niet dat het bedrijf is 
opgehouden te bestaan – zeer zeker niet – maar voortaan gaat Celebration onder een 
nieuwe naam door het leven: TimeDistrict.com. “Dit dekt voor ons veel meer de lading 
van wie wij zijn en wat wij doen”, zo vertelt William Lensselink in een gesprek met vak-
tijdschrift De Juwelier, samen met zijn zus Lisette. Dit betreft een grote verandering, 
want een naam verander je natuurlijk niet zomaar. “Wij willen een stap maken in onze 
bedrijfsvoering en in de exposure van onze merken.” 

Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs belooft één groot feest voor trendwatchers, juwe-
liers en detaillisten van de betere accessoires te worden. Jewels & Watches gaat ver-
rassen, zo horen wij van Loes Kelders van de Jaarbeurs: “Iedereen die er toe doet in de 
branche geeft acte de présence. Jewels & Watches heeft inmiddels ook een hoog ‘zien’ 
en ‘gezien worden’-gehalte. We zijn daar blij mee, dat past binnen het luxe-karakter 
van Jewels & Watches. De Voorjaarsbeurs is niet voor niets één van de belangrijkste 
inkoopmoment voor de branche.” De boodschap is duidelijk: u kunt het zich eigenlijk 
niet permitteren om op zondag 8, maandag 9 of dinsdag 10 maart niet even een kijkje 
te nemen in Utrecht.

Tien jaar d-sign Denemarken   
Tien jaar geleden waren ze daar opeens met Trollbeads tijdens de Voorjaarsbeurs 
in 2005. Dorte Moesgaard en Hans Klein vieren dit jaar met hun bedrijf d-sign 
Denemarken het tienjarig jubileum. Een decennium lang ervaring in de juweliersbran-
che heeft de twee marketeers/ondernemers gevormd tot de personen die ze nu zijn. 
Het begon allemaal met een toevallige ontmoeting in Kopenhagen, waar de beide 
geboren Denen Peter en Lise Aagaard (de drijvende krachten achter Trollbeads) let-
terlijk tegen het lijf liepen. Van het één kwam het ander en zo kan het dat wij tien jaar 
later met Dorte en Hans terugblikken op tien jaar d-sign Denemarken.  
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DE VISIE
Het nieuws over de waardestijging van de Zwitserse frank heeft u natuurlijk op de voet gevolgd. Voor degenen die het niet 
weten: geheel onverwacht schoot de waarde van de Zwitserse frank midden januari naar een recordniveau nadat de Zwitserse 
centrale bank (SNB) had besloten de koers los te laten. De waardestijging ten opzichte van de euro bedroeg ruim twintig 
procent en één van de gevolgen hiervan is dat Zwitserse goederen minder aantrekkelijk zijn op de internationale markten. 
De precieze gevolgen van de koersstijging voor de Zwitserse horlogeindustrie beginnen langzaam maar zeker duidelijk te 
worden. De hardere Zwitserse frank betekent dat de prijzen van ‘Swiss Made’-horloges gaan stijgen en de eventuele prijs-

stijging heeft ook consequenties voor de prijs die de eindconsument betaalt voor een ‘Swiss 
Made’-horloge. Ik heb al prijsstijgingen gehoord van twintig procent. Distributeurs houden 
echter zo lang mogelijk vast aan de marge voor u als juwelier. Het is dus voornamelijk de 
consument die de pisang is, maar gaat dit ook zorgen voor een daling in de verkoop? Mensen 
die een Zwitsers horloge willen kopen, worden niet tegengehouden door een hogere prijs 
denk ik. Swiss Made is en blijft een keurmerk van kwaliteit. Het is wel zaak dat u als verkoper 
uw verhaal klaar heeft. Het zal iets meer overtuigingskracht vergen om een duurder product 
te verkopen, maar dat is u als specialist wel toevertrouwd. 

Heel veel leesplezier met deze Jewels & Watches Voorjaarsbeurs-special!

Coen de Jager 
Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl 

En verder…

Hadden wij een interview met Laurens van Rens, Manager Cursus & Training Vakschool Schoonhoven p. 6

De eerste column van Alon Ben Joseph voor vaktijdschrift De Juwelier over ‘Shopping2020’ p. 114

p. 112

Vanaf p. 19
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“Net als vele anderen in de branche 
kennen wij Pieter al enkele jaren 
en hebben altijd goed contact met 
hem gehad”, aldus Thea Groefsema. 
“Pieter is de afgelopen jaren werk-

zaam geweest als zelfstandig agent 
voor onder andere Bruno Söhnle, 
Van Steyn en Diamond Nederlands 
Ambacht. Pieter heeft ons laten 
weten dat hij openstond voor een 

dienstverband bij een bedrijf. Zo is 
het balletje gaan rollen en hebben 
wij elkaar gevonden. Wij denken 
dat wij in Pieter een plezierige colle-
ga hebben gevonden die onze klan-
ten in Nederland gaat bezoeken.”

Meer informatie:
Mobach design
Tel. 0346-250943
www.mobachdesign.nl

P I E T E R  O U W E R S L O O T  N I E U W E  M E D E W E R K E R  B U I T E N D I E N S T  M O B A C H  D E S I G N

“Wij denken dat wij in Pieter een plezierige collega 
hebben gevonden”
Mobach design heeft een nieuwe medewerker buitendienst: Pieter Ouwersloot 
is per 1 februari het nieuwe gezicht van Mobach design naar haar klanten. 
Peter Bouman was jarenlang onlosmakelijk verbonden aan Mobach design en 
zal als adviseur aanblijven. Wij spraken met Thea Groefsema over deze stap.

Wim Groen, werkzaam sinds 1987 
in de juweliersbranche, zal met veel 

enthousiasme instaan voor de nodi-
ge ondersteuning en versterking van 

beide merken, zo laat Roos & Nijs 
middels een persbericht weten.

Meer informatie:

Roos & Nijs bvba
Tel. +32 (0)11 758 942
www.roos1835.com
info@roos1835.com

N I E U W E  A G E N T  N E D E R L A N D  V O O R  D E  M E R K E N  R O O S 1 8 3 5  E N  M O O N D R O P S

Wim Groen versterkt team Roos & Nijs
Roos & Nijs bvba is sinds vijf jaar zeer succesvol en heeft in België en 
Nederland ongeveer honderd  exclusieve verkooppunten voor de merken 
Roos1835 en Moondrops.  In Nederland is Wim Groen sinds kort verantwoor-
delijk voor het uitbreiden van het dealernetwerk en de contacten onderhou-
den met bestaande dealers.

L E A D I N G  J E W E L E R S  O F  T H E  N E T H E R L A N D S

Elf topjuweliers slaan handen ineen

Passie voor het vak, kennis van 
horloges en juwelen is de rode 
draad bij deze elf aangesloten 
juweliers en vanzelfsprekend 
staat persoonlijke service en 

klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel. De volgende juweliers 
hebben Leading Jewelers of The 
Netherlands opgezet: Van Hell 
Juweliers (Amersfoort), Ace & 

Dik Juweliers (Amsterdam), Ace 
& Spyer Juweliers (Amsterdam), 
Van Hell Juweliers (Apeldoorn), 
Steltman Watches (’s-Gravenhage), 
Juwelier van Willegen (’s-Gra-
venhage), René Kahlé Juweliers 
(Laren-NH), Willy Vossen Juwelier 
(Maastricht), Eugene van Baal 
Juwelier (Nijmegen), Alexander 
Juwelier Atelier (Oegstgeest) en 
Juwelier van Willegen (Rotterdam). 

Met de oprichting van de Stichting Leading Jewelers of The Netherlands bunde-
len elf toonaangevende, zelfstandige juweliers hun krachten. Hierdoor kunnen 
ze het unieke karakter van hun boutiques beter onder de aandacht brengen. 
Het zijn, zonder uitzondering, familiebedrijven die stuk voor stuk hun sporen 
al verdiend hebben als juwelier.

http://www.mobachdesign.nl/
http://www.roos1835.com/
mailto:info@roos1835.com


Voor aanvullende informatie:
Lars Larsen watches NL tel: 0487 74 50 20
Norbert van Harmelen  tel: 06 13 46 44 95

norbert@larsenwatches.com

mailto:norbert@larsenwatches.com
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De afdelingen Cursus & Training voor-
ziet dus in een aanbod, waar vraag 
naar is vanuit de branche. “Ik kan ook 
een mooi voorbeeld geven”, aldus 
Laurens van Rens. “We zijn recent 
gestart met een cursus voor het taxe-
ren van juweliersartikelen na 1952. 
Van verzekeringsmaatschappijen kre-
gen wij te horen dat er minder goed 
onderbouwde rapporten werden afge-
geven na vermissing of diefstal van 
sieraden.  Het is een heel specialis-
tisch onderdeel en dat vraagt natuur-

lijk expertise, want een goede taxatie 
maak je niet zomaar. Zij kwamen dus 
met de vraag richting de branche of 
daar beter geschoolde mensen voor 
konden komen en vervolgens komt 
de branche bij ons terecht. Zodoende 
hebben wij in samenwerking met 
de branche de cursus taxeren nieuw 
leven ingeblazen en deels herzien om 
in te spelen op die behoefte. Tijdens 
de cursus Taxeren van juweliersarti-
kelen na 1952 leert iemand vast te 
stellen wat een sieraad waard is, hoe 
de bevindingen nauwkeurig omschre-
ven moeten worden en hoe dat vast te 
leggen in een rapport.”

Maatwerk
Het aanbod in trainingen en cursus-

sen is sowieso zeer breed. “Als het 
gaat om goudsmeden, uurwerktech-
niek of om juweliers hebben we 
een groot aanbod. Dat gaat van een 
cursus goudsmeden tot het werken 
met CAD – CAM Rhino software 
voor het ontwerpen van sieraden op 
de computer. Onlangs hebben we 
in samenwerking met het kenniscen-
trum een scholingsprogramma voor 
toekomstige werknemers van een 
uurwerkfabrikant op maat samenge-
steld. We willen een brede doelgroep 
aanspreken en als er ergens behoefte 
aan is, willen we voorzien in die 
behoefte. Er ligt zeker nog een markt 

voor ons en in de toekomst zullen 
we het aanbod verder uitbreiden, al 
naar gelang naar de vraag vanuit de 
markt. Daarbij leveren we maatwerk 
in de professionele omgeving van de 
Vakschool Schoonhoven, maar zijn 
we ook naar de mogelijkheden aan 
het kijken op cursussen op locatie te 
geven.”

Specialiseren
Om te weten wat er speelt in de 
branche is er vanuit de afdeling 
Cursus & Training van de Vakschool 
Schoonhoven regelmatig contact met 
het FGZ (Federatie Goud en Zilver). 
“Dat is zeker nodig, want zij hebben 
natuurlijk de informatie die wij door-
gaans niet krijgen vanuit de markt. 

We kunnen zelf wel bepalen waar we 
mee starten, maar je kan niet als een 
olifant in een porseleinen kast te werk 
gaan, want anders sla je de plank mis. 
Ik roep hierbij ook op dat mensen 
met wensen zich melden en feedback 
geven over wat zij willen. Er zijn in 
sommige gevallen wel instroomeisen 
verbonden om deel te nemen aan 
een cursus, maar er is een heel reëel 
slagingspercentage, mede door de 

persoonlijke aandacht die wij geven 
aan cursisten. Het belangrijkste is dat 
mensen weten dat er mogelijkheden 
zijn om zich nog verder te speciali-
seren.”

Voor aanvullende informatie:
Cursus & Training Vakschool 
Schoonhoven
Tel. 0182-303250
www.vakschoolschoonhoven.nl

I N T E R V I E W  M E T  L A U R E N S  V A N  R E N S ,  M A N A G E R  C U R S U S  &  T R A I N I N G 
V A K S C H O O L  S C H O O N H O V E N

We kennen de Vakschool Schoonhoven allemaal als hét opleidingsinstituut binnen onze branche als het gaat om oplei-
dingen tot goud- en zilversmid, juwelier of uurwerkmaker. Maar ook voor professionals uit de branche heeft Vakschool 
Schoonhoven een steeds breder wordend aanbod als het gaat om het specialiseren van de kennis en kunde middels 
trainingen en cursussen. Een beetje bijscholing op zijn tijd kan nooit kwaad en zo denken ze ook bij de afdeling Cursus 
& Training van de Vakschool Schoonhoven. “Het gaat om de wens vanuit de branche, waar vraag is naar specialise-
ring”, zo horen wij van Laurens van Rens, Manager Cursus & Training. “Vanuit die vraag komen wij met een passend 
aanbod om mensen op maat een cursus aan te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van goudsmeden, handgraveren en 
edelsteenkunde.”

“Wij spelen in op de 

wens vanuit de branche 

naar specialisering”
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http://www.vakschoolschoonhoven.nl/




Wanneer Florian Henkel, oprichter 
en directeur van Clarity & Success, 
vakbeurzen binnen de juweliers-
branche bezoekt, hoort hij steeds 
hetzelfde verhaal. “Moeten juweliers 
zich zorgen maken over het groei-
ende aantal online retailers? Zeer 
zeker”, is het antwoord van Henkel. 
En hij kan het weten, want zijn 
bedrijf is gespecialiseerd in het leve-
ren van software beheersystemen 
en point-of-sale systemen voor de 
juweliersbranche, waar duizenden 
wereldwijd mee werken. “Het doel 
van elke juwelier moet zijn om zijn 
online winkelpresentatie te zien als 
een verlenging van zijn offline zicht-
baarheid en daarbij in ogenschouw 
nemen dat ook mensen vanaf hun 
bank thuis zijn 24 uur per dag ‘een 
kijkje’ kunnen nemen in de winkel 
en het aanbod van een juwelier.”

Gemak
Clarity & Success dankt haar grote 
klantenkring aan haar betrouwbare 

softwaresystemen en de functionele 
point-of-sale systemen. Daarnaast is 
het bedrijf zich op den duur gaan 
specialiseren in online webshops 
voor juweliers. Het sleutelwoord 
is daarbij gemakt voor de klant. 
“Degenen die bijvoorbeeld al met 
onze software werken om de voor-
raden bij te houden kunnen gemak-

kelijk een koppeling maken tussen 
de voorraad in de winkel en online 
webshop. Wanneer in de winkel een 
product verkocht wordt, wordt het 
voorraadniveau ook in de webshop 
aangepast en andersom. Daardoor is 

het niet meer nodig om een dubbele 
administratie bij te houden”, aldus 
Henkel.

Kosten
Zelfs de grootse juweliers kunnen 
terughoudend zijn als het gaat om 
het beheren van een webshop, door-
gaans doordat ze het gevoel heb-
ben om de controle kwijt te raken. 
De oudere generatie juweliers, niet 
opgeleid in het digitale tijdperk, zijn 
voorzichtig om de stap naar online 
te zetten. Wat de boer niet kent, dat 
eet hij niet. “Maar als je honger hebt, 
moet je dat toch veranderen”, zegt 

Henkel. Zijn recept is een simpel 
shopsysteem dat binnen een paar 
dagen draait, makkelijk te onderhou-
den is door iedereen en helemaal 
naar wens in te vullen is van de 
klant. “Het realiseren van een online 
shop kost minder dan € 1.000,-.”

Henkel weet wat er allemaal komt 
kijken bij een online shop. “Het 
is belangrijk om te weten dat elke 
juwelier, zonder enige voorkennis, 
met een paar klikken nieuwe pro-
ducten kan integreren in de web-
shop en die naar eigen wens van een 
prijs voorzien kunnen worden. Mits 
gewenst kan het nieuwe product ook 
meteen op de home pagina afge-
beeld worden. Content Management 
System noemen we dat”, vertelt 
Henkel.

Klantenbinding
Elke online winkel van Clarity & 
Success wordt geleverd met een 
beveiligde betaalfunctie zoals 
PayPal en een koppeling met social 
media zoals Twitter en Facebook. 
Consumenten willen natuurlijk wel 
laten zien wat ze hebben gekocht of 
wat ze mooi vinden aan vrienden. 
Naast een veilige betaalfunctie is 
het mogelijk om tegoedbonnen in 
te wisselen via de website en om 
sieraden of horloges te reserveren 
om in de winkel zelf met eigen ogen 
te zien. “Het doel is om een goede 
combinatie te maken van online en 
offline. Een goede online winkel 
maakt het niet alleen mogelijk om 
goederen naar klanten te sturen, 
maar zorgt er ook voor dat een juwe-
lier meer klanten in de winkel krijgt 
en dus meer klantenbinding.”

Meer informatie: 
Clarity & Success Software GmbH
Tel. + 49 (0)5201 6627 7200
www.clarity-success.com

Online of offline? Dat is de vraag. Steeds meer juweliers beantwoorden deze 
vraag met ‘beide’. Een online verkoopkanaal draagt niet alleen bij aan de 
omzet, maar belangrijker misschien nog wel, aan de vindbaarheid van een 
juwelier op het internet en het genereert meer klanten in de winkel. Het 
blijkt dat meer en meer consumenten zich vooraf online oriënteren voor 
een aankoop en daar dient een ondernemer op in te spelen. Online winkels 
openen nieuwe markten, zeker voor consumenten die minder tijd of behoefte 
hebben om uw winkel te bezoeken. Het goed afstemmen van uw online en 
offline verkoop is daarin zeer belangrijk. Laat dit nu net de specialiteit van 
Clarity & Success zijn.

“Moeten juweliers zich zorgen 
maken over het groeiende aantal 

online retailers? Zeer zeker”

I N T E R V I E W  F L O R I A N  H E N K E L  –  C L A R I T Y  &  S U C C E S S  S O F T W A R E  G M B H

de juwelier

8

http://www.clarity-success.com/




de juwelier

10

de juwelier

10

Het is alweer zeventien jaar geleden 
dat het familiebedrijf Celebration, 
waar William en Lisette al sinds 
het begin van deel uitmaken, werd 
opgericht. “Dat was destijds nog 
met mijn moeder (Mary red.) en 
al snel volgde ook mijn zwager 
Bert (Windstra red.)”, zegt William. 
“We zijn gestart met Nomination en 
dat was een ongekend succes met 
het concept van je eigen sieraad 
samenstellen. We hebben daar een 
mooie basis gelegd voor het bedrijf 
en langzaam maar zeker zijn we de 
overstap gaan maken naar horloges. 
Daar bleek een grote passie voor 
ons te liggen. Allereerst met Zeno 
en Vanceur, vervolgens hebben we 
natuurlijk TW Steel toegevoegd aan 
ons merkenpakket. Met TW Steel 
zijn we tien jaar geleden begon-
nen en dat bleek de juiste stap op 
het juiste moment. We zijn destijds 
in de niche gestapt van oversized 
horloges, waar nog geen aanbod 

in was. Iedereen riep dat de grote 
horloges een tijdelijk iets zou wor-
den, maar we zijn er nog steeds 
en we zijn ook niet meer alleen. Er 
zijn er veel gevolgd. We zijn dus 
best wel vooruitstrevend geweest en 
dat hebben we altijd laten zien. Er 
wordt nu ook wel geroepen dat de 
horloges weer kleiner en minimalis-
tischer worden, maar ik zie het nog 
niet heel veel terug. We zien juist 
nog steeds merken welke juist grote 
modellen aan hun collectie toevoe-
gen, dus de grote modellen blijven 
nog wel even.”

Professionalisering
Nadat zijn moeder aangaf een stapje 
terug te willen doen, ging William 
samen met Lisette en Bert door met 
groeien met Celebration. Door de 
jaren heen kwamen Marc Coblen 
en Tutti Milano het merkenpakket 
versterken, dat nu ook uit, Lenzers, 
Speedometer official en NightRider 

bestaat. Om al deze merken goed 
onder de aandacht te brengen van 
de consument – en daar ligt de 
kracht van de onderneming ook – 
was het tijd om een stap voorwaarts 
in de bedrijfsvoering te zetten. 
Professionalisering op communica-
tiegebied 2.0, zo zouden wij het 
willen noemen. Celebration Benelux 
is TimeDistrict.com geworden. 

Triggeren
In juni 2007 heeft William voor het 
laatst een groot interview gegeven 

in samenwerking met de redactie 
van vaktijdschrift De Juwelier en 
daarin gaf hij onder meer aan dat 
de kracht van Celebration betrouw-
baarheid en een goede service is. 
Veel is er door de jaren heen niet 
veranderd, want betrouwbaarheid 
en servicegerichtheid richting de 
partners zijn aspecten waar William 
en Lisette nog steeds veel waarde 
aan hechten. Om deze twee kern-
waarden van het bedrijf nog meer 

te onderstrepen was het in de ogen 
van William en Lisette tijd om een 
nieuwe naam te koppelen aan hun 
bedrijf. “We hebben altijd veel aan 
marketing gedaan, veelal vanuit een 
merk, maar daarbij hebben we ook 
altijd met onze eigen bedrijfsnaam 
gecommuniceerd. Meer en meer 
kwam het gevoel dat Celebration 
Benelux – hoe goed de naam ook 
bij ons bedrijf past – niet genoeg 
aansprak. We wilden verder op het 
gebied van marketing en waren op 
zoek naar iets nieuws. Iets waarmee 

we kunnen triggeren en waarmee 
we onze klanten nog meer kunnen 
ondersteunen. Want zij zijn leidend 
in het verhaal en zij zijn bepalend 
voor ons succes. Dat succes willen 
we graag met ze delen.”

Belonen
Dat klinkt heel mooi, maar hoe deel 
je dat succes? “Door klanten opti-
maal te laten meeprofiteren en waar 
nodig te sturen. Wij staan waar we 

“De naamsverandering brengt ook een stuk 

professionalisering met zich mee. Wij zijn bezig om 

een online platform te creëren waarop wij consumenten 

kunnen informeren over onze merken en bij welke 

dealers ze te koop zijn, om zo meer traffic te generen 

in de winkels. Dit is een stuk profilering van 

de merken, de juweliers en ons bedrijf”

I N T E R V I E W  M E T  W I L L I A M  E N  L I S E T T E  L E N S S E L I N K  V A N  T I M E D I S T R I C T . C O M

Celebration Benelux is sinds 1998 voor veel juweliers de betrouwbare part-
ner met merken in het portfolio als TW Steel, Marc Coblen, Tutti Milano, 
Speedometer official en voorheen Nomination. Daar is verandering in 
gekomen. Niet dat het bedrijf is opgehouden te bestaan – zeer zeker niet 
– maar voortaan gaat Celebration onder een nieuwe naam door het leven: 
TimeDistrict.com. “Dit dekt voor ons veel meer de lading van wie wij zijn en 
wat wij doen”, zo vertelt William Lensselink in een gesprek met vaktijdschrift 
De Juwelier, samen met zijn zus Lisette. Dit betreft een grote verandering, 
want een naam verander je natuurlijk niet zomaar. “Wij willen een stap 
maken in onze bedrijfsvoering en in de exposure van onze merken. Daarnaast 
willen we onze klanten belonen en hen laten delen in ons succes. Gekoppeld 
daaraan moeten we een professioneel platform creëren en daar wilden we 
graag een pakkende naam op plakken. Dat is TimeDistrict.com geworden.” 



de juwelier

11

de juw
elier

staan door onze klanten. Natuurlijk 
hebben wij veel geld geïnvesteerd in 
marketing om onze merken groot te 
maken, maar de zelfstandige juwe-
liers hebben er mede voor gezorgd 
dat de merken zo goed verkocht 
worden. Dat vergeten wij niet. We 
willen onze dealers belonen.”

Traffic genereren
De blik staat vooruit gericht en 
William en Lisette zijn meer dan 
ooit klaar voor de toekomst. “De 
naamsverandering brengt ook een 
stuk professionalisering met zich 
mee. Wij zijn bezig om een online 
platform te creëren waarop wij con-

sumenten kunnen informeren over 
onze merken en bij welke dealers 
ze te koop zijn, om zo meer traffic 
te generen in de winkels. Dit is een 
stuk profilering van de merken, de 
juweliers en ons bedrijf. We benut-
ten onze bedrijfsnaam gewoon meer 
en TimeDistrict.com dekt de lading 
van wat we doen veel beter. We zijn 
groot in horloges en laten dat ook 

zien. Dit goed neerzetten kost tijd en 
geld, maar het is noodzakelijk willen 
we verder groeien, samen met onze 
partners.”

Sturing
Marketing is enorm belangrijk. Als 
er een bedrijf is dat dit aangetoond 
heeft is het wel TimeDistrict.com. 
“We doen héél veel. Of het nu met 
TW Steel is of met onze andere 
merken, we proberen altijd in de 
picture te staan of samenwerking op 
te zetten. Met Tim en Tom Coronel 
hadden we in het begin meteen twee 
goede ambassadeurs te pakken voor 
TW Steel en door de jaren heen is 

het eigenlijk steeds meer geworden. 
We blijven ons ook nog profileren, 
maar nu als TimeDistrict.com met 
daaronder onze merken.”

TW Steel
Onder de noemer profilering hoort 
dit jaar ook het vieren van tien jaar 
TW Steel. “De ‘Tenth Anniversary’ 
van TW Steel is een mooi moment 

om het merk en de klanten even in 
het zonnetje te zetten. We staan dit 
jaar op BaselWorld, er zijn natuurlijk 
nieuwe collecties en TW Steel is 
zoals altijd volop in beeld. Met TW 
Steel zijn we de afgelopen jaren heel 
sterk geworden en dat heeft alles te 
maken met het oversized design van 
de modellen, de marketing rondom 
het merk, de kwaliteit tegen een 
goede prijs en dat we in het seg-
ment waar we ons begeven, één van 
de weinige zijn die dit aanbieden. 
Eigenlijk zijn we de enige als je het 
mij vraagt. Dit voorjaar introduce-
ren we natuurlijk weer opvallende 
nieuwe modellen. Deze zijn tijdens 

de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
te zien in onze stand.”

Ondersteunen
Iets waar TimeDistrict.com sterk in 
is, zijn de custom made horloges 
voor de business-to-business bran-
che. “We kunnen alles op het gebied 
van private label en special edition 
horloges en daar doen we ook veel 

mee, meestal in samenwerking met 
onze klanten. Ik wil maar aangeven 
dat als je heel veel doet, zoals wij, 
je soms je specialisme beter kan 
benutten. Met het samenbrengen 
van alle merken en mogelijkheden 
die wij bieden op één platform en er 
een nieuwe naam aan te verbinden, 
kunnen we de consument nog beter 
informeren. We willen de juwelier 
ondersteunen in zijn vakgebied. 
Deze stap biedt kansen. Mensen 
moeten echter niet meteen won-
deren gaan verwachten. In eerste 
instantie verandert er waarschijnlijk 
niet veel. Dit is een stappenplan en 
niet iets dat in een dag is gereali-

seerd. Als alles op zijn plek valt, dan 
moet er gewoon meer consumenten 
in de winkel van de juwelier komen. 
Dat is het ultieme doel.”

Meer informatie:

TimeDistrict.com
Tel. 0299-425112
www.timedistrict.com

Celebration Benelux is TimeDistrict.com geworden
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In totaal zijn er nu al 150 winkels die 
gebruik maken van het softwarepak-
ket dat Fixlogic biedt. Het systeem 
werkt heel simpel. Bij aanname wor-
den alle benodigde gegevens met 
betrekking tot de reparatie geno-
teerd, alsmede het emailadres van 
de klant. De door Fixlogic geleverde 
etiketprinter genereert een geco-
deerd etiket en een klantreçu voor-
zien van de naam en het logo van de 
juwelier in kwestie. Het etiket gaat 

op het reparatiezakje en die stopt u, 
samen met alle andere reparaties, in 
de speciale verzendbox. Eén keer in 
de week worden deze boxen opge-
haald en afgeleverd bij Fixlogic door 
Mikropakket. De garantiezendingen 
stuurt Fixlogic voor u door naar de 
desbetreffende leveranciers tegen de 
geringe kosten van slechts € 2,- per 
reparatie. Dat bespaart een gemid-
delde juwelier als snel € 600,- tot € 
1.200 ,- per jaar op zijn verzendkos-
ten. Alle andere reparaties voert het 
bedrijf zelf uit in het moderne, goed 
uitgeruste reparatieatelier in Hoorn. 
Fixlogic maakt, indien nodig, na 
binnenkomst meteen een prijsop-
gave voor elke reparatie en verzendt 
die via een email onder uw naam 
direct naar de klant. Uiteraard is 
deze prijsopgave ook terug te vin-
den in het systeem en is de marge 
van de juwelier hierin al verwerkt. 
De klant kan de prijsopgave door 
een link in de email direct goed-
keuren, waarna de horlogemaker 
of edelsmid van Fixlogic aan het 
werk gaat. “Dit scheelt dus een hele 
hoop telefoontjes en administratieve 
rompslomp”, vertelt Ernst Boot van 

Fixlogic. “Mocht er geen goedkeu-
ring gegeven worden op onze prijs-
opgave dan is dat terug te vinden in 
het systeem. Ziet de klant uiteinde-
lijk af van reparatie, dan retourneren 
wij de zending kosteloos. U betaalt 
dus ook geen onderzoekskosten.”

Inzicht
Met de door Fixlogic geleverde 
software beschikt u over een even 
eenvoudig als doeltreffend online 
systeem, waarin al uw reparaties 
(ook die u zelf uitvoert) worden 
geregistreerd en waarin u 24 uur per 
dag, zeven dagen per week inzicht 
heeft in de status van elke reparatie. 
Ernst: “Tijdens het reparatietraject 
heeft een klant altijd toegang tot ons 
systeem, ook in het weekend. Zo kan 
bij vragen van een klant dus altijd 
direct worden verteld wat de status 
is. Geen terugbelbriefjes of andere 
notities meer op en rond de kassa, 
geen discussies meer over wie, wat 
en wanneer heeft aangenomen, of 
er prijsopgave is gedaan of dat een 
reparatie gereed is. Alles staat keu-
rig geregistreerd in het systeem en 
iedereen is op de hoogte.”

Kosten
“Daarbij realiseren we ook een dui-
delijke kostenbesparing”, vervolgt 
Ernst. “Wij hebben zoveel vertrou-
wen in het systeem, dat wij de 
samenwerking met Fixlogic geheel 
vrijblijvend en zonder investeringen 

aanbieden. Als wij onverhoopt niet 
aan eisen mochten voldoen, kan 
een juwelier dus zo weer van ons af. 
Er zijn dus geen maandelijkse kos-
ten verbonden aan het gebruik van 
het systeem. Als een klant gebruik 
wil maken van onze boxwissel, dan 
kost dat slechts € 40,- per maand. 
Voor dat bedrag worden de verza-
melde reparaties automatisch elke 
week bij u gehaald en gebracht door 
een betrouwbare koeriersdienst. Wij 
brengen geen kosten in rekening 
voor onze retourzendingen en ook 
niet voor de prijsopgaves die wij 
voor elke reparatie doen. Voor elke 
garantiereparaties die wij doorzen-
den naar leveranciers in Nederland, 
rekenen wij het vaste lage tarief van 
€ 2,-. De door ons geleverde label-
printer blijft eigendom van Fixlogic. 
Het enige dat een klant verder nodig 
heeft is een pc met internetverbin-
ding in de buurt van de kassa. De 
kosten om met Fixlogic te starten 
bedragen dus € 0,-. Wij geven onze 
klanten een gratis training om volle-
dig kennis te maken met het systeem. 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn 
in implementering van het Fixlogic, 
neem zo snel mogelijk contact met 
ons en wij vertellen alle ins en outs”, 
zegt Ernst tot slot. 

Meer informatie: 
Fixlogic
Tel. 0229-700204 & 06-20536163
www.fixlogic.nl 

F I X L O G I C :  O N L I N E  R E P A R A T I E - R E G I S T R A T I E 
S O F T W A R E  E N  R E P A R A T I E  D I E N S T V E R L E N I N G

Bespaar met Fixlogic op tijd, kosten en gedoe
Reparaties: het is de meeste juweliers een doorn in het oog. Wat denkt u ervan 
als al uw reparaties aan horloges, gouden en zilveren sieraden uit handen 
genomen worden, de garantiereparaties voor u worden afgehandeld, de status 
van de reparatie inzichtelijk is en de prijsopgave en het verdere contact met 
de klant perfect wordt geregeld? Te mooi om waar te zijn? Toch niet, want dit 
is in een notendop wat Fixlogic biedt. Daarbij komt ook nog dat retouren door 
Fixlogic altijd gratis verstuurd worden en dat er na een afgewezen prijsopgave 
geen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Alleen maar voordelen 
voor u als juwelier.

Ernst Boot
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Echt Nederlands
“In een aantal stappen zullen we zeer 
lucratieve en vernieuwende horloges 
aan onze klanten gaan aanbieden”, 
zo citeren wij Teus. “Nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen maken 
tegenwoordig veel mogelijk, ook op 
het gebied van horloges en connec-
tiviteit met smartphones. Nagenoeg 
iedereen heeft een smartphone, en 

met de koppeling aan onze intelli-
gente ‘Prisma Note’ wordt het geven 
en het krijgen van een horloge nog 
veel leuker. 

Met de toegevoegde boodschappen, 
foto en of videoboodschap wordt het 
horloge een  persoonlijk juweel. En 
dat alles zo eenvoudig dat iedereen 
het kan. Voor de creatie van de hor-

loges werkten wij samen met studen-
ten van de Hogeschool Windesheim 
en de horloges worden gewoon in 
Asperen geassembleerd.”

NFC-chip
Met de geïntegreerde NFC-chip 
in de nieuwe slimline Prisma hor-
loges is het mogelijk gemakkelijk 
data over te brengen. “Wij hebben 
speciaal voor deze modellen een 
beveiligde website ontwikkeld om 
de data makkelijk af te lezen op een 
smartphone of op je eigen computer. 
Je kan zo heel makkelijk een foto of 
een boodschap koppelen aan een 
horloge. Ook staat vermeld waar 
het horloge is aangeschaft en is het 
mogelijk om een connectie te maken 
met Facebook. Je kan je boodschap 
dus delen met vrienden. Wij hebben 
dit ontwikkeld, om het geven van 
een Prisma horloge nog persoonlij-
ker te maken”, aldus Teus.

De modellen van Prisma Note die 
zijn uitgerust met een chip zijn ver-
krijgbaar in vele uitvoeringen. Teus: 
“We hebben trendy modellen ont-
worpen, die in tien kleuren beschik-
baar komen. We wilden graag een 
hip horloge uitvoeren met een chip, 
zonder dat het afbreuk doet aan het 
horloge, door bijvoorbeeld een digi-

tale wijzerplaat te integreren. Het is 
een leuke toevoeging aan het assor-
timent van een juwelier. Op deze 
manier kunnen we ook de samen-
werking vergroten tussen juwelier en 
fabrikant, want het digitale platform 
zorgt voor extra exposure voor het 
merk en voor de Prisma dealer.”

Jonge generatie
Met de introductie van de eerste 
Prisma smartwatch heeft Excellent 
een basis gecreëerd waarin verdere 
ontwikkelingen in het verschiet lig-
gen. “Dit is de eerste serie binnen 
een nieuw platform, dus er komt nog 
meer. Zo komen er later in het jaar 
Prisma CoolWatch-modellen met 
leuke spelletjes. Uit recent onder-
zoek is gebleken dat 34% van de 
ondervraagden in de leeftijdscate-
gorie tussen de twaalf en dertig jaar 
Prisma kent. Het zal mooi zijn om 
dit percentage te verhogen, maar 
met deze toevoeging zorgen we er 
sowieso voor dat er meer aanbod 
komt voor een jongere generatie 
consumenten”, zegt Teus tot slot.

Voor meer informatie: 

Excellent Asperen
Tel. 0345-631 776
www.prismanote.com 

 

P R I S M A  I N T R O D U C E E R T  H I P P E  M O D E L L E N  M E T  N F C - C H I P

“Onze eerste stap om geheel vernieuwende horloges 
aan onze juweliers aan te bieden”
Tussen alle geweld van smartphone-aanbieders die met smartwatches komen, 
zijn er vanuit de sieraden- en horlogemarkt ook initiatieven van bedrijven die 
hun eigen interpretatie hebben als het gaat om connectiviteit tussen telefoon 
en bijvoorbeeld horloge. Prisma doet haar duit in het smartwatch-zakje met 
een nieuwe serie horloges, uitgevoerd met een NFC-chip. NFC staat voor Near 
Field Communication en maakt het mogelijk om een connectie te maken met 
apparaten, zonder daadwerkelijk contact te maken. Zoals mensen nu ook 
bijvoorbeeld met een smartphone kunnen betalen, door hun telefoon tegen of 
in de buurt van een betaalterminal te houden. Door het implementeren van 
deze techniek in een Prisma-model, wordt het cadeau doen van een horloge 
nog persoonlijker. Wij spraken met Teus van Ekeren van Excellent Asperen – de 
groothandel c.q. fabrikant van Prisma – over deze nieuwe ontwikkelingen.

Prisma in Utrecht

Wilt u de horloges zelf zien en ervaren hoe het werkt? Kom dan op 9 
of 10 maart aanstaande naar Utrecht. Prisma is tegenover het Beatrix 
Theater te vinden in Restaurant Ruig en dan is tevens de pop-up store 
geopend in de Mariastraat 45!

http://www.prismanote.com/
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De evolutie van de Maverick is voor-
al op de wijzerplaat te zien. Deze 
is geheel herzien en dus opnieuw 
ontworpen in pure lijnen. De cijfers 
zijn vervangen door indexen met 
diamant voor extra glans. Alleen 

blijven voor een makkelijkere lees-
baarheid de indicaties op 3 en 9 
uur aanwezig. Een wijzerplaat, die 
dankzij de verschillende dieptes en 
een nieuwe oppervlakbehandeling, 
nog meer luxe uitstraalt. 

PVD
Wat de kleur aangaat, bestaat de 
Maverick Chronograph in het zwart, 
blauw, groen en chocolade. Kleuren 
geïnspireerd op de natuur van het 
Helvetische landschap. Deze kleu-
ren vindt men ook terug op de unid-
irectionele ring en in de rubberen 
armband. Bovendien kan ook voor 
een roestvrijstalen, roestvrijstalen 
met een goudkleurige PVD laag of 
zelfs een tweekleurige versie (roest-
vrijstaal/roestvrijstaal goudkleurig 
PVD) worden gekozen.

Swiss made
De graduatie op de unidirectionele 

ring is beschermd met lak voor de 
versies met roestvrijstalen of rubbe-
ren armband. Voor de versie met de 
PVD laag of de tweekleurige versie, 
is de graduatie beschermd door een 
glas, die in de dikte van de ring werd 
gezet. Beschikbaar in de afmeting 
43 mm, is de Maverick Chronograph 
vanaf nu uitgerust met een quartz 
Swiss made Ronda uurwerk, kaliber 
5030.D.

Met deze nieuwe look, heeft de 
Maverick Chronograph meer dan 
ooit een sportief en urban style 
karakter. Een perfecte metgezel voor 
de lange termijn.

Meer informatie: 
G-Time bvba

Tel. +32 (0)26 580 120, 
info@gtime.be, www.gtime.be, 
www.victorinoxswissarmy.com

B E S T S E L L E R  I N  E E N  N I E U W  J A S J E

Victorinox Swiss Army presenteert 
vernieuwde Maverick Chronograph
De ware bestseller van Victorinox Swiss Army, het model Maverick, vervolgt 
zijn voorbeeldige traject. Na een restyling van de versie met drie wijzers, is het 
nu tijd voor de Maverick Chronograph om dezelfde verandering te ondergaan.
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Schöne Edelmetaal kent een bijzonder rijke historie. Opgericht in 1739 - als Keurmeester 
Goud & Zilver voor de Amsterdamse Wisselbank – en inmiddels uitgegroeid tot leverancier 
van Europese munthuizen, vele juweliers, goudsmeden en de edelmetaal verwerkende 
industrie. Wij produceren, verkopen en recyclen edelmetalen: hoogwaardige producten 
en oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Gecertifi ceerde kwaliteit
Schöne Edelmetaal is gecertifi ceerd volgens ISO 9001 en 
ISO 14001. De processen rondom de productie en verwerking 
van edelmetalen zijn uiterst complex. Het is niet voor niets 
dat wij de ISO normeringen zeer serieus nemen. Naast de 
ISO certifi ceringen bezitten wij het RJC certifi caat van 
de Responsible Jewellery Council en onderschrijven wij 
de ‘Responsible Gold’ richtlijnen van de LBMA volledig. 

Gewichtsrekening
De prijs van goud op de wereldmarkt is aan nogal wat 
schommelingen onderhevig. Dat maakt het voor u als 
ondernemer lastig om een consistent prijsbeleid te voeren. 
Speciaal hiervoor hebben wij de ‘gewichtsrekening’ ontwikkeld. 
U stort uw edelmetaalvoorraad bij ons op een depotrekening 
waar u op ieder moment van kunt opnemen: in geld of in 
materiaal. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste prijs op 
het juiste moment.

Telefoon +31 (0)20 435 02 22  |   info@schone.nl   |   www.schone.nl

edelmetalen voor industriële toepassingen 
Halff abrikaten, fournituren en rondellen
Duurzame en effi  ciënte recycling 
Wereldwijd verhandelbare edelmetaalbaren

Ruim 275 jaar groots 
in edelmetaal

mailto:info@schone.nl
http://www.schone.nl/


JEWELS & WATCHES

VOORJAARSBEURS
8, 9 & 10 MAART 2015
Sluit Utrecht in je hart  
Utrecht is naast de locatie van Trade Mart ook één van de meest veelzijdige 
retailsteden van Nederland. Bezoek op 8, 9 en 10 maart 2015 het totaal 
vernieuwde Trade Mart en laat je inspireren door ‘best practices’ 
van verrassende retailconcepten en hotspots uit de Domstad. 
Daarnaast ontdek je tijdens de Voorjaarsbeurs de nieuwste collecties 
sieraden, horloges en andere juweliersartikelen van exclusieve en 
toonaangevende merken. Sluit samen met ons Utrecht in je hart!

VOORJAARSBEURS 2015
Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur, op maandagavond tot 20.00 uur.
Beatrixgebouw 1e etage, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
info@jaarbeurs.nl, T: +31 (0)30 - 295 59 11, jewelsandwatches.org

#trademart

JOUW
RETAIL

HOTSPOT

mailto:info@jaarbeurs.nl


Beursspecial Jewels & Watches
van pagina 19 t/m 96

Montebi Group/Orfac - B.245Aumentum - A.148IBB - C.333



de juwelier

Natuurlijk zijn er weer een groot 
aantal nieuwe vaste exposanten op 
de Jewels & Watches-etage terug te 
vinden. Zo maken we kennis met 
Sanjoya. Dit Belgische bedrijf was 
eerder aanwezig als gastexposant 
tijdens de Najaarsbeurs en heeft 
er nu voor gekozen om een stand 
(A.137) te betrekken op de vaste 
vloer. Ook Martijn Frank agenturen 
volgt dit voorbeeld, met een stand 
op de vaste vloer (locatie A.149) met 
het Spaanse merk Daniel Vior. Ove 
Jewellery is een nieuwkomer op de 
beursvloer, te bezoeken in stand 
B.247. Christina Design London is 
terug van weggeweest met een eigen 
stand (C.348), waar alle horloges 
en sieraden van het Deense merk te 
zien zijn.

Gastexposanten
Naast de vaste exposanten zijn zoals 
altijd de gastexposanten terug te vin-
den in de Plaza. 

Nikki Lissoni, Pesavento, Brüder 
Nowotny, Essence, Endless, Viventy, 
Kiroco, Ingersoll Watches, GL 
Nederland en Stones in Style zijn 
enkele namen die zich profile-
ren tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs.

Goudsmeden Plaza
Er is tijdens de Voorjaarsbeurs ook 
voor de creativiteit van goudsmeden 
volop plek met de Goudsmeden Plaza 
waarop bekende goudsmeden hun 
nieuwste ontwerpen tonen. Onder 
meer V.O.F van Hees-Kersten, Brilliant 
Technology, Jac. de Vaal en Cardillac 
maken hun opwachting tijdens de 
Jewels & Watches Voorjaarsbeurs.

Retail hotspot van Nederland
Trade Mart gaat zich met vijf inkoop-
momenten per jaar en vijf nieuwe 
etages met elk een eigen signa-
tuur profileren als de retail hotspot 
voor de Nederlandse detailhandel. 
Na een grootscheepse verbouwing 
opent de nieuwe Trade Mart haar 
deuren tijdens de totaal vernieuwde 
Voorjaarsbeurs. Onderdeel van de 
vernieuwing is ook de lancering van 
www.trademart.nl. Dit is het nieuwe 
B-2-B inkoop- en 24/7 inspiratieplat-
form voor retail Nederland. Eén site 
voor inspiratie, innovaties, tips en 
adviezen ondernemers. Trademart.nl 
is de centrale plek om de nieuwste 
producten te ontdekken binnen vijf 
verschillende branches.

Voor meer informatie: 
www.jewelsandwatches.org
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“Iedereen die er toe doet in de branche geeft 
acte de présence”
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs belooft één groot feest voor trendwat-
chers, juweliers en detaillisten van de betere accessoires te worden.  Jewels 
& Watches gaat verrassen, zo horen wij van Loes Kelders van de Jaarbeurs: 
“Iedereen die er toe doet in de branche geeft acte de présence. Jewels & 
Watches heeft inmiddels ook een hoog ‘zien’ en ‘gezien worden’-gehalte. We 
zijn daar blij mee, dat past binnen het luxe-karakter van Jewels & Watches. 
De Voorjaarsbeurs is niet voor niets één van de belangrijkste inkoopmoment 
voor de branche.” De boodschap is duidelijk: u kunt het zich eigenlijk niet 
permitteren om op zondag 8, maandag 9 of dinsdag 10 maart niet even een 
kijkje te komen nemen in Utrecht.

Lijst gastexposanten 

Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 

Stand Exposant

A1 Endless Jewelry
A2 Bruno Mayer GmbH
A3 Rensini
A4 SIF Jewellery
B1 Stones in Style
B2 Heart to Get Jewelry
B3 Nikki Lissoni
B4 Brüder Nowotny/Collection Ruesch 
C1 GL Nederland
C2 Ritmo el Mundo
C3 Europe Watch Distribution
D1 DNa VIP-lounge
D2 JpWatch&Co
D3 B2B horloges & sieraden
D4 Peter Wagenvoort Agenturen
D5 Optitrade Juweliers
E1 Beminor / Pesavento
E2 Domino Jewellery
E3 Kiroco
E4 Amen Collection
E5 Tempus Motion
E6 Essence
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Deelnemerslijst Jewels & Watches Voorjaarsbeurs

Etage Stand Bedrijfsnaam

1 A.111 Fromanteel Watches
1 A.115 Citizen Watch
1 A.121 L. Kasius Sieraden B.V.
1 A.133 Bruno Söhnle
1 A.135 Festina Lotus België 
1 A.137 Sanjoya
1 A.141 G. Van Leeuwen
1 A.146 Studex Benelux 
1 A.147 Vroemen Trading
1 A.148 Aumentum
1 A.149 Daniel Vior/Martijn Frank Agenturen
1 A.152 Bene-Lux Jewels
1 A.155 Wilhelm & Kling B.V.
1 A.157 WaarborgHolland
1 B.211 L. Kasius Sieraden B.V.
1 B.214 Casio Benelux
1 B.224 Blu Distribution
1 B.232 Treseco
1 B.233 Fossil Europe B.V.
1 B.245 Montebi Group/Orfac
1 B.247 Ove Jewellery
1 B.251 CC van Geelen 
1 B.255 Danner Design B.V.
1 B.262 Paul Simons Watches & Design
1 C.300 Ron Offenbach Jewels
1 C.304 S.G.S. Fabriek B.V./Fjory
1 C.305 PDA Group
1 C.306 Van Steyn B.V.
1 C.308 Impona
1 C.315 Eijsink Afrekensystemen B.V.
1 C.316 R.D.G. Watches & Jewels/Facet
1 C.318 Friederichs B.V.
1 C.320 Zilverstad
1 C.321 TMH Watches & Jewellery
1 C.322 TimeDistrict.com 
1 C.332 MelanO BV
1 C.333 IBB/Bering Time/Clarity & Success
1 C.346 Xavier Victoriano
1 C.348 Christina Design London
1 C.352 Diamonds by FMG
1 C.360 KYBOE!/Watch4us
1 C.364 Paul Simons Watches & Design
1 D.401 Casa Collection B.V.
1 D.403 Fashion Partners/DNa
1 D.404 Drijfhout
1 D.405 All Q B.V.
1 D.407 Drijfhout
1 D.409 Drijfhout
1 D.410 Federatie Goud en Zilver
1 D.416 H.O.T.
1 D.432 Polidor B.V.
1 D.435 De Koning van Buul V.O.F.
1 D.437 VendouX
1 D.441 S!LK Jewellery
1 D.444 S. Weisz B.V.
1 D.447 S. Weisz B.V.
1 D.448 S. Weisz B.V
1 D.451 S. Weisz B.V.
1 D.453 C. Bos en Zoon B.V.
1 D.461 Lückerath B.V.

Traverse
Entree
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Juweliers, opticiens en audiciens 
hebben een belangrijke gemeen-
schappelijke factor: vakmanschap. 
Persoonlijke aandacht voor de klant 
vormt daarin een wezenlijk onder-
deel. Dat kost tijd. Om ervoor te 
zorgen dat u die tijd niet hoeft te 
spenderen aan administratieve han-
delingen, kan Optitrade deze van u 
overnemen. Zij kunnen onder meer 
uw inkoop centraal regelen en uw 
administratieve druk sterk vermin-
deren. 

Profiteren
Optitrade wil zelfstandige juweliers 
ondersteunen in het versterken van 
hun marktpositie en het verbeteren 
van hun rendement. In de optiek- en 
audiologiebranche zijn zij daarin de 
afgelopen jaren goed geslaagd en 
vanaf nu is de doelstelling ook juwe-
liers van de aanwezige expertise en 
ervaring te laten profiteren. 

Krachtenbundeling
“Diverse ondernemers met een 
optiek/juwelier combiwinkel heb-
ben ons benaderd en gevraagd of 
wij ons actief voor juweliers willen 
gaan inzetten”, zo horen wij van 
Optitrade in een reactie. “Samen 
met drie juweliers uit verschillen-
de marktsegmenten hebben wij de 
markt verkend en geconstateerd dat 
een professionele service- en admi-
nistratieorganisatie een positieve rol 
kan spelen in de krachtenbunde-
ling van zelfstandige juweliers. Uw 
positie als zelfstandig juwelier kan 
hierdoor duidelijk worden versterkt.”

Rendement
Optitrade Juweliers vereenvoudigt 
uw administratie, zorgt voor een 
handige benchmark om cijfers met 
collega’s te kunnen vergelijken en 
zet een intensieve samenwerking 
met leveranciers op. “Wij bunde-
len de krachten van de zelfstan-
dige juweliers op zoveel mogelijk 
manieren. In overleg met u en uw 
collega’s zal worden bekeken welke 
andere activiteiten kunnen worden 
ontwikkeld om uw rendement te 
verbeteren. Denk hierbij aan een 
private label, marketingondersteu-
ning of samenwerking met banken/
verzekeringsmaatschappijen en/of 
creditcardorganisaties.”

Gastexposant 
Tijdens de komende Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs, op 8, 9 en 
10 maart in Utrecht, is Optitrade 
Juweliers – samen met drie enthou-

siaste juweliers – aanwezig als gast-
exposant in de Plaza om kennis met 
u te maken en de diverse plannen 
aan u te presenteren. “Wilt u meer 
weten over wat wij voor u kunnen 
betekenen? Dan verwelkomen wij u 
heel graag in stand D5 bij de gast-
exposanten of bezoek één van onze 
bijeenkomsten tijdens de beurs”, zo 
klinkt het tot slot.

Meer informatie:

Optitrade Retailgroep
Tel. 030-6343132
www.optitrade.nl 
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Retailorganisatie Optitrade ondersteunt 
zelfstandige juweliers 
Als juwelier wilt u met uw vak bezig zijn en niet met administratie en bijbe-
horende rompslomp. Optitrade kan u daarbij helpen, simpelweg door u taken 
uit handen te nemen. Meer dan 750 zelfstandige opticiens en audiciens heb-
ben zich bij Optitrade aangesloten en ervaren dagelijks de voordelen hiervan. 
Zij kunnen bestellingen plaatsen bij talloze leveranciers, terwijl ze daarvoor 
slechts é én duidelijke nota ontvangen. Deze kan bovendien – naar wens – 
direct worden aangesloten op ieder boekhoudprogramma. Optitrade heeft 
hier inmiddels 31 jaar ervaring in en verwerkt jaarlijks ruim 200.000 facturen 
van opticiens en audiciens door heel Nederland. Daar kunt u als zelfstandig 
juwelier dus ook van gaan profiteren.

Jon Zwijsen van Tierelantijn Watches & Jewels (links) 
en Oscar Klinckenberg van Optitrade
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Altijd echte edelstenen - Prijzen vanaf € 29
Ontmoet ons op de beurs Jewels & Watches, Jaarbeurs te Utrecht, standnummer C.348

www.christinajewelry.com

CHRISTINA 
HEMBO
Designer

=

http://www.christinajewelry.com/


De nieuwe EQB 510 herbergt de 
vorig jaar geïntroduceerde  bluetoo-
th techniek waarmee Edifice naam 
heeft gemaakt. Door middel van 
een bluetooth connectie kan dit hor-
logemodel verbinding maken met 
een smartphone en zodoende de 
tijd gemakkelijk aanpassen als er 
gereisd wordt, maar ook alarmset-
tings worden gemakkelijk bediend. 
Met de zogenaamde Smartphone 
Link kan een Edifice-model een 
draadloze connectie maken met 

een smartphone middels bluetooth, 
waarmee het aantal functies wordt 
verruimd. Wereldtijd en alarm instel-
lingen, evenals een juiste weergave 
van de tijd zijn allemaal eenvoudig 
te besturen vanaf de smartphone via 
een speciale app die Casio in eigen 
beheer heeft ontwikkeld. Het bedie-
nen van het multifunctioneel hor-
loge is hierdoor veel gemakkelijker. 
Dit is dus geen smartwatch, maar 
een horloge dat wordt ondersteund 
door een smartphone. 

Zakelijke elegantie
Maar daarnaast heeft Casio ook een 
heel sterk assortiment chronografen 
in het Edifice-aanbod. Degelijk, slim 
en betrouwbaar zijn in het brede 
productassortiment sleutelwoorden. 
Daarbij zijn diverse chronografen 
van Edifice uitgerust met de techni-

sche hoogstandjes die we gewend 
zijn vanuit Casio zoals schokbesten-
digheid, radio controlled en solar 
powered. De strak vormgegeven 
modellen met een verdiepte wijzer-
plaat hebben een luxe uitstraling en 
zijn voor een brede doelgroep aan-
trekkelijk. Vooral de beter geklede 
mannen die op zoek zijn naar tech-
nische volmaaktheid in een mooi 
gevormd jasje, blijken een voorliefde 
voor de Edifice-chronografen te heb-
ben. Dus de chrono met toegevoeg-
de waarde. 

De winkelverkoopprijzen van de 
Edifice-chronografen bevinden zich 
in het populaire prijssegment tus-
sen de €100,- en €300,-. Er is een 
verschuiving naar dit segment in het 
aankoopgedrag van consumenten 
waarneembaar en vooral in deze 
prijsklasse wordt belangrijke omzet 
gedraaid. Het aanbod is dan ook 
groot en dat betekent dat u als 
juwelier een weloverwogen keuze 
moet maken: wat gaat u aanbie-
den? Als het gaat om technisch ver-
nuft kent Casio bijna geen gelijke 
en daarbij heeft het merk ook het 
designelement naar een hoger plan 
getild. Edifice betekent letterlijk als 
naam ‘bouwwerk’ en het merk wil 

met onderscheidende technieken 
gecombineerd met de fashionele-
menten waar consumenten naar op 
zoek zijn, een gebalanceerd aanbod 
brengen. Daarnaast gaat Casio dit 
voorjaar een gerichte marketingcam-
pagne voeren, waarbij print, onli-
ne en winkelpresentatie samen de 

naamsbekendheid en verkoop van 
Edifice zullen vergroten. Daar wordt 
u als dealer nauw bij betrokken om 
samen te verder te bouwen.

Meer informatie: 

Casio Benelux
Tel. 020-5451070
www.casio.nl 
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Edifice: de chronograaf met toegevoegde waarde
De meerwaarde van Edifice voor juweliers heeft Casio al meermaals bewezen. 
Met de technologische superioriteit van het Japanse horlogemerk, weet Casio 
zich te onderscheiden in de grote massa. De chronografen van Edifice zijn niet 
alleen een lust voor het oog, onder de kap gaat een wereld van technische 
mogelijkheden schuil. Wat te denken van de Bluetooth Edifice EQB 510, het 
nieuwste paradepaardje van Edifice. Daarnaast onderstreept Casio echter ook 
dat de gehele collectie een grote toegevoegde waarde is voor het aanbod van 
een juwelier. ‘Value for money’!
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Guess Connect is gebaseerd op het 
populaire Rigor-model en de bru-
tale stijl is voorzien van Martian-
technologie die geüpdate en vervan-
gen kan worden. De horloges zijn 
waterbestendig en bezitten een dual 
mode functionaliteit van Martian. 
Hiermee kan de drager aan zijn pols 
simultaan voice command functies 
via Classic bluetooth uitvoeren en 
via bluetooth LE handsfree en eyes-
free mededelingen binnenhalen van 
duizenden populaire apps en pro-
gramma’s. De Guess Connect smart-
watches zijn uitgevoerd met een vol-
ledig zelfstandig werkende Martian 
module met een microfoon en een 
clear audio speaker. Hiermee kan 
de gebruiker de voice command van 
zijn smartphone verbinden, zodat 

men via het horloge commando’s kan 
geven, kan praten, luisteren en tekst-
berichten direct kan beantwoorden.

Daarnaast kan men met behulp van 
de gratis iOS & Android app per-
soonlijk instellen welke meldingen 
op het horloge ontvangen worden. 
Compleet met vibratiepatronen om 
onderscheid te maken tussen ver-
schillende soorten alerts. De meest 
recente meldingen kunnen makkelijk 
opgeroepen worden door een sim-
pele tap op het horlogeglas. 

Trend
Terwijl mode momenteel nog het lei-
dende motief is voor de aanschaf van 
een horloge, erkent Guess Watches 
de waarde en het belang van het 

ook aanbieden van smart en high 
tech diensten aan zijn kopers. De 
combinatie van fashion horloge en 
smartwatch is nog schaars en dus 
heeft Guess snel ingespeeld op de 
vraag van consumenten die in eerste 
instantie kijken naar het design van 
het horloge, maar ook de trend van 

de smartwatch willen volgen. De 
Guess Connect kom aan het einde 
van het jaar op de markt.

Voor meer informatie: 
IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.nl 
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De opkomst van de smartwatch zet onverminderd door. Elk zichzelf respecte-
rend en vooruitstrevend merk heeft of komt met een smartwatch op de markt. 
Guess Watches heeft begin dit jaar een eigen smartwatch gelanceerd onder 
de naam Guess Connect. In samenwerking met Martian Watches – een in 
Californië gevestigde ontwikkelaar van modieuze smartwatches – biedt Guess 
Watches een multifunctionele, fashion chique smartwatch lijn met ontwerpen 
voor zowel mannen als vrouwen. 

Guess Connect is fashion smartwatch 

De ajour ringen in deze collec-
tie met pavé gezette lijnen vormen 
hierin de basis. De inspiratie voor 
Ti Sento om een organische vorm 
te gebruiken voor de stenen van 
de belangrijkste serie in de 
nieuwe collectie, is dan 
ook de natuur die dient 
als basis. Het design is 
beschikbaar in hemels-
blauw en lichtgroen in 
sterling zilver en in een 
verscheidenheid van wit 
in zilver gecombineerd met 
18k roségoud plating.

Voor meer informatie: 

IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.tisento-milano.com
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De Ti Sento lente/zomer 2015 collectie, die uit meer dan honderd sprankelende 
nieuwe designs bestaat, is geïnspireerd op de tijdsgeest van vandaag waarin het 
merk het begin van een nieuw tijdperk ziet. Bij dit nieuwe begin haalt Ti Sento 
inspiratie uit licht, kleuren en structuren die naar nieuwe trends in designs leiden.

Een nieuw begin voor Ti Sento

de juwelier
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Bijou Moderne, dé groothandel voor elke  

juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid.

Vraag nu uw catalogus en een inlogcode 

voor onze webshop aan! 

bijoumoderne.nl

De basis  
voor kwaliteit

FOURNITUREN | GEREEDSCHAPPEN | MACHINES | METALEN | BATTERIJEN | EDELSTENEN | POETSMIDDELEN | SLUITINGEN | RIJGGAREN | VERPAKKINGEN | PRESENTATIE

Edisonlaan 36-38, 2665 JC Bleiswijk     NL t 010 529 66 00 BE t 03 808 04 99     f 010 529 00 88 e info@bijoumoderne.nl

MET MEER DAN 
22.000 ARTIKELEN

mailto:info@bijoumoderne.nl
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Wie kijkt naar de horloges van 
Daniel Wellington kan gelijk zien 
waarom de horloges zo populair 
zijn. De elegante modellen passen 
perfect in het preppy- en dandy-eske 
modetrend, een trend waar tot voor 
kort nog geen betaalbare horloges 
in te vinden waren. Daarnaast blijkt 
de klassieke uitstraling van Daniel 
Wellington onder een zeer brede 
doelgroep gewild. Van jong tot oud, 
man of vrouw: voor ieder wat wils in 
het Daniel Wellington-assortiment. 
Elk Daniel Wellington horloge is 
ook te personaliseren. Alle model-
len worden geleverd met onderling 
verwisselbare Nato- of leren bandjes, 
zodat ieder exemplaar uniek is. 

Voor u als juwelier is het goed 
om te weten dat er vanuit Daniel 
Wellington alles aan gedaan wordt 

om dealers optimaal te ondersteu-
nen. Vooral op social media is Daniel 
Wellington zeer actief en daar profi-
teren alle partners van. De doorver-
kopen zijn ook goed: een niet geheel 
onbelangrijk detail. Binnen ander-
half jaar heeft Daniel Wellington in 
Nederland honderd verkooppunten 
gerealiseerd. Wist u dat de omzet 
van Daniel Wellington in 2013 al 
14 miljoen euro was? En vorig jaar 
was de doelstelling om die omzet 
te verdubbelen. Het geeft maar aan 
dat de ambities groot zijn bij Daniel 
Wellington. De successen volgen 
elkaar dan ook in rap tempo op en 
het einde is nog lang niet in zicht. 

Voor meer informatie: 
Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl 
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Het succes van Daniel Wellington
U kent de horloges van Daniel Wellington ongetwijfeld. De hippe, maar toch 
klassieke horlogemodellen van Daniel Wellington veroveren langzaam maar 
zeker het modebeeld en het succes van het snelgroeiende merk is toe te 
schrijven aan het uniseks karakter en de hele sterke prijs-kwaliteitverhouding. 
Vooral de online exposure maakt van Daniel Wellington een gewild merk, 
want door het uitgekiende social media-beleid heeft het bedrijf wereldwijd 
honderdduizenden volgers en fans!
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De Twisted Girls-collectie toont de 
evolutie die MelanO heeft doorge-
maakt de afgelopen jaren. De profes-
sionalisering van het bedrijf zorgt niet 
alleen voor een betere ondersteuning 
van de partners, maar ook voor een 
fraai en trendy assortiment sieraden. 
De Twisted Girls-collectie is natuur-
lijk voor de jongere meiden die ook 

graag MelanO dragen. Het concept is 
een mix & match-systeem en bestaat 
uit een basisring van edelstaal en 
een groot aantal kleurrijke verwis-
selbare zettingen. De zettingen uit 
de collectie hebben allemaal een 
originele naam. Lucky Star, Happy 
Skull, Lovely Kitten, Mr. Moustache 
en Thunder zijn namen die tot de 

verbeelding spreken. Met de Twisted 
Girls-collectie biedt MelanO ook de 
jonge fashionista’s de kans om te 
combineren en variëren met MelanO 
en zo hun eigen stijl te ontwikkelen. 

Vivid
De combinatie van techniek en design 
geven de sieraden van MelanO een 

eigen gezicht en ze zijn dan ook niet 
meer weg te denken uit de huidige 
sieradenwereld. De verwisselbare sie-
raden zorgen niet alleen voor blije 
consumenten, ze genereren ook traf-
fic bij de MelanO-dealers. Het wis-
selconcept waarbij een ieder naar 
eigen wens haar persoonlijke sieraad 
samenstelt is de basis voor het succes. 
Daarop voortbordurend is de kleurrij-
ke Vivid-collectie uitgebreid met luxe 
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MelanO houdt momentum vast
Nog niet zo heel lang geleden moest u naar de tweede verdieping van de 
Trade Mart in Utrecht om MelanO te bezoeken. Nu heeft het Nederlandse 
sieradenmerk een prominente plek op de Jewels & Watches-etage en veel 
belangrijker nog, een leidende rol in sieradenland. Superlatieven schieten 
tekort om het succesverhaal van MelanO te beschrijven, maar wij doen altijd 
ons best. Wat tien jaar geleden begon met een kleine collectie verwisselbare 
sieraden is uitgemond in een internationaal sieradenmerk met een eigen look 
& feel en een heel sterk basisconcept. Maar dat betekent niet dat MelanO op 
de lauweren gaat rusten. De stijgende lijn wordt onverminderd doorgezet en 
dat blijkt maar weer als we kijken naar de nieuwste collecties. Dit voorjaar 
introduceert MelanO de eerste Twisted Girls-collectie. Daarnaast toont het 
merk haar creativiteit met de nieuwe armbanden in de Vivid-collectie en de 
uitbreiding in de Twisted-collectie. Genoeg om naar uit te kijken als u MelanO 
bezoekt tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs in ieder geval.
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bangles voorzien van synthetisch 
hars of versierd met zirkonia. Ook 
zijn er stoere schakelarmbanden 
toegevoegd aan de collectie, waar 
ook weer geldt: naar eigen wens 
samenstellen!

Twisted
De speelse Twisted-collectie is uit-
gebreid met de Twisted no.26, een 
bedelarmband, verfraaid met maar 
liefst 26 bedels. Op elke bedel 
is een MelanO Twisted-zetting te 
schroeven om ook hier het mix & 

match-principe weer naar voren 
te laten komen. “Het verwisselbare 
sieradenconcept is gewoon heel sterk. 
MelanO ontwerpt sieraden waarmee 
je onbeperkt kunt combineren en 
variëren”, zo hoorden wij al eerder 
van John Pepels en Jeanne Wessels.

De innovatiedrang van MelanO kent 

echt geen grenzen. Waar het bedrijf 
zich jaar in jaar uit weer mee onder-
scheidt, zijn de trendy sieraden met 
een hoog ‘ik wil dit hebben’-karak-
ter. De Twisted-collectie is één van 

de succeslijnen binnen het assorti-
ment van MelanO. De ringen zijn 
sinds dag één het paradepaardje van 
MelanO en dit voorjaar schittert de 
Twisted-ring als nooit tevoren. De 
nieuwe Twisted-ring, vervaardigd 
van edelstaal en versierd met twaalf 
sprankelende zirkonia (aan weers-
kanten zes), is het nieuwe topstuk 
in de collectie. Deze ring wordt 
gedragen met de basisringen uit de 
huidige collectie om een luxe stijl te 
creëren om de vinger. ‘Je blijft uniek 
met MelanO’, is een uitspraak die 
wij al eerder opgevangen hebben 
en iets dat MelanO nog maar eens 
onderstreept met deze vele nieuwe 
modellen.

Voor meer informatie: 
MelanO, 
Tel. 046-4261717, 
www.melano-colours.com 

MelanO breidt uit in België

In 2015 heeft MelanO haar zakelijke pijlen mede op België gericht. 
De afgelopen jaren was de distributie in België in handen van Bizness 
Times, maar mede met het oog op het verder professionaliseren van 
de organisatie heeft MelanO ervoor gekozen om de verdeling in 
België voortaan zelf te doen. Om dit jaar flink uit te breiden in België 
heeft MelanO Detmar Barneveld aangesteld als Sales Manager België. 
Bizness Times blijft actief in België en contactpersoon voor de huidige 
verkooppunten bij onze zuiderburen. 

http://www.melano-colours.com/




Axelle
De charmante studente en fanatieke 
supporter van de Rode Duivels, die 
tijdens het Wereldkampioenschap 
Voetbal 2014 in Brazilië alle blikken 
op zich gericht had, is het nieuwe uit-
hangbord van Ice-Watch. Verrassend 
is de keuze misschien niet: met haar 
spontane en frisse uitstraling zal ze 
trots de kleuren van het merk ver-
dedigen dat er in enkele jaren in is 
geslaagd uit te groeien tot een grote 
speler op de markt. “Ik vind het heel 
leuk om Ice-Watch te vertegenwoor-
digen. We delen veel kenmerken en 
waarden. We zijn allebei Belgisch, 
jong en dynamisch. Ice-Watch is een 
ambitieus merk met internationaal 
succes. Het is een heel opwindend 
project”, aldus Axelle.

Ook Ice-Watch kijkt uit naar de 
samenwerking met Axelle. “Zoals vele 
anderen zijn ook wij zeer gechar-
meerd door die jonge onbekende die 
er met haar spontaniteit, frisheid en 
enthousiasme uitsprong tijdens het 
WK in Brazilië. We zijn er heel blij 
mee dat ze het gezicht van ons merk 
wil zijn, want deze jonge Belgische 
vrouw straalt perfect het dynamisme 
en de no-nonsense van Ice-Watch uit.” 
Eerder werkte Ice-Watch al samen met 
zwemmer Florent Manaudou, DTM-
kampioen Marco Wittmann en wiel-
renner Philippe Gilbert. 

Nieuwe collecties
‘Summer style’ met de Ice-Miami: 
deze imponerende en mannelijke col-
lectie is voor diegenen die nergens 

bang voor zijn. De Ice-Miami is een 
fun en kleurrijk horloge dat er haast 
om vraagt gedragen te worden tijdens 
‘extreme’ sports. Met deze collectie 
om je pols straal je vrijheid en avon-
tuur uit.

Verder mogen we alvast enkele pre-
views laten zien van de Ice-Heritage, 
een traditioneel en stijlvol horloge. Bij 
dit horloge is werkelijk aan elk detail 
aandacht besteed. Onder andere de 
met de hand genaaide lederen arm-
band, die volledig milieuvriendelijk is, 
en de stalen kast springen in het oog. 
Deze collectie omvat maar liefst tien 
verschillende modellen. Voor de man-
nen die dat niet genoeg vinden, is er 
de Ice-Carbon. De naam is misschien 
al een kleine spoiler, maar deze vier 
verrassende modellen mogen zeker 
niet worden gemist op de beurs.  

Dames
De focus van het designteam van Ice-
Watch heeft duidelijk gelegen op de 
doorontwikkeling van de best-selling 
ICE collectie. De collectie wordt nu 
uitgebreid met drie spetterende lij-
nen. Eén daarvan is met ‘skulls’ op de 
wijzerplaat, de tweede bevat een mix 
van verschillende prints op de wijzer-
plaat, terwijl de derde gloednieuwe 

ICE lijn een range aan vrolijke bloe-
menprints biedt. Ook de Ice-Sporty 
is opvallend. De Ice-United en Ice-
Happy – waar we nog even niets over 
mogen vertellen – zullen in maart 
te zien zijn in de stand van Paul 
Simons watches & design tijdens de 
Voorjaarsbeurs. 

DTM race in Zandvoort
De door Ice-Watch gesponsorde 
BMW DTM M3, die in 2014 officieel 
DTM kampioen werd, zal ook in 2015 
te bewonderen zijn op Circuit Park 
Zandvoort tijdens het DTM weekend 
(juli 2015). Marco Wittmann zal in 
2015 opnieuw voor de titel strijden 
in de door Ice-Watch omgetoverde 
BMW M3. Naast alle marketing-
activiteiten die we van Ice-Watch 
gewend zijn (billboards, TV, radio 
en print), zal ook deze race worden 
ingezet als manier om de Ice-Watch 
fans (5.000.000+ op Facebook!) te 
betrekken bij de activiteiten van het 
merk. Kortom, bezoek de stand van 
Paul Simons watches & design op de 
Voorjaarsbeurs in Utrecht!

Voor aanvullende informatie: 
Paul Simons Watches & Design
Tel. 020-6723333
www.paulsimons.nl

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  B . 2 6 2  &  C . 3 6 4

WK-babe nieuwe gezicht Ice-Watch
Op vrijdag 30 januari stelde Ice-Watch het nieuwe gezicht van het merk 
voor aan de wereld: Axelle Despiegelaere. Verder heeft het designteam van 
het merk niet stilgezeten: de succesvolle ICE collectie is nog verder door-
ontwikkeld, wat zich vertaalt in verrassende kleurcombinaties. Ice-Watch 
heeft ook aangekondigd innovatieve herencollecties op de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs te presenteren. 
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Axelle Despiegelaere
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De VendouX Mens Collection omvat 
zeer aansprekende modellen voor 
verschillende doelgroepen. De 
Aviator serie is hier een mooi voor-
beeld van. De robuuste vormgeving 
gecombineerd met retro details en 
licht gebogen glas geven deze serie 
een zeer authentiek karakter. Direct 
leverbaar in zowel geborsteld staal 
of geborsteld rosé met verschillende 
wijzerplaten. Prijzen zijn vanaf € 
129,00.

Een ander model uit de nieuwe 
Mens Collection is Chrono, een zeer 
karaktervolle chronograaf in ver-
schillende kleurstellingen. De kast 
heeft een serieuze maat van 46 mm 
en ook de dikke doorgestikte lederen 
banden laten niets aan het toeval 
over. Topkwaliteit met een rijke uit-

straling voor een  zeer betaalbare 
adviesverkoopprijs van € 199,00. 

Meer informatie: 
VendouX
Tel. 023-5388384
www.vendoux.com

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  D . 4 3 7

VendouX Mens Collection verder uitgebreid
Dit voorjaar krijgt de VX lijn van VendouX er een sterke broer bij. Met een 
keuze uit maar liefst 25 nieuwe modellen wordt de veeleisende man ruim-
schoots op zijn wenken bediend. 

Aviator (€ 129,-)

Chrono 

(€ 199,-)

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  B . 2 3 3

Statement pieces van Michael Kors

De verschillende horlogemodellen 
in de nieuwste collectie van Michael 
Kors tonen dat blauw – in alle tinten 
– dit jaar het modebeeld gaat domi-
neren! Daarnaast zijn uitgesproken 
kleuren een must deze zomer. Zoals 

altijd zijn er ook weer prachtige 
modellen met dierenprints terug te 
vinden in de Michael Kors-collectie.

Botanicals Collection 
Rijk gekleurde handgemaakte gefa-
cetteerde stenen in blauw en citrien 
zijn gecombineerd met grove scha-
kels in goudkleur. Deze collectie 
biedt easy to wear styles, maar ook 
statement pieces. 

Meer informatie: 

Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl, www.fossilgroup.com

De sieraden en horloges van Michael Kors blijven ongekend populair. Het 
merk zelf behoeft dan naar onze mening ook geen introductie meer, want u 
bent natuurlijk veel meer geïnteresseerd in de nieuwe modellen. U kunt ze 
zien tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs!
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IBB Amsterdam BV. – info + 31(0)20 -3428080 - Stand: X1.C333

De basiscollectie zilveren sieraden, 
vervaardigd uit eerste gehalte  
zilver. Verkrijgbaar in zilver of 
geplate zilver met rosé of geelgoud.

De collectie bestaat uit 150 
verschillende modellen met een 
verkoopprijs tussen de €29,- en €149,- 
zeer betaalbare luxe.



JUPA, het pakket voor de juweliersbranche, bevat alle functionaliteiten 
voor een goede bedrijfsvoering. Het JUPA pakket heeft alle elementaire 
functies als voorraadadministratie, kassaverkopen en bestellingen in huis. 
Koppelingen met diverse boekhoudpakketten en het exporteren van 
gegevens maken onderdeel uit van deze oplossing.

WWW.EIJSINK.NL

074 250 55 00

H E N G E L O    A M S T E R D A M    B R E D A    D E N  H A A G    E M M E L O O R D    

Snel en eenvoudig plannen met de Eijsync personeelsplanner. 
De planner ziet direct wie beschikbaar is. Medewerkers kunnen 
online en op de smartphone het rooster inzien.

PERSONEELSKOSTEN BESPARING

Direct etiketten voor Mikropakket uitprinten vanuit JUPA. Daarnaast 
kunnen pakketten binnen JUPA worden opgevraagd en gevolgd. Zo 
behoudt de ondernemer totale controle en overzicht. 

JUPA
SOFTWARE VOOR JUWELIERS

INTERFACE MIKROPAKKET

http://www.eijsink.nl/


De goudcollectie van Drijfhout is 
van vers bloed voorzien met de 
inbreng van onder meer colliers en 
armbanden van een zeer hoge kwa-

liteit. Peter: “De handgemaakt gou-
den sets zijn zeer bijzonder. Deze 
voor Nederland nieuwe collectie uit 
een klein Italiaans atelier bestaat uit 
ambachtelijke handgemaakte colliers 
met bijpassende armbanden. In Italië 
worden deze sieraden onder een 
merknaam verkocht. Drijfhout heeft 
de modellen die het meest geschikt 
zijn voor onze markt opgenomen en 
gaat deze ‘merkloos’ bij de juwelier 
aanbieden.”

Gouden klapcreolen
De grote collectie creolen bestaande 

uit buis- en klapcreolen is aangevuld 
met een serie massieve hoogglans 
klapcreolen. “Deze creolen zijn zeer 
stevig uitgevoerd met een dubbel 

scharnier en verkrijgbaar in diverse 
maten. De creolen zijn beschikbaar 
in wit-, geel- en roségoud. Naast 
deze klapcreolen is het assortiment 
aangevuld met een serie witgouden 
buiscreolen in twee verschillende 
buisdiktes.”

Gouden oorstekers
Oorstekers in het lage prijssegment 
blijken een schot in de roos.  “Bijna 
alle modellen hebben een winkelver-
koopprijs van ruim onder de €100,-. 
De zeer stevige kwaliteit en de goede 
prijs zorgen voor een snelle doorver-

koop. Een groot aantal modellen is 
te combineren met de bijpassende 
ring”, zegt Peter.

Gouden ringen
Vorig jaar is Drijfhout gestart met een 
collectie gouden ringen: een actueel 
aanbod damesringen die zowel met 
als zonder zirkonia leverbaar zijn. 
“De gemiddelde winkelverkoopprijs 
ligt tussen €150,- en €250,- met een 
goede marge voor de juwelier”, ver-
telt Peter. “Omdat de vraag naar aan-
zoeksringen toeneemt is een groot 
aantal solitairringen met zirkonia in 
deze collectie aanwezig. Veel ringen 
zijn zowel in geelgoud als in witgoud 
op voorraad.”

Babyplaatbandjes 
Gouden babyplaatbandjes worden 
nog steeds goed verkocht en zodoen-
de heeft Drijfhout het assortiment 
verder uitgebreid met 8 karaat baby-
plaatbandjes. “De best verkochte 
modellen zijn nu verkrijgbaar in dit 
lagere goudgehalte. De prijs is bedui-
dend lager dan bij de 14 karaat 
babyplaatbandjes het geval is, terwijl 
er uiterlijk geen verschil waarneem-
baar is.”

Gouden herenringen
Gouden herenringen zijn na lange 
tijd weer terug in het assortiment 
van Drijfhout. De bekende model-
len in vernieuwde uitvoeringen zijn 
uiteraard  allemaal te graveren. Door 
gebruik te maken van een zeer harde 
14 karaat legering zijn de ringen laag 
in gewicht en toch stevig. De ringen 
hebben een gemiddelde winkelver-
koopprijs tussen €249,- en €475,-.

Vernieuwde website
De collectie gouden sieraden, uit-
gezonderd het ruime aanbod in 
fantasiecolliers en -armbanden is 
bijna volledig te zien op de totaal 
vernieuwde website www.drijfhout-
nl.com. Peter: “Bestelformulieren 
zijn hier makkelijk te downloaden. 
Drijfhout blijft de collectie gouden 
sieraden alleen leveren aan de juwe-
lier, want zij zijn onze partners. De 
sieraden zijn dus niet beschikbaar 
voor de consument via internetver-
koop.”

Meer informatie: 
Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com   

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  D . 4 0 4 ,  D . 4 0 7  &  D . 4 0 9

De groeiende vraag naar gouden sieraden is een zegen voor juweliers. Nadat 
consumenten het goud jarenlang minder interessant vonden, is het aanbod als 
gevolg daarvan afgenomen, maar daar komt weer verandering in. Drijfhout 
heeft het assortiment met goud altijd up-to-date gehouden en komt ook dit 
voorjaar met nieuwe topstukken, zo horen wij van Peter van Vuuren. “De 
Nederlandse juwelier kan zoals altijd bij Drijfhout terecht voor een zeer 
volledig aanbod gouden sieraden. Van de eenvoudige basisartikelen zoals 
lengtecolliers tot prachtige handgemaakte gouden sets, alles ruim uit voor-
raad leverbaar.”

‘De juwelier kan bij Drijfhout terecht voor een volledig 
aanbod gouden sieraden’
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Dit voorjaar lanceert Hugo Boss 
Black een compleet nieuwe serie. 
Deze serie draagt de naam Racing 
en bestaat uit vijf verschillende hor-

loges met een klassiek sportief karak-
ter. Het design van de Racing serie is 
geïnspireerd door de klassieke auto 
racerij. Wis u dat Hugo Boss komend 

Formule 1 seizoen een partner is van 
het Mercedes F1 team? Dat verklaart 
dan ook weer deze nieuwe collectie 
met het sportieve design!

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-6707075
www.beachtime.nl

De collectie hult zich in heden-
daagse kleuren: discreet zwart of 
donkerblauw. Met een aanraking 
van de vingertop toveren de nieu-
we Rodania-horloges talloze snuf-
jes en functies tevoorschijn. De 
wijzerplaat licht op bij aanraking 
van een toets en geeft het uur 

(minuten en seconden), de dag 
en de datum, de resultaten van 
chronometreren, een aftelfunctie 
en zelfs een tweede tijdzone weer. 
Rodania rust al zijn touchscreen 
horloges uit met een speciale bat-
terij waarvan de verlengde levens-
duur achttien maanden volledige 

efficiëntie garandeert. Dat is een 
stuk langer dan de levensduur van 
gewone batterijen!

Voor meer informatie: 
Orfac, Tel. 050-2110711
www.orfac.nl 

Dit jaar vindt er een huwelijk plaats 
in de Tommy Hilfiger familie en 
dat heeft natuurlijk zijn invloed op 

de nieuwe collectie. De horloges 
uit de Chrissy serie vertolken dit 
huwelijksthema uitstekend met een 

ingetogen design, leuke details en 
frisse kleuren.  

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-6707075 
www.beachtime.nl 

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  C . 3 0 5
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Hugo Boss Racing collectie

Rodania Touch Screen Collection

Trouwen met Tommy Hilfiger Chrissy

Hugo Boss heeft het assortiment horloges dit voorjaar uitgebreid met een 
compleet nieuwe serie modellen onder de naam Racing. Racing wordt tijdens 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs gepresenteerd in stand C. 305 van de 
PDA Group vooraan bij de ingang van de Jewels & Watches-etage.

Rodania drukt zijn digitale stempel op de markt van de betaalbare kwaliteits-
horloges. Rodania was in de jaren 1980 de specialist van horloges met digitale 
tijdsaanduiding en hult deze nu in een hedendaags jasje met de Touch Screen 
Collection. De tactiele technologie maakt zijn comeback in een moderne, 
sportieve stijl. Het ontwerp is uitgesproken futuristisch en mannelijk en heeft 
een ronde of horizontale wijzerplaat, volgens tv-formaat.

De horloges van Tommy Hilfiger zijn dit voorjaar wederom opvallend aanwe-
zig en daarmee toont het merk aan helemaal klaar te zijn voor de zomer, want 
er is een huwelijk aanstaande!

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  B . 2 4 5
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Jeroen is uiteraard verheugd met 
de aanvulling op het huidige DNa-
aanbod: “Beide concepten zijn 
getoetst bij meerdere juweliers en met 
grote instemming ontvangen. Al onze 
plannen worden altijd doorgesproken 
met een aantal bevriende juweliers 
om te kijken of we wellicht iets ver-
geten zijn, want wij hebben de wijs-
heid niet alleen in pacht. Zo hebben 
onze klanten altijd veel inspraak over 
de veranderingen en toevoegingen in 
onze merken. Zij weten immers meer 
dan wij.”

14/57
14/57 Diamond Jewelry is een fraai 
sieradenconcept, bestaande uit 14 
karaats gouden sieradensets met 57 
facet geslepen diamant. “Vandaar 
ook de naam 14/57. Deze naam is 
natuurlijk niet uit de lucht komen 
vallen, maar is gekozen om vooral 
te intrigeren en vragen op te roepen 
bij de consument. Een merknaam die 
voor vraagtekens zorgt blijft veel lan-
ger hangen bij de consument. De 
uitstraling van het merk is speciaal 
bedacht om óók de jongere doelgroep 
weer aan te spreken”, vertelt Jeroen 
kort over de introductie van 14/57 
Diamond Jewelry.

Precious Words
Wat het nieuwe concept ‘Precious 

Words’ precies inhoudt, blijft nog 
even geheim. Jeroen: ”Het Precious 
Words-concept is in ieder geval uniek 
en laat zien dat DNa zoveel meer 
is dan alleen een display met de 
bekende modellen. Het geeft onze 
klanten een kijkje in wat de toekomst 
nog meer gaat brengen, want ook 
voor de concepten voor dit najaar 
zijn wij achter de schermen al druk 
aan het tekenen en aan het schetsen. 
Het is belangrijk om een eigen ‘DNa’ 
te krijgen en dat is iets waar we, met 

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  D . 4 0 3

DNa laat haar innovatieve kracht zien op de 
Voorjaarsbeurs

40

Inspelen op de vraag uit de branche: dat is naar onze mening de grote kracht 
van Fashion Partners. Vorig jaar werd Diamond Nederlands ambacht (DNa) 
succesvol geïntroduceerd en dat blijkt uit de woorden van Mirjam Obbes en 
Jeroen Decker: “We zijn er trots op dat we zo snel in staat zijn geweest om 
met DNa een tweede positie in de markt in te nemen. Dit hebben we allemaal 
te danken aan onze trouwe klanten, inmiddels bijna tweehonderd, die ons 
blijven steunen. Ook na de opstartproblemen, waar je onvermijdelijk tegen-

aan loopt als je zo hard groeit. Gelukkig liggen die problemen achter ons, 
maar we blijven scherp om onszelf te blijven verbeteren.” Tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs wordt sowieso vuurwerk verwacht van Fashion 
Partners, met nieuwe collecties en nieuwe opties binnen het DNa-assortiment. 
‘14/57 Diamond Jewelry’ én ‘Precious Words’ maken hun debuut op 8 maart 
tijdens de Voorjaarsbeurs. Bezoekers worden zelfs ontvangen op een speciale 
DNa VIP lounge in de Plaza.
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behulp van onze klanten, erg goed 
in zijn. Wij nodigen iedereen graag 
uit om tijdens de voorjaarsbeurs de 
nieuwe concepten met eigen ogen te 
bewonderen.”

Nieuwe website
“De introductie van nieuwe concep-
ten laat onze kracht zien”, vervolgt 
Jeroen. “Qua marketing, conceptma-
tig denken en het activeren van con-
sumenten is Fashion Partners sowieso 
uniek te noemen.” “Er is hard gewerkt 
aan de vernieuwde website van 
Diamond Nederlands ambacht”, voegt 
Mirjam toe. “Fase 1 is nu online, het 
resultaat kunt u bekijken op diamond-
nederland.nl. Bij de ontwikkeling van 

de website is gebruik gemaakt van de 
nieuwste technieken. Daardoor is de 
website optimaal vindbaar én uiterst 
gebruiksvriendelijk. De partners waar 
wij mee werken zijn op het gebied 
van online marketing ijzersterk; iets 
dat snel concreet effect gaat hebben 
voor de DNa-dealer. ”

“U kunt als dealer gebruik maken van 
een omgeving waarin u direct contact 
kunt leggen met ons, maar ook met 
uw collega-dealers”, vervolgt Mirjam. 
“In fase 2 krijgt de website een afge-
schermde webshop waar alleen dea-
lers op in kunnen loggen. Dealers 
zijn dan eenvoudig in staat om te zien 
of een bepaald model op voorraad 
is. Fashion Partners is inmiddels ook 
al geautomatiseerd, een voorwaarde 
om een koppeling met Jupa te kun-
nen maken. Een sterke, professionele 
website is tegenwoordig een must 
natuurlijk. Gelukkig hebben wij ook 
hiervoor sterke partners die ons hierbij 
assisteren. Er zijn voor komend jaar 
op het gebied van IT nog meer plan-
nen. Plannen die uniek zijn voor de 
branche én zeker zullen bijdragen aan 
het succes van DNa. De website com-
municeert onze drie kern-uitgangs-
punten: emotie, begeerlijkheidsfactor 
én ratio richting consument. Wat we 
hier precies mee bedoelen, leggen we 
graag in een persoonlijk gesprek uit.”

Meer informatie: 
Fashion Partners
Tel. 035-5448447
www.fashionpartners.nl
www.diamondnederland.nl 

Uitbreiding team Fashion Partners

Alex van der Ree is sinds kort verantwoordelijk voor de vertegenwoor-
diging van DNa in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en 
Drenthe. Jeroen: “Alex is een ervaren sales man. Wij zijn drukdoende 
om de nodige uitbreidingen in het team te realiseren. Het is een hele 
opgave om voldoende mensen te vinden om niet achter de feiten aan 
te lopen. Het is inmiddels allang niet meer toereikend om met twee 
personen alle onderdelen van het bedrijf optimaal te runnen. We zijn 
continu bezig om op te schalen. Gelukkig hebben we daar ook de mid-
delen voor en dat is een hele geruststelling.”

http://www.fashionpartners.nl/
http://www.diamondnederland.nl/
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Ice-Denim heeft een bekende look, 
maar in de maat Big is het model 
nog comfortabeler en steviger. Een 
lederen polsband bedekt met licht 
of donker denim, een stalen kast 
in roségouden kleur of geborsteld 
zilver: Een echte musthave, net als 
je favoriete jeans! Ice-Canvas toont 
een trendy horloge dat de robuust-
heid van een stalen kast combineert 

met een originele band, uitgevoerd 
in supersterk canvas. Subtiel maar 
toch opvallend. De sierstiksels op de 
band zorgen voor de finishing touch. 

Voor aanvullende informatie: 

Paul Simons Watches & Design, 
tel. 020-6723333, 
www.paulsimons.nl
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Ice-Denim & Ice-Canvas
Ice-Watch heeft wat met stoere materialen. De nieuwe collecties die onze 
aandacht trekken zijn Ice-Denim en Ice-Canvas. De herkenbaarheid van de 
Ice-Watch modellen wordt gecombineerd met stoere materialen als leer, spij-
kerstof en canvas. Wat ons betreft een meer dan geslaagd experiment!

Ice-Canvas Ice-Denim

Vaktijdschrift De Juwelier sprak met 
de Britse Fiona Cartwright (Sales & 
Marketing Manager Kiroco) over de 
nieuwe ontwikkelingen. Zij vertelt: 
“Een belangrijke nieuwe stap op het 
gebied van design is dat de collectie 
wordt uitgebreid met .925 zilve-
ren sieraden in de kleur rosegoud 
(sterling zilver vermeil). Ook bevat 
de nieuwe lente/zomercollectie ver-

schillende nieuwe ontwerpen, zoals 
een armband, een Crystal Disk, een 
bolvormige hanger (Orb) en een 
sleutelhanger voor mannen. Meer 
exclusief zijn de nieuwe ‘horsebit’ 
armband en de hoefijzervormige 
hanger.”

“Minstens zo groot zijn de techno-
logische innovaties. De verbinding 
tussen de sieraden en een smart-
phone wordt als het ware gelegd 
met een app en hiervan zijn de 
functies sterk uitgebreid. Zo is het 
voortaan mogelijk dat de drager van 
het sieraad persoonlijke boodschap-
pen in de vorm van tekst, foto’s of 
video van meerdere mensen tegelijk 
ontvangt. Ook is het voortaan moge-
lijk dat veel verschillende mensen 
een persoonlijke boodschap naar 
de drager sturen, terwijl dit voor-
heen maar door één persoon kon 
worden gedaan. Nieuw is de functie 
‘My Treasure Chest’, waarbij per-
soonlijke data zoals tekst, foto’s, 

sms’jes, e-mails en ga zo maar 
door op een volstrekt veilige manier 
op het sieraad worden opgeslagen. 
De app, en uw informatie is goed 
beveiligd en wel op het niveau van 
internetbankieren. Zelf ben ik ook 
in Utrecht aanwezig, dus ik verheug 
me erop om de nieuwe collectie 
en uitgebreide app persoonlijk aan 

juweliers te presenteren”, besluit 
Fiona Cartwright.

Meer informatie:

Kiroco Nederland BV
Milo Bianchetti
Tel. 06-53931666
www.kiroco.com 
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Afgelopen jaar werd de ‘smartphone interactive’ sieradenlijn Kiroco op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd. Tijdens de komende Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs is Kiroco Nederland als gastexposant aanwezig in de Plaza, 
waar de nieuwe ontwerpen voor lente/zomer 2015 geïntroduceerd worden 
alsmede de nieuwe versie van de app, die is uitgebreid met nieuwe functies.

Kiroco breidt interactieve sieradenlijn en app verder uit

http://www.paulsimons.nl/
http://www.kiroco.com/
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TW935 
Ø 45 MM

€ 359,-

TW936 
Ø 48 MM

€ 379,-

TW937
Ø 48 MM

€ 579,-

Onze samenwerking met VR|46 laat raceharten sneller kloppen.  Samen met 
MotoGP-legende Valentino Rossi hebben wij drie dynamische horloges ontworpen. 
Door de combinatie van ons karakteristieke oversized design met krachtige VR|46-
accenten zijn deze modellen een must have voor elke horlogeliefhebber en racefan. 

mailto:info@twsteel.nl
http://www.twsteel.com/


Voor informatie: www.takemehome.nl   
Mailen: info@takemehome.nl of Bellen: 024 641 76 11
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De collectie van Maria e Luisa Jewels 
toont verschillende handgemaakte 
zilveren sieraden met een speciale 
bewerking. Elk sieraad wordt met 
veel oog voor detail en door vak-
mensen vervaardigd in Italië. Het 
samenspel tussen licht en schaduw 
geven de sieraden een extra dimen-
sie en zorgen voor individuele ont-
werpen met een onderscheidend 
karakter.

Innovatie
De inspiratie voor de sieraden komt 
onder meer van de kleuren van de 
aarde. Goud, zilver en echte edel-
stenen vormen de basis voor de 
modellen en brengen de sieraden 
tot leven. De bijzondere vormen 
zorgen voor unieke ontwerpen en 
het vakmanschap van de Italiaanse 
goud- en zilversmeden doet de rest. 
Innovatie, functionaliteit en hoog-

waardige, eigentijdse materialen zijn 
sleutelwoorden voor Marie e Luisa 
Jewels.

Alle Marie e Luisa sieraden zijn met 
de hand vervaardigd van hoogwaar-
dig 925 sterling zilver. De details op 
elk sieraad zijn van 9 karaat goud, 

terwijl edelstenen zoals quartz, ame-
thist, onyx en topaas elk sieraad 
extra cachet geeft.  

Meer informatie: 
Blu Distribution
Tel. +32 (0) 2 66 99 678
www.mariaeluisa.com
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Blu Distribution vraagt aandacht voor 
Maria e Luisa Jewels
Sinds vorig jaar is het mogelijk om Blu Distribution te bezoeken op de Jewels 
& Watches-etage. De Belgische verdeler van onder meer Rebecca, Fendi 
Timepieces en Magerit vraagt tijdens de Voorjaarsbeurs extra aandacht voor 
het sieradenconcept Maria e Luisa Jewels. Dit bijzondere Italiaanse sieraden-
merk heeft een uitgebreide collectie juwelen die in het oog springen door het 
opvallende design en de algehele merkbeleving. Wij nemen een kijkje in de 
wondere wereld van Maria e Luisa Jewels.
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Christina Jewelry & Watches is geen 
onbekende op de Nederlandse markt. 
Met haar eigen stijl weet designer 
Christina Hembo doorgaans een zeer 
aansprekende collectie sieraden en 
horloges te realiseren, waarbij kwa-
liteit en betaalbaarheid de boven-
toon voeren. De horloges zijn Swiss 
made en er wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van de meest hoogwaar-
dige materialen, zoals echte diaman-
ten, edelstenen en kalfs- en lamsleer. 
Christina is ‘The Real Deal’, zo zeg-
gen ze zelf.

Het verhaal van Christina Hembo is al 
een aantal keer beschreven in vaktijd-
schrift De Juwelier, maar laten we nog 
even het geheugen opfrissen. Christina 
Hembo startte samen met haar man 
Claus in 2002 haar eigen sieraden- 
en horlogemerk. Destijds begon ze 
met ontwerpen vanuit haar apparte-
ment in Londen, maar door de jaren 
heen is het bedrijf uitgegroeid tot een 
vooraanstaand Deens merk. De focus 
ligt op Swiss made horloges met een 
eigen signatuur, versierd met echte 
edelstenen en diamanten, met een 
scherpe verkoopprijs. Betaalbare luxe, 
zo noemen ze het zelf. De collectie is 
door de jaren heen flink uitgebreid en 
bestaat onder meer uit horloges, lede-
ren armbanden versierd met bedels. En 
daarnaast zijn er ook ringen, oorbel-
len, kettingen en schakelarmbanden 
terug te vinden in het assortiment. 
Uiteraard kan er binnen het Christina 
Jewelry & Watch assortiment naar har-
tenlust worden gecombineerd.

Collect
De basis van de horlogecollectie 
wordt gevormd door het Christina 
Collect-model. Collect staat natuur-
lijk voor verzamelen en combineren, 
iets waar de sieraden en horloges van 
Christina zich bij uitstek voor lenen. 
Het begint altijd met een horloge, 
armband of ring, maar daarna zijn de 
mogelijkheden onbeperkt om door 
te gaan met combineren en sparen. 
“Het Collect-horloge is in feite te ver-
gelijken met wat bedels hebben bete-
kend voor Pandora in de sieradenin-

dustrie”, zo stelt Christina Hembo. 
“Het horloge heeft een topring met 
schroef, die vervangen kan worden 
door een andere versie met meer of 
minder echte edelstenen en men kan 
losse stenen toevoegen als saffier, 
amethist of topaas. De leren horloge-
band is gemakkelijk om te wisselen 
voor banden met bijvoorbeeld de 
nieuwe kleuren, afgestemd op de 
stenen in de binnenring en lunette. 
Edelstenen en horlogebanden zijn 
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Tijdens een groot beursevenement, zoals de aankomende Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs die start op zondag 8 maart, is het altijd weer een verrassing 
welke nieuwe gezichten zich presenteren op de beursvloer. Een oude bekende 
zal in ieder geval haar opwachting maken, want Christina Jewelry & Watches 
is terug van weggeweest. Na een korte periode haar diensten ingezet te heb-
ben voor anderen, is Christina Hembo tot de conclusie gekomen dat ze zelf 
nog steeds boordevol ideeën zit die uitgewerkt moeten worden. Dit toont de 
ontwerpster tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs, waar het bedrijf te 
vinden is in stand C.348.

Christina Jewelry & Watches is terug

Vergulde armband met bedels voorzien van echte edelstenen

▲ Christina Hembo

Verzamelhorloge met leren armband 

en bedels – model 301 ▼
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beschikbaar voor € 29, helemaal 
passend in onze ‘betaalbare luxe’ 
filosofie.” 

Christina heeft het Collect-model 
dus ontworpen als de basis voor 
een spaarsysteem. Een basishor-

loge in goudkleur of staal heeft 
een winkelverkoopprijs van € 139,-, 
waarbij de binnenring uitgevoerd is 
met diamanten. Het basismodel is 
daarna verder te verfraaien, geheel 
naar eigen wens. Ook de lunette 
kan desgewenst gewisseld worden. 
De leren banden zijn eenvoudig te 
verwisselen middels een vernuftig 
kliksysteem en ook daarvoor geldt 
een prijs van € 29,-. 

T-bar
Het begon ooit allemaal met de 
zogenaamd T-bar. Dit gepatenteerde 
kliksysteem bracht een revolutie 
in horloge- en sieradenland, want 
het One-Click systeem bracht twee 
werelden bij elkaar. Het was door 
het implementeren van de T-bar 
mogelijk om horloge en sieraad te 
combineren. Het is daardoor moge-
lijk om de leren banden te dragen 
met een fraai horloge, of alleen te 
voorzien van bedels. Dan wordt 

de belangrijkste keuze: draag ik 
vandaag een horloge of een sieraad?

Offensieve aanpak
De formule van Christina Jewelry 
& Watches heeft zich bewezen in 
Denemarken. Het geloof in dit con-

cept is dan ook zeker aanwezig. “Met 
de intrede van de financiële crisis  in 
2008, hebben wij – met als achter-

liggende gedachte ‘de aanval is de 
beste verdediging’ – gezocht naar een 
offensieve aanpak”, vertelt Christina 
Hembo. “Het principe achter het 
verzamelen kenden we natuurlijk al 
uit de sieradenindustrie en Christina 

Collect is ons gepatenteerde ant-
woord voor de toekomst. Dus u koopt 
een Swiss made horloge, altijd met 
minstens één diamant, maar nu met 
als uitgangspunt om verder te ver-
zamelen. Drie jaar na onze grote 
innovatie leven we onze droom. We 
hebben een sterke groei doorgemaakt 
en Christina Jewelry & Watches is 
vandaag de dag hét toonaangeven-
de sieradenmerk en marktleider in 
Denemarken. We kiezen er nu voor 
om ons internationaal te profileren 
in belangrijke markten, maar wel 
met eigen dochterondernemingen in 
plaats van distributeurs. We willen 
groeien onder eigen naam, net zoals 
we hebben gedaan in Denemarken. 
Wij zetten onze vaardigheden, ken-
nis, ontwerpen, patenten en produc-
tie nu vooral in voor onszelf.”

Nederland
In Nederland wil Christina het merk 
verder uitbouwen, na de succes-

volle ervaringen uit het verleden. 
In afwachting van een veelbelo-
vende samenwerking met bestaande 
en nieuwe partners heeft Christina 
wandmeubels, toonbanken en shop-
in-shop-meubels beschikbaar voor 
al haar dealers. Christina Jewelry 
& Watches heeft een team van drie 
toegewijde vertegenwoordigers 
in Nederland en een  permanente 
stand in Utrecht. Tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs in Utrecht 
van 8 tot en met 10 maart kunt u 
nader kennis maken met de nieuwe 
vertegenwoordigers, maar kunt u ook 
spreken met de drijvende kracht ach-
ter dit succesmerk, want Christina 
Hembo is zelf aanwezig op 8 en 9 
maart. 

Voor meer informatie: 
Christina Jewelry & Watches
Tel. 06-23774366
info@christinawatches.nl
www.christinajewelry.com

Christina Hembo

Christina is afgestudeerd als Master Designer aan The University of 
the arts London en heeft vele gerenommeerde prijzen ontvangen, 
zoals ‘Female Entrepreneur of the Year 2008’, ‘Year Growth adventure 
2009’ en ‘Female Business Leader 2010’. Ook viel haar de grote eer 
ten deel om de horloges van de Koningin en Prins van Denemarken te 
ontwerpen. Ze is docent, ambassadeur van respectievelijk de Cancer 
foundation en de mensenrechtenorganisatie DIGNITY, doet tv-optre-
dens in Dancing With The Stars & Master Chef en is eigenaar van een 
wielersportteam. Kortom, een perfect uithangbord voor haar eigen 
sieraden- & horlogemerk.

Verzamelhorloge met leren armband, 

T-bar en bedels – Model 305

Shop-in-shop kasten en toonbanken zijn beschikbaarStapelringen met echte edelstenen

Leren armband van kalfsleer in Snake-patroon en bedels met echte edelstenen

mailto:info@christinawatches.nl
http://www.christinajewelry.com/
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De Double Dots van Aumentum 
zijn zoals gezegd een enorme hit. 
Het originele aan deze oorbellen 
is dat het grootste gedeelte van 
het sieraad achter het oor gedra-
gen wordt. Er zijn diverse nieuwe 
modellen ontwikkeld in zomerse 
pastelkleuren. Inmiddels bestaat de 
Double Dots-collectie uit meer dan 
honderd verschillende modellen.

Zilveren variant
De oorbellen van Double Dots zijn 
nu ook in een iets mattere variant 
beschikbaar die in verschillende 
zomerse tinten aangeboden wordt. 
De Double Dots zijn voorzien van 
zilver sluitwerk, maar er is ook een 
nieuwe lijn waarbij de gehamerde 
beads van zilver zijn. Inmiddels 

bestaat het assortiment tevens uit 
modellen die helemaal van zilver 
zijn vervaardigd. Daarnaast zijn 
deze modellen ook in de gold- en 
rosé plated variant verkrijgbaar. 

Karma-armbanden
Aumentum is natuurlijk al lan-
ger bekend van de hippe karma-
armbanden. Tijdens De Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs presenteert 
Aumentum de geheel nieuwe col-
lectie. De beads van kristal en 
edelsteen die gebruikt zijn, bestaan 
uit onder andere de zomerse tinten 
aquamarijn, strawberry ice en clas-
sic blue. Speciaal voor de heren 
zijn er nieuwe banden met natuur-
steen, gecombineerd met een silver 
bead. 

Overige sieraden
Aumentum presenteert  naast 
de Double Dots en de Karma-
armbanden dit voorjaar ook stijl-

volle trendy sieraden met en zon-
der zirkonia en markasiet sieraden 
met edelsteen en zilveren gebruiks-
voorwerpen. Alle sieraden worden 
aangeboden tegen scherpe prijzen 
en volgens het bekende cash-and-
carry-concept. De hele collectie van 
Aumentum is ook te zien via de B2B-
website van Aumentum.

Meer informatie: 
Aumentum BV
Tel. 038-8885732
www.aumentum.com 
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Nieuwe zomercollecties van Karma en Double Dots
Ook dit jaar heeft Aumentum zich weer verzekerd van een vaste stand op de 
Jewels & Watches-etage, wat betekent dat Karma en Double Dots het hele jaar 
terug te vinden zijn in stand A.148. Beide concepten hebben de markt veroverd 
en ook in België zijn de verkopen van Karma en Double Dots omhoog gescho-
ten. Om het succes vast te houden is er veel vernieuwing in beide collecties.
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ID-33H
VANAF 0,10 CRT

ID-33R
VANAF 0,05 CRT

T/M 0,18 CRT

Goud 14 karaat
Diamant Top Wesselton VS

Groeibriljant

ID-33OK
VANAF 0,10 CRT

www.intdiamant.nl Contact: Telefoon +31 (0)79 342 22 93 of mail naar info@intdiamant.nl.

http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl


In eigen land is het merk uit het 
plaatsje Glashütte al lange tijd een 
ongekend succes. “Met de sterk 
onderscheidende eigenschappen 
van alle modellen heeft Bruno 

Söhnle momenteel meer dan vijf-
honderd succesvolle verkoop-
punten weten te verwerven”, zegt 
Vincent. “Ook internationaal blijft 
het succes niet uit. Met verkoop-
punten verdeelt over 34 landen, 
waaronder de VS en China, en 
vertegenwoordiging in luxu-
euze warenhuizen als ‘Gallaries 
Lafayette’ in Parijs is Bruno Söhnle 
wereldwijd bekend en lezen steeds 
meer mensen ‘hun beste tijd’ af 
op een horloge uit het atelier van 
Bruno Söhnle.”

Arctic Challenge
Bruno Söhnle blijft volop gepre-
senteerd in doelgerichte magazi-
nes. Daarnaast zal doormiddel van 
ludieke acties en sponsorschap-
pen de publiciteit worden opge-
zocht. Christiaan: “Zo nam Bruno 
Söhnle begin dit jaar, samen met 
Morgo Folie-techniek uit Zutphen, 

deel aan de Arctic Challenge. 
Deze toertocht van bijna zeven-
duizend kilometer, met als bestem-
ming de Noorpoolcirkel, was er 
één vol natuurlijke en persoon-
lijke uitdagingen voor de coureurs. 
Gedurende deze reis van één week 
heeft de Bruno Söhnle Grandioso 
zich bewezen als betrouwbare 
tijdsmeter. Met deze sponsorrally is 
geld ingezameld voor het WNF ten 
behoeve van de ijsbeer.”  

BaselWorld
De afgelopen tijd is er hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van nieuwe 
modellen die de collectie van 
Bruno Söhnle zullen versterken. 
“Voor zowel de dame als voor 

de heer zit er een aantal fraaie 
modellen in de pen. De presentatie 
van deze horloges, waarvan een 
aantal strikt is gelimiteerd, heeft 
plaatsgevonden tijdens Inhorgenta 
in München, maar de modellen zijn 
ook te zien tijdens BaselWorld. Een 
bezoek is dan ook zeer de moeite 
waard. Hier verwelkomen wij u 
graag op de stand van Bruno Söhnle 
om u een persoonlijke presentatie 
te geven van de noviteiten.”

Meer informatie: 

GH Uurwerken,
Tel. 038-4653894
info@gh-uurwerken.nl 
www.gh-uurwerken.nl 
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GH Uurwerken kijkt tevreden terug op eerste jaar met 
Bruno Söhnle
Vorig jaar nam GH Uurwerken de distributie op zich van Bruno Söhnle 
Uhrenatelier Glashütte/SA. “Vorig jaar stonden wij aan het begin van een 
nieuw avontuur”, aldus Christiaan Hersevoort. “Nu, ruim een jaar later, is 
er alle recht om met veel tevredenheid terug te kijken op een jaar waarin 
Bruno Söhnle een gedegen groei, in zowel het dealeraantal als de omzet per 
dealer, heeft laten zien in Nederland.” Wij spraken met Christiaan en Vincent 
Hersevoort over de profilering van Bruno Söhnle en de nieuwe modellen die 
we mogen verwachten.
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Als juwelier wilt u met uw vak bezig zijn. Niet met administratie en bijbehorende romp-
slomp. Optitrade kan u daar als retailservice organisatie bij helpen; simpelweg door 
u taken uit handen te nemen en krachten te bundelen. Meer dan 750 zelfstandige 
opticiens en audiciens hebben zich de afgelopen jaren bij ons aangesloten en ervaren 
dagelijks de voordelen. Hun marktpositie is sterker geworden, hun rendement beter én 
ze hebben geen omkijken meer naar hun administratie.

Optitrade gaat haar ervaring en expertise nu ook inzetten voor zelfstandige juweliers. 
Wij kunnen uw inkoop centraal regelen, uw administratieve druk sterk verminderen 
en -in overleg met u- activiteiten ontwikkelen die uw rendement verbeteren. Denk 
daarbij aan marketingondersteuning of samenwerking met banken, verzekerings-
maatschappijen en creditcardorganisaties. Dat is wat wij doen, dat is ons vak. Zo-
dat u meer tijd overhoudt voor ú w vak.

Neem voor een vrijblijvend 
gesprek contact op met: 
+31 (0)30 634 31 32 
of kijk op: 
www.optitrade.nl/juweliers
of kom naar: 
‘Jewels & Watches’ stand D5 
(8 t/m 10 maart in Utrecht)

http://www.optitrade.nl/juweliers
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Het verhaal van Ingersoll gaat terug 
naar het einde van de negentiende 
eeuw. “Sinds 1892 schrijft Ingersoll 
al historie”, aldus Jan-Paul Kuit. “Het 
merk werd destijds opgericht door 
de gebroeders Ingersoll in New York 
en is nu uitgegroeid tot een wereld-
wijd gedistribueerd brand met ver-

kooppunten in meer dan veertig 
landen. De kracht van Ingersoll is 
vooral de uitstraling, de diversiteit en 
de prijs-kwaliteitverhouding. De ont-
werpers weten keer op keer te ver-
rassen en de designs nog spannender 
te maken. Een mooi voorbeeld zijn 
de nieuwe Las Vegas modellen. Dit 
zijn uitgesproken horloges, met de 
bekende opengewerkte wijzerplaat.”

Een belangrijke vraag voor Jan-Paul: 
wat is de meerwaarde van Ingersoll 
voor juweliers? “De met aandacht  
geproduceerde POS-materialen die 
het merk vergezellen, zoals porte-
monnees, manchetknopen, zonne-
brillen, winders, luxe horlogekisten, 
maar zeker ook heel belangrijk zijn 
de in het oog springende displays en 
het verpakkings- en beeldmateriaal, 
geven het merk een grote meer-
waarde. Daarnaast zijn er natuurlijk 
de gunstige winkelverkooprijzen die 
voor de juwelier zeer interessant 

zijn. Nagenoeg alle horloges zijn 
beschikbaar met advieswinkelver-
koopprijs van onder de € 400,-, met 
uitzondering van de Chronograph- 
en Tourbillon-modellen.” 

Kijkend naar de lange geschiede-
nis van Ingersoll moeten de Walt 
Disney-modellen ook benoemd 
worden. “Sinds 1933 zijn er mil-
joenen modellen wereldwijd ver-
kocht. Sinds 2010 is Ingersoll gestart 
met een nieuwe lijn Walt Disney-
horloges met afbeeldingen op de 
wijzerplaat van de wereldberoemde 
figuurtjes uit de cartoons. Ook in 
Nederland worden deze fraaie hor-
loge door ons op de markt gebracht 
en met succes”, zegt Jan-Paul.

Innovatie
Dit voorjaar staat voor JpWatch&Co 
in het teken van de deelname aan 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs. 
Daarnaast is Ingersoll zelf aanwezig 
tijdens BaselWorld 2015 en introdu-
ceert daar een geheel nieuwe horlo-
gelijn met Quartz-modellen. “Men 
heeft de zeer fraaie modellen in 
samenwerking met diverse uurwerk-
producenten, zoals Seiko, Miyota 
en Ronda, ontwikkeld. Medio 
2015 zullen de Quartz-modellen 
in Nederland verkrijgbaar zijn. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de Quartz-
modellen van Ingersoll voor de dea-
ler een interessante aanvulling zijn.”

2015
JpWatch&Co is er ook van overtuigd 

dat Ingersoll dit jaar zowel voor de 
dealers als de consument een inte-
ressante collectie Ingersoll-horloges 
kan aanbieden. “Het succes van de 
Ingersoll-horloges in het vriendelijk 
geprijsde segment kunnen, nu de con-
sument steeds kritischer omgaat met 
zijn uitgave maar toch iets heel bijzon-
ders aan zijn pols wil dragen, alleen 
maar toenemen”, besluit Jan-Paul.

Voor meer informatie:
JpWatch&Co  
Tel. 0475-769136 & 06-53213883                        
info@jpwatches.nl
www.jpwatches.nl
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JpWatch&Co is overtuigd van meerwaarde Ingersoll
Van zondag 8 tot en met dinsdag 10 maart is Utrecht weer ‘the place to be’ 
voor u als juwelier. De eerste etage van de Trade Mart is natuurlijk meerdere 
keren per jaar te bezoeken, maar vooral de Voor- en Najaarsbeurs zijn must 
visit events voor ondernemers uit de branche. Niet alleen vindt u een mooi 
overzicht van het aanbod uit de branche terug op de Jewels & Watches-etage, 
u ziet alle laatste trends onder één dak. In de Plaza zijn gastexposanten terug 
te vinden die zorgen voor een onderscheidend aanbod en JpWatch&Co mag 
zich meten met de andere aanwezigen met het horlogemerk Ingersoll. Het 
Amerikaans horlogemerk heeft zich wereldwijd enorm geprofileerd met 
verschillende marketingcampagnes en ook in Nederland is Ingersoll geen 
onbekende. Wij spraken met Jan-Paul Kuit van JpWatch&Co over Ingersoll en 
de verwachtingen voor 2015.

Las Vegas

mailto:info@jpwatches.nl
http://www.jpwatches.nl/




Blue White
Hoofdontwerp van de nieuwe Blue 
White Collectie is de his-for-her 
Jet Setter. De warme, gepolijste, 
roségouden kast wordt gepresen-
teerd op een zachte witte siliconen 
band en valt op door de sprekende 
blauwe topring met zes subtiele 
kristallen. De roomwitte wijzer-
plaat met subtiel honingraatmotief 
en blauwe dag- en datummarke-
ring geven het horloge een extra 
vlotte look.

Een nieuw silhouet in de Guess-
familie is de Catalina met een 
charmante roségouden kast, die 
omringd wordt door een fijn, 
blauw accent in de vorm van een 
gedraaid touw. De comfortabele 
witte siliconen band, chronograaf 
look en technische functionaliteit 
geven het horloge een sporty chi-
que uiterlijk.

Voor nog meer uitdaging is er 
de Intrepid 2 met een opvallende 
combinatie van blauwe siliconen 
en roségouden schakels in de 
band. Liefhebsters van een all-blue 
stijl kiezen voor de Mini Plugged 

In, met blauwe band en kast en 
witte accenten, of de blauwe Jet 
Setter in een combinatie met rosé-
goud.

Ice Blue
Verschillende modellen, vervaar-
digd in een krachtige combina-
tie van zilver, bruin en ijsblauw 
zijn terug te vinden in de Ice 
Blue Collectie van Guess. Voor 
klassieke charme kan de stijlvol-
le man terecht bij de Wafer met 
een subtiele, slanke roestvrijstalen 
kast en donkerbruine croco-leren 
band. De Horizon biedt op zijn 
beurt een iets sportievere touch 
met tachometer markeringen. Met 
de comfortabele, roestvrijstalen 
band en opvallende topring van 
de Unplugged, scoort de sportieve 
man ook op modegebied. De Rigor 
is dan weer perfect voor de lief-
hebber van een meer robuuste stijl. 

Voor meer informatie: 

IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.nl 
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Guess is eruit: blauw is het nieuwe zwart
Het is officieel; blauw is het nieuwe zwart! Dat zegt Guess in ieder geval. 
Geïnspireerd op de stralende blauwe luchten van de lente combineert Guess 
Watches dit seizoen de kleur van haar jeans DNA met verfrissend wit in de White 
Blue Collectie, maar blauw komt ook prominent terug in de Ice Blue Collectie. 

55

de juw
elier

http://www.ibbamsterdam.nl/


F16819-1
Pvp : 179 €



57

Jennifer Lopez
Toen de Jennifer Lopez-collectie door 
Endless Jewelry in 2014 werd geïntro-
duceerd, was dit over de hele wereld 
onmiddellijk een succes bij verkopers 
en populair bij consumenten. Nu 
voegen Jennifer Lopez en Endless 
Jewelry twee nieuwe, zacht lede-
ren armbanden in metaalcrèmekleur 
en metaalantraciet aan de collectie 
toe, samen met 42 nieuwe, scherp-
gelijnde bedeltjes, wat de collectie 
uitbreidt tot vijf lederen armbandjes 
en 104 bedeltjes – ontworpen en 
geïnspireerd door Jennifer Lopez zelf!

Jennifer Lopez is in de wolken over 
de nieuwe collectie: “Mijn nieuwe 
Endless Jewelry-collectie is ontwor-

pen voor een prettige, feestelijke en 
elegante look. Met deze collectie 
kunt je door de armbandjes en bedel-
tjes uiting geven aan je eigen per-
soonlijkheid. Ik hoop dat iedereen 
ervan geniet. De mogelijkheden zijn 
eindeloos”, besluit Jennifer Lopez. 
Jesper Nielsen, CEO en oprichter van 
Endless Jewelry, voegt daaraan toe: 
“We zijn er zeer trots op dat Jennifer 
Lopez een lid is van de Endless-
familie. Alle elementen in de Jennifer 
Lopez-collectie zijn ontworpen en 
geïnspireerd door Jennifer Lopez zelf 
en ze is een enorme inspiratie voor 
ons allemaal. Het kleurrijke DNA 
van Endless Jewelry en de scherpe, 
glamoureuze stijl van Jennifer Lopez 
vormen een krachtige combinatie en 

een juwelenlijn die u nergens anders 
zult vinden.” Naast inspireren, ont-
werpen en de lijn verder te ontwikke-
len, zullen Jennifer Lopez en Endless 
Jewelry de komende drie jaar nauw 

samenwerken in verschillende recla-
mecampagnes.

Lente/zomercollectie 2015
Het assortiment van Endless Jewelry 
is uiteraard ook weer uitgebreid met 
drie nieuwe levendige armbandkleu-
ren en 52 unieke bedeltjes. De kleu-
ren voor deze zomer zijn lavendel, 
munt en roze. De 52 nieuwe handge-
maakte bedeltjes worden toegevoegd 
aan de Classic Collection en bieden 
een heel assortiment aan moderne 
vormen, formaten en ontwerpen. De 

bedeltjes zijn beschikbaar in zilver, 
goudbeplating en roze goudbepla-
ting. De Endless Collection bestaat 
uit vijftien verschillende armbandjes 
in hoogwaardig leder in drie ver-

schillende lengtes en meer dan 500 
verschillende bedeltjes in de kleuren 
goud, roségoud en zilver. Endless 
gelooft dat iedere vrouw uniek en 
verschillend is en haar ware kleuren 
en onafhankelijke geest kan tonen via 
juwelen met een gepersonaliseerde 
touch.

Meer informatie: 
Endless Jewelry
bnl@endlessjewelry.eu
www.endlessjewelry.eu
facebook.com/endlessjewelry
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Nieuwe ontwerpen in de Jennifer Lopez Collection By 
Endless Jewelry
U kunt dit jaar wederom niet om Endless Jewelry heen. Het sieradenmerk 
heeft internationaal een ongekende groeispurt doorgemaakt, waardoor 
Endless nu al een gevestigde naam is. Begin maart is Endless te vinden in de 
Plaza tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs, waar het bedrijf aanwezig 
is als gastexposant en u graag meer vertelt over de mogelijkheden. Daarnaast 
worden de vernieuwde collecties getoond, zoals de splinternieuwe Jennifer 
Lopez-collectie.
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MEER DAN 200 JAAR PARTNER
VOOR EDELMETAALRECYCLING

Van der Meulen Edelmetaal is dé specialist op het  
gebied van edelmetaalrecycling. 
Sinds 1799 zijn we het vertrouwde adres voor  
vakmensen die werken met edelmetaal. Dankzij 
deze jarenlange ervaring kunnen we edelmetaal  
op de juiste waarde schatten voor u  als edelmetaal 
verwerkend bedrijf.

Edelmetaalafval? Bij Van der Meulen Edelmetaal 
krijgt u altijd de hoogste prijs!

VAN DER MEULEN EDELMETAAL



Al meer dan 200 jaar is Van der Meulen 
Edelmetaal toonaangevend op het gebied van  
edelmetaalrecycling.  Vanaf de oprichting in 1799 
zijn we gevestigd in het Friese Joure en richten 
we onze dienstverlening op  juweliers, goud- en 
zilversmeden en overige edelmetaal verwerkende 
bedrijven.

Van der Meulen Edelmetaal ziet Friese  
degelijkheid als een prettige manier van zaken 
doen: betrouwbaar, snel, stipt en afspraak is af-
spraak. In ruim 200 jaar hebben we een schat aan 
kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 

 
Want dankzij deze ervaring kunnen we u de  
hoogste prijs bieden.

Sloopgoud, sloopzilver, vijlsel en slijpsel 
verwerken wij in 1 werkdag. Bij edelmetaalafval in 
de vorm van polijststof en vloervuil (ook wel  
bekend als lavuur) moet u rekening houden met  
een verwerkingsduur van ongeveer  5 werkdagen.  
In beide gevallen heeft u de eindafrekening en 
uitbetaling dus snel in huis.

Specialist in edelmetaalverwerking 
sinds 1799

Voor de productie of reparatie van sier- en  
gebruiksvoorwerpen zijn onze edelmetaal 

leverbaar zijn: plaat, draad, octogoon, soldeer  
en naadloze buis van verschillende metalen  
en legeringen. Hetzelfde geldt voor het zeer  
uitgebreide assortiment basisringen.

Heeft u speciale wensen over legeringen of  
afmetingen? Vraag onze afdeling  

altijd de hoogste prijs voor uw  
edelmetaalafval
analyse via ICP, cupellatie, titratie en  
indien gewenst XRF
een verwerkingsduur van slechts 1  
werkdag
een eigen afhaalservice, verzekerd tot  
€ 500.000,- per transport

Snel verwerkt, snel uw geld

  & basisringen

Van der Meulen Edelmetaal 
staat voor:

Contactgegevens 
Van der Meulen Edelmetaal
Polderboskdyk 13-A
8501 ZJ Joure
Postbus 17
8500 AA Joure

Tel. +31 (0) 513 468 110
Fax +31 (0) 513 468 112
info@meulen.nl
www.meulen.nl

Bel of e-mail voor de beste deal

 
beste prijs vandaag nog contact met ons op. Via onze 
eigen vervoerservice halen we uw edelmetaal GRATIS op!

Telefonisch: 0513 468 110  
Via e-mail: info@meulen.nl

Bekijk voor meer informatie en de leveringsvoorwaarden 
onze website: www.meulen.nl

mailto:G@k?
mailto:AQHJ@sdm
mailto:G@k?
mailto:AQHJ@sdm
mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
mailto:K@eu
mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
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Edox maakte deze eeuw vooral 
naam met een reeks sportieve hor-
logelijnen en daarbij passende spon-
soring. Edox is onder andere officieel 
tijdwaarnemer van Le Dakar Rally. 

Edox richt zich vrijwel uitsluitend 
op de prijsklasse van € 475,- tot € 
3.500,-. Zeer gewild zijn de met 
de water- en autosport verbonden 
modellijnen, zoals de Delfin-lijn, de 
Chronorally-1 modellen en de spe-
ciale Dakar-horloges. Dit jaar kwam 
Edox met de Chronodakar Limited 
Edition 2015: een quartz-chrono-
graaf met een zwart gecoate titanium 
kast (45 mm) en een wijzerplaat van 
zwart carbon met groene indexen. 
De band van het tot 100 meter 
waterdichte model is van rubber. De 
winkelverkoopprijs van deze eyecat-
cher is vastgesteld op € 1.395,-.

Duikhorloges
Een totaal andere uitstraling heeft 
de Edox Hydro Sub Automatic Date 
(prijs € 1.450,-), een robuust duik-
horloge met een mechanisch, auto-
matisch opwindend uurwerk. Het 
tot 500 meter waterdichte horloge 

heeft een in het oog springende 
oranje ‘Master Lock’-bescherming 
voor de kroon. De kast (46 mm) is 
van edelstaal, evenals de band. Van 
de Hydro Sub zijn ook uitvoerin-
gen met quartzuurwerk. De prijzen 
daarvan zijn verrassend aantrekke-
lijk en beginnen bij € 975,-. Ook 
de vorig jaar geïntroduceerde Delfin 
is een volwaardig duikhorloge, met 
een opvallende twaalfhoekige lunet-
te. De Delfin is waterdicht tot 200 

meter dankzij een dubbele O-ring-
afdichting van de kroon. De kast, 
43 mm in diameter, is van edelstaal.  
Nieuw is de uitvoering met een rub-
beren band.

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl
www.edox.ch

Hanowa presenteerde in 1990 een 
volledig nieuwe lijn van sportieve 
horloges onder de nieuwe merk-
naam Swiss Military Hanowa. Stoere, 
sportieve, robuuste, Zwitserse horlo-
ges waarmee een jongere doelgroep 
werd aangesproken. Nu, 25 jaar 
later, is Swiss Military Hanowa uit-
gegroeid tot een belangrijke partner 
voor menig juwelier. Nieuw in de 
collectie is de Airborne chronograaf, 
een model in de stijl van de klassieke 
pilotenhorloges. Dit fraaie model is 

waterdicht tot 100 meter en de kast 
(43 mm) en band zijn vervaardigd 
van staal. De Airborne Chrono is 
beschikbaar in verschillende uitvoe-
ringen, waaronder een geheel zwart 
model. 

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl
www.swissmilitary.ch 
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Nieuwste Edox-modellen tonen technische klasse

Swiss Military Hanowa koppelt kwaliteit aan goede prijs

Edox is een mooi, klassiek Zwitsers horlogemerk. Het naar het Griekse woord 
voor uur vernoemde bedrijf is in 1884 opgericht. Een eeuw later kwam het merk 
in handen van Victor Strambini die de productie van Edox van Biel verhuisde 
naar het idyllische Les Genevez. Edox hervond daar zijn technische klasse. 

Wat maakt een horlogemerk succesvol? Een vraag die veel merken én juweliers 
bezighoudt. Het antwoord is niet eenduidig, maar alles begint met een hoge 
kwaliteit tegen een goede prijs. Swiss Military Hanowa is in recordtempo een 
populair merk in de Benelux geworden en dankt dat succes aan de stoere hor-
loges die robuust design en aantrekkelijke prijzen combineren met Zwitserse 
kwaliteit.

Delfin Dakar 

Chronodakar 

Limited Edition 

2015 
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Eenvoudige, elegante vormen kenmerken 
de ontwerpen van het Duitse atelier Manu. 
De handgemaakte sieraden in goud en zil-
ver hebben een karakteristieke afwerking 
met lichte structuren die het edelmetaal een 
bijzondere uitstraling geeft. Door de warme 
kleur van 22 karaats goud te combineren 
met de zachte glans van zilver ontstaat een 
contrastrijke combinatie. Kleine accenten in 
de vorm van bijvoorbeeld een parel of een 
diamant geven de ontwerpen extra glans. 
Met passie voor hun vak geven de ontwer-
pers en goudsmeden van Manu vorm aan 
een onderscheidende collectie sieraden.

Chronoswiss behoeft geen introductie meer. 
De prachtige horloges van het Zwitserse 
merk zijn een lust voor het oog en tonen 

in één oogopslag het vakmanschap en de 
passie waarmee het horloge vervaardigd 
is. De modellen van Chronoswiss zijn ook 
tijdens de Voorjaarsbeurs te bewonderen in 
de stand van TMH.

Fortis is een van de traditionele horloge-
merken uit Zwitserland, die zonder onder-
breking actief is sinds 1912. De prachtige 
mechanische uurwerken van Fortis wor-
den wereldwijd verkocht, maar het meest 
bekend is Fortis om de Official Cosmonauts 
horloges. Deze modellen worden gedragen 
door onder meer Russische astronauten en 
zijn dus een trouwe metgezel in de ruimte. 
Tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
introduceert TMH de bijzondere collectie 
van Fortis. 

Meer informatie: 
TMH watches & jewellery
Tel. 020-6417611
www.takemehome.nl
info@takemehome.nl
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Fortis en Manu vervolmaken 
portfolio TMH
TakeMeHome (TMH) Watches & Jewellery beschikt over een zeer uitgebalanceerd merkenassorti-
ment, waarmee een juwelier zich kan onderscheiden én specialiseren. Als we kijken naar de recen-
te ontwikkelingen in het assortiment van TMH, zien we dat Chronoswiss in het najaar van 2013 is 
toegevoegd aan het portfolio. Het Zwitserse merk heeft haar plek snel veroverd in de markt. Met 
Fortis heeft TMH wederom een mooi Swiss Made-horlogemerk opgenomen met een rijk verleden. 
Maar dat is nog niet alles: het Duitse sieradenmerk Manu is ook een nieuwkomer in het assorti-
ment van TMH. Er is dus weer genoeg te zien tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs.

Fortis Official Cosmonauts Titanium

Chronoswiss

de juw
elier

A D V E R T E N T I E

Manu

61

http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl


de juwelier

62

Buiten de landgrenzen van Nederland 
ligt eigenlijk het gebied waar Ronald 
en Caspar zich de afgelopen jaren 
hebben begeven. SimStars is uitge-
groeid tot een illuster bedelmerk in 
het buitenland, terwijl ook Nikki 
Lissoni een uitstekende reputatie 
heeft opgebouwd. De merken wor-
den helemaal in eigen beheer ont-

worpen – waar Caspars vrouw Katrien 
Coenders het designteam leidt – en 
de productie is ook in eigen hand, 
want SimStars International beschikt 
over een eigen productielocatie in 
Thailand. De basis voor een suc-
cesvol merk is dus aanwezig en nu is 
het tijd om Nederland kennis te laten 
maken met deze ambitieuze partij.

Interchangeable
Nikki Lissoni is momenteel in 
Nederland vooral bekend door het 
coin-systeem. De muntenhype heeft 
ook Nikki Lissoni geen windeieren 
gelegd. Ronald: “We zagen heel veel 
potentie in het coin-systeem, maar 
we hebben jaren ontwikkeld om 
vooral de coating goed te krijgen 
en de kwaliteit te kunnen bieden 
die voor ons wenselijk is. De coa-
ting is zeer sterk door de bewerking 
met een keramische laag die op 
basis van nanotechnologie is ont-
wikkeld, waardoor de plating veel 
langer blijft zitten en er is geen 
sprake van slijtage. Dat heeft tijd 
gekost, maar dat is een belangrijk 
onderscheidend aspect van Nikki 
Lissoni. Mochten we de sieraden in 
zilver uitgevoerd hebben, dan wordt 
het allemaal vrij prijzig, maar door 
het op deze manier te doen garan-
deren we de kwaliteit met een luxe 
uitstraling, tegen een zeer scherpe 
prijs. Nikki Lissoni is te omschrijven 
als ‘interchangeable jewellery’. Dat 
is wereldwijd een trend en dat zie 
je duidelijk terug binnen het assorti-
ment van Nikki Lissoni. We beperken 
ons dan ook niet tot één concept, 
maar alle sieraden zijn uitwisselbaar 
en aanpasbaar naar de wens van de 
consument.”

Eerste resultaten
Met het wegvallen van Houtman, is 
de tijd voor SimStars International om 
Nikki Lissoni zelf in de Nederlandse 
markt te zetten. Gezien de laatste 
ontwikkelingen is dit de perfecte tijd 
om zelf op te treden als distributeur, 
zo vertellen Caspar en Ronald. “We 
hebben ons recent gericht op een 

nieuw concept voor Nikki Lissoni, 
gebaseerd op bangles. Dat is inter-
nationaal een hele grote trend en dat 
zal ook voor de Nederlandse markt 
gaan gelden. De kleurrijke armban-
den met vrolijke charms zijn de vol-
gende hype. We hebben dit concept 
tijdens de kerstdagen in Australië 
geintroduceerd bij driehonderd top-
juweliers en de verkopen zijn echt 
overweldigend goed”, vertelt Caspar.

Scherp geprijsd
Het ontwerp van de bangle van 
Nikki Lissoni is onderscheidend door 
het materiaalgebruik en het design. 
“Wij maken er echt een sieraad van. 
We gaan voor een hoogwaardige 
uitstraling en afwerking. De prijzen 
zijn daarentegen echt heel scherp. 
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De namen Caspar en Ronald Assmann zullen wellicht niet helemaal bekend 
in de oren klinken, maar deze mannen zijn de drijvende krachten achter 
SimStars en Nikki Lissoni. De reden dat beide heren minder bekend zullen 
zijn bij het grote publiek heeft alles te maken met de internationale blik van 
SimStars International – het bedrijf waarmee Caspar en Ronald de inter-
nationale sieradenmarkt bedienen. Maar die blik richt zich nu ook op de 
thuismarkt Nederland. Nikki Lissoni werd de afgelopen jaren door Houtman 
op de Nederlandse markt vertegenwoordigd, maar met het wegvallen van de 
groothandel uit Leidschendam hebben Caspar en Ronald besloten het heft in 
eigen hand te nemen. En op een heel goed moment, zo horen wij als we in 
gesprek treden met hen. “We hebben een thuismarkt waar we ons graag wil-
len laten zien en we hebben een heel mooi merk, waarmee een juwelier alle 
kanten op kan”, aldus Ronald Assmann.

V.l.n.r.: Caspar Assmann, Katrien Coenders en Ronald Assmann
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Je spreekt van winkelverkoopprijzen 
van € 39,- tot en met € 59,-, waarbij 
er al twee charms aan de bangle 
bevestigd zitten. Alle bedels staan 
voor een bepaalde emotie, zoals pas-
sie, liefde, geluk enzovoorts om het 
allemaal wat persoonlijker te maken. 
De nieuwe charms zijn dus ook weer 
interchangeable met de andere Nikki 
Lissoni sieraden. Goed om te ver-
melden is dat alle sierstenen die wij 
gebruiken Swarovski-elementen zijn. 
Dat geeft aan dat we voor kwaliteit 
staan.”

Totaalconcept
De ervaring die is opgedaan in 
het buitenland heeft ervoor gezorgd 
dat Caspar en Ronald het klappen 
van de zweep kennen. Ze weten 
wat er nodig is om een sieraden-
merk succesvol in een markt te zet-
ten. “Alles moet op-en-top geregeld 
zijn. Nikki Lissoni mag je dan ook 
omschrijven als een totaalconcept, 
waarbij de juwelier op alle gebieden 
optimaal wordt ondersteund. Het 
POS-materiaal heeft een luxe uit-
straling, het display-materiaal ziet er 
prachtig uit, we bieden onze klanten 
kant-en-klare folders, emotiekaarten 
en een look book aan en we bren-
gen elk half jaar nieuwe collecties 
uit om te voldoen aan de wensen 
van onze klanten. Dat vinden wij 
belangrijk.”  

Ervaring
Voegt het zelf distribueren van een 
sieradenmerk een nieuwe dimensie 
toe aan het bedrijf?  “Voorheen werk-
ten we eigenlijk alleen maar met 
distributeurs in andere landen en nu 
gaan we zelf de retailers bedienen. 
Het is op zich niet zo’n grote stap 
voor ons, want we hebben erva-
ring met het beleveren van juweliers. 
Dat we niet eerder de Nederlandse 
markt zelf zijn gaan bedienen heeft 
te maken met gebrek aan tijd. We 
waren druk met het ontwikkelen va

SimStars en Nikki Lissoni en doordat 
we zelf produceren zijn we veel 
in het buitenland. Dit is een mooi 
moment om het toch zelf te gaan 
doen, vooral door de introductie van 
de bangle-collectie. We leveren van-
uit eigen voorraad in Nederland en 
dat is natuurlijk ook een groot voor-
deel. Er is een ervaren verkoopteam 
samengesteld met Paul van der Ree 
als sales manager. Hij heeft erva-
ring opgedaan bij IBB, McGregor 
en Buddha to Buddha. We hebben 
het gevoel dat we in de Nederlandse 
markt iets extra’s kunnen betekenen 
voor de juwelier”, maakt Ronald dui-
delijk.

J&W
Tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs wordt de nieuwe col-
lectie van Nikki Lissoni groots gepre-
senteerd. “We zijn aanwezig in de 
Plaza als gastexposant en dat is voor 
het eerst dat we onszelf profileren 
op een dergelijke manier. Dit is voor 
het eerst dat we detaillisten benade-
ren rechtstreeks op een beurs. We 
verwachten er heel veel van. Er zijn 
natuurlijk meerdere merken die zul-
len inspelen op deze trend, maar wij 
hebben een compleet eigen product. 
We hebben een eigen identiteit en 
een eigen standaard en daar wil-
len we aan vasthouden. Qua design 
staan we op een hoog niveau met 
ons eigen designteam, waar mijn 
vrouw (Katrien Coenders red.) hoofd-

designer is. We blijven Nikki Lissoni 
in ieder geval verder ontwikkelen 
om trendsettend te zijn. We zijn 
natuurlijk al een tijdje bezig en we 
hebben het voor ons gevoel goed 
op orde. Dat zullen juweliers ook 
zien tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs”, aldus Caspar. 

Huidige dealers van Nikki Lissoni 
hoeven zich geen zorgen te maken 
nu er een nieuwe partij is die de 
distributie op zich neemt. “We gaan 
het dealerbestand in Nederland in 

kaart brengen en huidige dealers 
benaderen om te kijken hoe we de 
samenwerking kunnen voortzetten. 
We blijven hen graag ondersteunen. 
We willen Nikki Lissoni exclusief in 
de markt brengen, want zoals gezegd 
gaan we voor kwaliteit en niet voor 
kwantiteit”, besluit Ronald.

Meer informatie:

SimStars International
Tel. 073-6843418
www.nikkilissoni.com

“We willen Nikki Lissoni graag exclusief in de markt 

brengen, want we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit”
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Het in 1950 opgerichte Orient liet 
in 1990 het mechanische uurwerk 
herleven, met het volledig in huis 
ontwikkelde en gemaakte kaliber 
46, dat nog steeds de basis vormt 
voor ongeveer dertig verschillende 
modellen die Orient maakt. Orient-
horloges zijn verrassend vriende-

lijk geprijsd. De consument krijgt 
veel waar voor zijn geld; modern 
gestileerde horloges met perfecte 
afwerking, uitstekende uurwerken 
en voortreffelijke service.
 
Een goed voorbeeld van de kwalitei-
ten van het merk is het tot 200 meter 

diepte waterdichte 7500-duikhorlo-
ge, met een mooi manufactuuruur-
werk met automatische opwinding, 
een stalen kast (44,5 mm diameter) 
en een stalen band. Het horloge met 
datum- en dagaanduiding is verkrijg-
baar met een zwarte of blauwe wij-
zerplaat (EM75001B / EM75002D ) 
en kost € 229,-. Er is ook een uitvoe-
ring met een volledig met Luminox 
bedekte, oplichtende wijzerplaat. 
Dat model, EM75005R, kost € 269,-.

Koper is hot! Boss Orange con-
stateert dat ook en presenteert dit 
voorjaar de Copper collection. 

Van verschillende succesvolle Boss 
Orange series is er nu ook een 
speciale koperen uitvoering ont-

wikkeld. Deze opvallende collectie 
speelt in op de laatste urban trend; 
koper. 

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-6707075
www.beachtime.nl

Het insturen van de sieraden gaat 
op dezelfde manier als bij de horlo-
ges, middels de HSC reparatie box. 
Door deze werkwijze neemt HSC 

Nederland juweliers veel werk uit 
handen. Via het online beschikbare 
HSC systeem kunt u te allen tijde 
de status van uw reparaties opvra-

gen, van zowel de horloges als de 
sieraden.

Voor meer informatie:

HSC Nederland 
Tel. 0229-214508
info@hscnederland.nl 
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Orient blijft verbazen

Boss Orange in urban koper

Horloge & Sieraden Center Nederland 
repareert ook sieraden

Orient is in Japan de grootste producent van horloges met een mechanisch uur-
werk, maar gebruikt ook hoogwaardige quartzuurwerken van moederconcern 
Seiko. Jaarlijks worden in de manufactuur in Tokio maar liefst twee miljoen 
horloges en klokken geproduceerd. Vernieuwing is er ook, bijvoorbeeld met het 
7500-duikhorloge.

Vier jaar geleden introduceerde Beach Time International Boss Orange en dat 
is een schot in de roos gebleken. Het merk past helemaal binnen de filosofie 
van het bedrijf om trendy merken tegen een betaalbare prijs op de markt te 
brengen. BOSS Orange lanceert dit voorjaar de ‘Copper collection’.

Voor meer informatie:
S. Weisz Uurwerken, Tel. 020-6794633, www.weisz.nl, www.orient-watch.com 

Vanuit de markt groeit de vraag naar het repareren van sieraden. Horloge & 
Sieraden Center (HSC) Nederland begrijpt deze behoefte en biedt zijn klant 
vanaf 2105 de mogelijkheid om ook zijn sieraden in te sturen voor reparatie. 

http://www.beachtime.nl/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.weisz.nl/
http://www.orient-watch.com/


Gereedschap Fournituren

Recycling &  
Investeren 
edelmetaal

Halffabrikaten Gouden Sieraden

Alles voor juweliers en goudsmeden onder één dak

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 08.30 - 16.30 uur
Keienbergweg 12
1101 GB Amsterdam Zuidoost
T. (+31) 020 564 8 520

www.drijfhoutnl.com
info@drijfhoutnl.com

cooksondrijfhout

ISO 9001:2008 gecertificeerd

| | |

Drijfhout, sinds 1827.

De grootste GOUDEN sieradencollectie 

van Nederland!

De nieuwste diamanttesters!

http://www.drijfhoutnl.com/
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Flagship Chrono
 

Ref. 6-5183.7.04.003 
Stainless Steel 

Sapphire Crystal
10 ATM Water Resistant

Swiss Made

Swiss Military Hanowa biedt een sportieve Swiss Made collectie en is gepositioneerd in het lage prijssegment.

Distributeur Benelux: S. Weisz Uurwerken BV
Jewels & Watches Utrecht, Stand D448

+31 (0)20-679 46 33  |  info@weisz.nl

www.swissmilitary.ch

mailto:info@weisz.nl
http://www.swissmilitary.ch/


Horloges
De  Date 360-serie met zijn cirkel-
vormige datumaanduiding is uitge-
breid met twee nieuwe modellen. 
Model IQ66Q1050 (€ 169,-) heeft 
een koele antracietkleurige kast 
en Milanaise-band van staal, een 
antracietkleurige wijzerplaat en een 
contrasterende gele secondewijzer. 
Model IQ69Q1050 (€ 149,-) valt op 
met de titaniumkleurige wijzerplaat 
en een blauwe secondewijzer. 

In de Benelux scoren vooral de ele-
gant klassieke spangmodellen voor 
dames, met een kast en geïntegreer-
de band van titanium. De 1079- en 
1095-series zijn daar mooie voor-
beelden van. Ze hebben mineraal-
glas en zijn waterbestendig tot 30 
meter. Met de 1096- en 1097-lijnen 
voegt Danish Design daarnaast com-
mercieel sterke modellen aan de 
collectie toe. De 1096-horloges zijn 
uitgesproken trendy, met een sobere 
wijzerplaat en frisse kleuraccenten. 
Bij de 1097 valt het gebruik van 
zirkonia’s als uuraanduidingen op. 

Beide series zijn er in verschillende 
uitvoeringen, steeds met een edels-
talen kast (34 mm), een leren band 
en mineraalglas. De prijs is € 129,-.

Ook nieuw zijn de modellen in de 
1100-serie, voorzien van opvallend 
gestileerde leren banden; zijafwer-
king en stiksel hebben dezelfde kleur 
(grijs, blauw of oranje) die op de 
wijzerplaat te vinden is. De tot 30 
meter waterdichte horloges hebben 
een edelstalen kast met een diameter 
van 42 mm. De prijs: € 135,-.

De gewilde 1072-reeks is uitgebreid 
met twee iets grotere modellen (40 
mm in plaats van 38 mm): een 
chronograaf en een GMT-model. De 
chronograaf (1113) is in vier uit-
voeringen beschikbaar. Het is een 
robuust horloge met een extra tijds-
aanduiding op een 24-uurs schaal 
bij 3 uur. De GMT (1114) is beschik-
baar in drie uitvoeringen; de tijd in 
de tweede tijdzone wordt met een 
enkele wijzer aangegeven op een 
grote 24-uurs schaal. Zowel de chro-
nograaf als het GMT-horloge hebben 
een tot 50 meter waterdichte kast 
van edelstaal, saffierglas, datumaan-
duiding, een wijzerplaat met zonne-
straalmotief en een Milanaise-band.

Sieraden
De sieradencollectie van Danish 
Design werd vorig jaar met veel 
enthousiasme begroet. Nu is de 
collectie verder verrijkt met twin-
tig nieuwe modellen, gemaakt van 
het huidvriendelijke en aangenaam 
lichte titanium. De prijzen van de 
sieraden zijn verrassend: van € 39,- 
tot € 229,-.

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl 
www.danishdesignwatches.com
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Danish Design blijft verder groeien
Danish Design is uitgegroeid tot één van de succesvolste horlogemerken ter 
wereld, verkrijgbaar in tientallen landen. De populariteit is te danken aan 
een aansprekende combinatie van elegant Scandinavisch design, uitstekende 
materialen, hoge kwaliteit en aangename prijzen. Het merk breidt de toch al 
imposante collectie dames- en herenhorloges voortdurend verder uit, maar 
ook in het assortiment met sieraden is vernieuwing.
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Wat is nou een betere plek om 
het voorjaar in te luiden dan in 
Californië? Fossil reist dit seizoen 
naar één van de plekken in Amerika 
die het meest bekend staat om zijn 
mid-century modern design: Palm 

Springs. Deze inspirerende plek, 
gevestigd in het midden van de 
woestijn staat bekend om zijn inno-
vatieve architectuur en meeslepende 
mix van cultuur - de perfecte setting 
om een oase van alledag te inspi-

reren. Dit seizoen hebben desig-
ners dit vastgelegd in een klassieke 
stijl die gebruiksvriendelijkheid ver-
mengt met een sterk gevoel van 
levendigheid, die de kleuren, stijl en 
het optimisme van Californië omvat.

Meer informatie: 

Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com

De eyecatchers in de nieuwe col-
lecties van Skagen zijn zonder meer 
Gitte voor de dames en Ancher voor 
de heren. Het minimalistische design 
waar Skagen bekend om staat komt 
fraai terug in deze nieuwe collecties. 
Ook de nieuwste sieradencollectie 
(Sea Glass) toont het vakmanschap 

en het Deense design waar Skagen 
groot mee is geworden.

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com
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Fossil: Let’s Go Palm Springs

Eyecatchers: Gitte en Ancher van Skagen 

Trends ziet u tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs overal, maar wij 
raden u toch aan om ook even naar de stand van Fossil te gaan. U ziet daar 
het brede assortiment van de verschillende modemerken en heeft zo in één 
oogopslag duidelijk wat hip wordt dit jaar. Fossil zelf richt haar pijlen op 
California, met frisse designs in sprankelende kleuren.

Tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs gaat het Deense Skagen hoge 
ogen gooien met de nieuwe collecties. Zoals altijd weet Skagen de eigen filo-
sofie te vertalen naar prachtige sieraden- en horlogemodellen.

de juwelier

De horlogecollectie viert dit voor-
jaar de eigentijdse-en toch-tijdlo-
ze materiaal denim. Nieuwkomer 
Stronghold blinkt uit met een weel-
derige denim band, terwijl de icoon 

uit de collectie (Mr. Daddy) op een 
innovatieve wijze denim imple-
menteert op de wijzerplaat voor 
een echte multidimensionale esthe-
tiek. Combineer ook met de nieuwe 

Diesel Jewels in denim, gun metal en 
blauwe elementen.

Meer informatie: 

Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com
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Diesel = denim
Het enige designelement dat nóg prominenter aanwezig is in het DNA van 
Diesel dan het formaat, is het gebruik van onderscheidende materialen. 
Denim is één van de meest opvallende material die Diesel sinds dag één, en 
ook dit seizoen weer, prominent laat terugkomen in de horlogecollectie.
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Dertig jaar geleden is Wim Pel 
zelf begonnen met het inkopen 
en beleveren van verpakkingen. 
“Door de jaren heen zijn we flink 
gegroeid, mede doordat we wat 
bedrijven hebben opgekocht, en 

zodoende is het huidige Danner 
Design ontstaan. De verpakkingen, 
opberg- en etalageproducten vor-
men nog steeds onze basis. Wij 
zijn daarbij voorraadhoudend voor 
onze klanten. Ze bestellen aan het 
begin van het jaar voor bijvoor-
beeld heel 2015 en dan kunnen ze 
door het jaar heen uit onze voor-
raad bestellen, waarna de produc-
ten binnen drie tot vijf werkdagen 
in huis zijn. We denken graag mee 
met onze klanten en we willen 
ze een optimale service en conti-
nuïteit bieden. Dit is één van de 
manieren waarop we dat doen. 
We gaan ook met onze tijd mee 
en dan niet alleen qua assortiment, 
want vorig jaar hebben we de web-
site www.danner.nl volledig op de 
schop genomen om online bestel-
len mogelijk te maken. Zo komen 
we onze klanten in hun behoeften 
tegemoet. We schermen de website 
wel af voor consumenten door te 
werken met een inlogcode, want 
wij willen alleen zaken doen met 
juweliers. Dit voorjaar is er weer 
veel vernieuwing in het assortiment 
van Danner Design. Dat laten we 
graag tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs zien.”

Uitstraling
Hoewel verpakkingen een belang-
rijk onderdeel van de marketing en 
service van een juwelier moeten 
vormen, zien Wim en Raymond dat 
er vaak bezuinigd wordt op de pro-
ducten. “Eigenlijk zijn verpakkin-
gen niet hetgeen waar juweliers op 
moeten bezuinigen, want deze pro-
ducten dragen bij aan de verkoop 
en exposure van een retailer. Niet 
alleen wordt de beleving omtrent 
de aanschaf van een sieraad hier-
mee vergroot, de verpakkingen 
zorgt ervoor dat een juwelier zijn 
naamsbekendheid vergroot en dus 
zou het onderdeel moeten zijn van 
het marketingbeleid. Nu zien juwe-
liers een goede verpakking echter 
nog veel te vaak als een kostenpost. 
Verpakkingen zijn een onderdeel 
van de algehele uitstraling van de 
winkel en dat moet niet onderschat 
worden. Je kunt wel de verpakkin-
gen van merken gebruiken, maar 
dan laat je de kans liggen om als 
juwelier onderdeel te worden van 
het geluksmoment van je klant. 
Bij ons kan alles op het gebied 
van verpakkingen. Speciale wensen 
vervullen wij graag.”

Zeno Watch Basel
Om de klanten nog beter en bre-
der te kunnen ondersteunen werd 
in 2013 besloten om op zoek te 
gaan naar mooie horlogemerken die 
een aanvulling zijn op het huidige 
aanbod in de markt. “Door Zeno 
Watch Basel toe te voegen aan het 
assortiment van Danner Design kun-
nen we juweliers aan beide kanten 
helpen”, zo stelt Raymond Brouwer. 
“We zochten naar een mooie aan-
vulling op het huidige aanbod in de 
Nederlandse markt en hebben uit-
eindelijk gekozen om Zeno Watch 
Basel te vertegenwoordigen in de 
Benelux. Het gaat hier om een zelf-
standig Zwitsers horlogemerk. De 
eigenaar is een echte liefhebber en 
heeft een enorme voorraad Swiss 
made uurwerken – van eenvoudi-
ge quartz uurwerken tot de meest 
gecompliceerde kalibers met maan-
stand – om te kunnen voldoen aan 
de vraag voor de komende jaren. De 
modellen zijn tijdloos van design en 
de kwaliteit is zeer hoog. De win-
kelverkoopprijzen liggen tussen de 
€ 300,- en € 3.000,-. Zeno Watch 
Basel is een echt niche merk, zeer 
onderscheidend en de collectie is 
beperkt, maar er komen elk jaar 
mooie toevoegingen bij. Wij den-
ken dat een juwelier zich met Zeno 
Watch Basel kan onderscheiden en 
daar gaat het in deze tijden om.”

RSC Watches
Met aan de ene kant een Zwitsers 
niche merk, was er vanuit Danner 
Design nog de wens naar een horlo-
gemerk dat daar goed naast gevoerd 
kan worden. Het oog van Wim en 
Raymond is daarbij gevallen op het 
nieuwe horlogemerk van Ronald 
Steffen: RSC. De Belgische horlo-
geontwerper heeft dit horlogemerk 
eind vorig jaar op de markt gebracht 
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Danner Design is bekend geworden 
als specialist op het gebied van eta-
lage-, opberg- en verpakkingsmate-
riaal, maar de slogan van het bedrijf 
is niet voor niets ‘Packaging & more’. 
Naast het zeer uitgebreide assorti-
ment verpakkings- en presentatiema-
teriaal heeft Danner Design namelijk 
ook de distributierechten voor de 
horlogemerken Zeno Watch Basel en 
RSC Watches voor de Benelux in het 
bezit. “Een mooie aanvulling op onze 
core business”, zo hoort de redactie 
van vaktijdschrift De Juwelier van 
eigenaar Wim Pel en sales verant-
woordelijke Raymond Brouwer. Wij 
treffen de twee heren in Apeldoorn 
– waar Danner Design gevestigd is 
– om te spreken over de ontwikke-
lingen die het bedrijf heeft doorge-
maakt de laatste jaren en om dieper 
in te gaan op de noviteiten die tijdens 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
gepresenteerd worden.

“We denken graag mee met onze klanten en we 
willen ze een optimale service en continuïteit bieden”

http://www.danner.nl/
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onder de naam RSC (Ronald 
Steffen). Geinspireerd door de 
Eerste en de Tweede Wereldoorlog 
heeft Ronald Steffen enkele fraaie 
pilotenmodellen ontworpen in een 
gelimiteerde oplage. De gevechts-
vliegtuigen die dienst deden in 
de beide Wereldoorlogen hebben 
Ronald aangespoord een piloten-
collectie op de markt te brengen.

“Bij RSC gaat het helemaal om 
beleving. Er is eerst een marketing-
concept bedacht en pas daarna zijn 
de horloges daarbij ontworpen en 
gerealiseerd. Dat is een hele andere 
insteek dan bij Zeno Watch Basel 
het geval is en daarom past het ook 
zo goed in ons assortiment. Buiten 
het feit dat de horloges gewoon 
heel mooi en kwalitatief hoogwaar-
dig zijn, zit er een mooi verhaal 
achter ieder model. RSC heeft een 
luxe uitstraling en de nieuwste 
modellen zijn geinspireerd door de 
gevechtsvliegtuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog. De modellen die 

waren gebaseerd op gevechtsvlieg-
tuigen uit de Eerste Wereldoorlog 
hebben aangetoond dat er animo 
is voor RSC, want de verkopen 
zijn heel goed. Ieder model heeft 
betrekking op een land en het type 
vliegtuig die voor die landen vlogen 
tijdens de oorlog. Bij elk horloge 
zit een folder met meer informatie 
over het horloge, de vliegtuigen en 
de piloot, om de beleving nog meer 
vorm te geven.”

“Een RSC horlogemodel heeft een 
authentieke vormgeving, zonder 
dat er concessies gedaan worden 
aan de kwaliteit. Ieder roestvrijsta-
len horloge ondergaat een degelijke 
kwaliteitscontrole en is voorzien 
van een Japans Miyota quartzuur-
werk. Daarbij levert RSC ieder hor-
loge met een garantie van twee 
jaar. De horlogebanden zijn ver-
vaardigd van hoogwaardig kalfsleer 
en zijn beschikbaar in verschillende 
kleuren. De deksel is geschroefd, 
wat een waterdichtheid tot 5 ATM 
oplevert. De zwarte of donkergrijs 
gekleurde RSC-modellen zijn voor-
zien van een PVD-plating waardoor 
de kleur langer behouden blijft. Aan 
de achterzijde van de horlogekast is 
een bovenaanzicht geëtst van een 
WOI of WOII gevechtsvliegtuig. Elk 
horloge wordt uitgebracht in een 
kleine oplage. Het unieke serienum-
mer is terug te vinden op de kastrug 
en bij elk horloge van RSC wordt een 
certificaat van echtheid geleverd, 
gesigneerd door Ronald Steffen zelf.”

Nederlands model: de Fokker 
DXXI
In navolging van de gelimiteer-
de modellen uit België, Frankrijk 
en Engeland, zal dit voorjaar ook 
Nederland een eigen RSC horloge-
model krijgen, de Fokker DXXI. “De 
Nederlandse variant uit de RSC col-
lectie komt in een beperkte oplage 

van 750 stuks. Er is veel vraag naar dit 
merk en we hebben al mooie succes-
sen geboekt. Het is voor de juwelier 
een kleine investering, omdat de col-
lectie klein is. Je kunt al vanaf zeven 
modellen presenteren. Dat maakt het 
interessant. RSC is een uniek concept 
waar we heel veel van verwachten 
voor dit jaar. De hoop is dat we 
aan het einde van het jaar om mini-
maal honderd dealers te hebben in de 
Benelux. Dan kunnen we een zekere 
exclusiviteit garanderen, want het is 
voor ons het belangrijkste dat de juwe-
lier geld verdient”, aldus Wim tot slot.

Voor meer informatie: 
Danner Design BV
Tel. 055-5390199
www.danner.nl
www.rscwatches.com 

http://www.danner.nl/
http://www.rscwatches.com/
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Begin dit jaar was de redactie van 
vaktijdschrift De Juwelier aanwezig 
bij een presentatie van de nieuwe 
horloge- en sieradenseries. Deense 
gastronomie werd ingezet om de 
sfeer van het merk te proeven. Zowel 
de bekroonde horloge-ontwerpen 
als de in 2014 geïntroduceerde sie-
radenlijn werden uitgelicht onder 
het genot van Scandinavisch geïn-
spireerde gerechtjes. 

Horloges
De collectie van Jacob Jensen 
bestaat uit een reeks aan dames- en 
herenmodellen. Roestvrij edelstaal 
fungeert als een krachtige basis voor 
deze tijdloze modellen. Tijdens de 
presentatie werden de nieuwe hor-
loges voor 2015 groots onder de 
aandacht gebracht. Het gaat om 
een uitgebreid aanbod aan klas-
sieke modellen.  

De Curve is een tijdloos model met 
zuivere lijnen. Op een transparante 
wijze wordt de tijd weergeven in dit 
minimalistisch ogende model. De 
leren band is onder andere beschik-
baar in tinten als subtiel ivoorwit en 
rijk bourgognerood. Om het uur-
werk centraal te stellen worden 
franjes of andere elementen die 
kunnen afleiden achterwege gela-
ten. Verder zijn er zijn geen uur- of 
minutenindexen aangebracht in het 
horloge. De minuten worden echter 
wel weergegeven door middel van 
een kort streepje. De minimalisti-
sche horloges uit de Curve-collectie 
hebben vorig jaar de prestigieuze 
Red Dot Design Award gewonnen 
en tijdens deze uitreiking werden 

de Scandinavische designs dan 
ook omschreven als ‘simplistic and 
wonderful’.  

Sieraden
Na de toekenning van de award was 
het tijd voor uitbreiding en in 2014 

kwamen de Arc-, Sapphire- en Edge-
collectie op de markt. De verschil-
lende lijnen zijn vervaardigd met 
een PVD-platting van goud, rosé-
goud of zwart en verfraaid met een 
matte of glanzende finish. Ondanks 
het blinkende uiterlijk slaagt Jacob 
Jensen erin ook in de sieraden-
lijn minimalisme uit te stralen. Op 
deze wijze passen de geometrische 
hangers, kettingen, armbanden en 
ringen goed bij de designfilosofie 
van de horloges. Want ook voor de 
edelstalen sieraden geldt ten slotte 
de Deense designtraditie van het 
merk. 

Voor meer informatie:
S. Weisz Uurwerken
Tel. 020 - 6794633
www.weisz.nl
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Minimalistisch Deens design van Jacob Jensen 

Aan een uitgestrekt meer in Denemarken ligt het hart van Jacob Jensen. De 
eenvoud van het natuurgebied leent zich bij uitstek als inspiratiebron voor 
Noord-Europese ambacht. Het bijzondere uitzicht vanuit het allround design-
centrum vormde dan ook de basis van de designfilosofie van het merk. Een 
grote verscheidenheid aan producten wordt ontworpen in deze serene werk-
omgeving. De Deense designtraditie is terug te vinden in de collecties van het 
merk. Zo maken minimalistische horloges al sinds de jaren tachtig deel uit van 
de collectie en afgelopen jaar zijn er drie sieradenlijnen bijgekomen. 
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MY iMenso Quartz
Een eigen horlogecollectie: er zijn 
genoeg voorbeelden van sieraden-
merken die een soortgelijke stap 
hebben gezet en daar minder suc-
cesvol meer waren. Waarom gaat 
MY iMenso hiermee wel succes 
hebben? “Bij aankoop van MY 
iMenso Quartz kan gekozen wor-
den uit drie kleuren horlogekasten 
en vier verschillende kleuren wij-
zerplaten: zilver, goud, roségoud 
of parelmoer. De klant kan zelf 
de horlogebandjes – in staal of 
leder – en de verschillende kleuren 
horloge-randen met schroefdraad, 
met of zonder zirkonia, gemak-
kelijk verwisselen. Iedere vrouw 
kan nu één horloge bezitten en 
door een paar eenvoudige han-
delingen veranderen naar bijvoor-
beeld een  glamourhorloge voor 
een leuke avond uit, simpelweg 
door het bandje en de horloge-
rand te verwisselen. MY iMenso 
Quartz is een geweldige aanvulling 
en combineert perfect met de hui-
dige MY iMenso sieradencollectie”, 
aldus René Migchelsen.

Nieuw online platform
Naast de introductie van MY iMen-
so Quartz is de afgelopen maan-
den veel aandacht besteed aan het 
upgraden van het online platform 
van het merk. MY iMenso heeft 
zodoende een internationaal plat-
form ontwikkeld voor iedereen in 
de wereld die MY iMenso verkoopt. 
“Zowel de consument, de juwelier 
als de importeur/groothandel wer-
ken op hetzelfde platform”, vertelt 
René. “Voor de juwelier is nu een 
unieke uitbreiding op komst. De 
webstore van MY iMenso wordt 

100% gekoppeld aan de juwelier. 
Een consument die via de website 
van de juwelier op de MY iMen-
so store terecht komt ziet gedu-
rende het hele bezoek de naam 
van de juwelier in de URL staan 
en het logo van de juwelier staat 
ook voortdurend in beeld. Bij het 
afrekenen krijgt de consument de 
mogelijkheid om de aankoop bij de 
juwelier af te halen of op haar thuis 
adres te ontvangen. De juwelier 
behoudt zijn volledige marge na 
aftrek van de drop-shipping kos-
ten.”

De reden voor deze stap is volgens 
het helpen van de MY iMenso-klan-
ten. “Dat er grote veranderingen in 
het bestedingspatroon van de con-
sument op komst zijn is niet nieuw. 
Het seminar van de FGZ heeft dat 
in januari nog eens benadrukt. Wat 
daarbij zorgelijk is, is de afwach-
tende houding van de branche en 
met name de juwelier. Als merk 
zie ik het als onze verantwoording 
om voor de juwelier een makkelijk 
nieuw medium aan te bieden. We 
kunnen niet van elke juwelier ver-
wachten dat ze zelf een webstore 
gaan oprichten. Het zou ook niet 
goed zijn. De digitale snelweg is 
bereikbaar in één klik. De concur-
rentie zou enorm zijn. Het klinkt 
haast te mooi voor woorden, maar 
de MY iMenso dealer hoeft alleen 
maar aan te geven dat ze eraan mee 
willen doen. Wij regelen verder 
alles, zelfs de juiste afbeeldingen 
op de website van de juwelier en 
de doorlink naar de MYiMenso-
store.com. De kosten? Voor de een-
malige opzet vragen wij een zéér 
geringe kostenvergoeding tussen de 

€ 50,- en € 150,-. De kosten van de 
drop-shipping zijn in overleg met 
de juwelier.” 

“Er wordt mij vaak gevraagd waar-
om ik me al deze kosten en werk op 
de hals haal en niet direct aan de 
consument ga verkopen. Wij heb-
ben vijf jaar geleden duidelijk geko-
zen om MY iMenso via de juwelier 
in de markt te zetten. Ons product 
heeft de extra service en vakken-
nis van de juwelier ook nodig om 
goed verkocht te worden. Het lijkt 
me dan niet meer dan logisch dat 
wij de juwelier dit medium aan-

bieden om zo de verkopen van 
de juwelier en die van ons veilig 
te stellen. Het spreekt voor zich 
dat deze hele nieuwe opzet alleen 
werkt bij actieve dealers die van 
hun kant ook alles uit de kast halen 
om hun eigen winkel, en daarbij 
MY iMenso, zo optimaal mogelijk 
te presenteren bij het publiek”, zo 
stelt René tot slot. 

Meer informatie: 
Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & 
+32 (0)89 656115
www.myimenso.com
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Elders in deze uitgave van De Juwelier kunt u alles lezen over de nieuwe ambas-
sadrice van MY iMenso en de nieuwe modellen op sieradengebied, maar het 
grootste nieuws over het populaire merk leest u hier. MY iMenso heeft name-
lijk de eerste horlogecollectie geïntroduceerd. Meegaan met de tijd heeft MY 
iMenso wel heel letterlijk genomen met MY iMenso Quartz. Helemaal volgens 
de filosofie van René Migchelsen kunnen de verschillende MY iMenso Quartz 
modellen, gemaakt van duurzaam nikkelvrij staal met een luxe uitstraling, 
samengesteld worden naar de wensen van de klant. Ook zijn wij te weten geko-
men dat MY iMenso een internationaal platform heeft ontwikkeld voor iedereen 
in de wereld die MY iMenso verkoopt. Als kroon op het werk zal MY iMenso 
dit jaar ook nog eens deelnemen aan BaselWorld 2015. Maar eerst de Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs en natuurlijk deze uitgave van De Juwelier, voor u dus 
de uitgelezen mogelijkheid alvast alle noviteiten te ontdekken.

“MY iMenso Quartz combineert perfect met de huidige 
MY iMenso sieradencollectie”
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Leer is deze zomer onverminderd 
hot, vooral voor de heren! De leerlijn 
van S!LK bestaat uit een gevarieerd 
en breed assortiment leer, gecom-

bineerd met zilver in een verfijnde 
afwerking. Van nonchalante smalle 
lederen bandjes in glad of gevloch-
ten leer, leer gecombineerd met een 
strak of juist bewerkt zilver slot, tot 
luxe lamslederen wikkelarmbanden 
met zilveren chains en sluitingen. 
De diverse lederen armbanden zijn 
in een ruim kleurenaanbod in alle 
lengte maten verkrijgbaar. Door het 
handige schroefsysteem is het leer 
ook door de juwelier zélf op maat 
te maken, en zeer gemakkelijk te 
vervangen. Dat geeft weer dat stukje 
extra snelle service naar uw klant.

S!LK zou S!LK niet zijn als ze ook 
dit voorjaar niet met een fikse uit-
breiding op haar prachtige sterling 
zilveren collectie kwam. S!LK voegt 
een flinke stapel nieuwe zilveren 
armbanden en colliers in diverse 
diktes en Aziatische vlechtstructu-
ren aan haar rijke zilver collectie 
toe. 

Beads
Tot slot brengt S!LK een aanvulling op 
haar in het najaar gelanceerde beads 
serie. De speelse bandjes mixen en 

matchen niet alleen erg frivool met 
elkaar, maar zijn ook nog eens heel 
betaalbaar. Wegens de succesvolle 
verkoop van het najaar is de collectie 
nu uitgebreid met nieuwe modellen 
en kleuren. Deze nieuwe lijn trekt 
de aandacht door de combinatie van 
zilver met tijgeroog, zwarte onyx en 
nu ook turquoise beads, samenge-
bracht in de speelse armband met 
karabijnsluiting met veertjes hanger 
als speels detail.

Voorjaarsbeurs
De tijdloze handgemaakte zilvercol-
lectie van S!LK wordt in eigen atelier 
op fairtrade basis met de hand gepro-
duceerd. De collectie staat bekend 
om haar massieve karakter en zeer 
verfijnde afwerking, en is inmiddels 
bij meer dan 250 verkooppunten 
verkrijgbaar. S!LK is op de Jewels & 
Watches-etage aanwezig met een 
eigen stand (D.441) waar de nieuwste 
modellen uitgebreid gepresenteerd 
worden tijdens de Voorjaarsbeurs. 
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S!LK presenteert dit voorjaar een sportieve uitbreiding op haar sterling zilveren 
sieraden collectie. Er is gebruik gemaakt van een opvallend vernieuwend mate-
riaal. Deze nieuwe serie trekt de aandacht door de combinatie van kleurrijk 
zeiltouw van hoogwaardige kwaliteit gecombineerd met S!LK haar bekende 
mooi afgewerkte zilveren bakslot. Met deze sportieve armbanden is een casual 
sporty look te creëren. Helemaal hip: draag ze naast een stijlvolle zilveren arm-
band of sportief in combinatie met een horloge. Een zomerse must have voor 
elke sportieve man of vrouw en natuurlijk te zien tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs, waar u alle trends onder één dak ziet.

S!LK Jewellery combineert sportief met classy  

▴ Beads van S!LK zijn zeer populair 

Hip: zeiltouw met een 

fraaie zilveren sluiting

▲ Leer is deze zomer onverminderd hot

Meer informatie: 
S!LK Jewellery, Tel. 085-5007070, www.silkjewellery.nl
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We beginnen bij het begin: de ontmoeting tussen Brigitte en Marieke die aan-
leiding was voor beide dames om samen in een avontuur te stappen. “Ongeveer 
vier jaar geleden zijn we elkaar per toeval tegengekomen. Marieke kwam uit 
de fashion, had een eigen agentuur en ik was distributeur van een aantal siera-
denmerken en ik had een eigen trend/juwelierswinkel in Zoetermeer. Marieke 
kwam solliciteren als agent bij mij en tijdens het gesprek was er direct een klik. 

Ik had destijds al een sieradenconcept ontwikkeld waarmee ik in mijn winkel 
al pilot had gedraaid en waarin ik heel veel potentie zag. Maar door mijn 
andere werkzaamheden zag ik geen mogelijkheid om dit concept helemaal 

goed in de markt te zetten en dat deelde ik ook met Marieke. Ik vertelde 
dat ik heel veel vertrouwen had in dit concept en dat dit binnen Europa 

nog niet bestond en ook Marieke zag de potentie. Zo hebben wij onze 
krachten en kennis gebundeld en zijn sindsdien onafscheidelijk”, zo 

blikt Brigitte kort terug op hoe Heart to Get tot stand is gekomen.

Herkenbaar
“Vanaf dag één wisten we dat we dit concept een succes 

zou worden”, zo vult Marieke aan. “Dat geloof was er 
echt. Binnen drie maanden was het concept voor 

Heart to Get helemaal klaar en zijn we vlak voor 
de Kerstdagen in 2011 gestart met de verkoop. In 

drie maanden hadden we tachtig verkooppun-
ten gerealiseerd. Vanaf dat moment is het echt 

heel hard gegaan. We waren de eerste die met dit 
concept van fijne kettinkjes met een speciale bood-
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De ster van Heart to Get Jewelry 
is rijzende en hoe! Nog geen vier 
jaar geleden troffen Brigitte Brus en 
Marieke Deckers elkaar en sinds-
dien zijn ze onafscheidelijk. Samen 
met Hans Nijboer hebben ze Heart 
to Get opgezet en in no time is 
het sieradenmerk uitgegroeid tot 
een brand met een eigen identiteit, 
precies zoals de dames het voor ogen hadden toen ze begonnen in november 
2011. Marieke en Brigitte laten zich niet tegenhouden door pretenties of 
tegenslagen en hebben een duidelijk doel voor ogen: “Het verspreiden van een 
positieve boodschap door middel van het ontwerpen en in de markt brengen 
van trendsettende vernieuwende concepten”, zo zeggen de dames vol passie. 
Wij spraken met Marieke en Brigitte over de afgelopen vier jaar, een korte 
maar intense periode waarin zij samen Heart to Get op de kaart hebben gezet, 
en natuurlijk over de doelen voor dit jaar en de toekomst. Begin maart staat 
in ieder geval deelname aan de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs op het pro-
gramma, waar Heart to Get Jewelry aanwezig is als gastexposant in de Plaza. 

“We leven onze droom met Heart to Get”
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schap de markt in gingen. De boodschap achter de sieraden, de hele beleving, de 
branding, dat maakt  Heart to Get meteen uniek. Vervolgens zijn we het concept 
gaan verfijnen en hebben we een uitgesproken huisstijl ontwikkeld. Het concept 
van Heart to Get is zo ontwikkeld dat je het meteen herkent als je het ziet in de 
winkel. De branding is mede door de kaartjes en de kleur ijzersterk gebleken.”

Fijne kettinkjes
Binnen no time hadden de bevlogen onderneemsters een siera-
dencollectie neergezet met meer dan vijfhonderd modellen, 
waarbij alles door henzelf is ontworpen. De hand van Marieke 
en Brigitte is dan ook duidelijk zichtbaar in alle Heart to Get 
sieradenlijnen. “We zijn begonnen met de fijne kettinkjes 
waaraan een bijzondere boodschap hangt, maar inmiddels is 
er een brede collectie gerealiseerd waarbij we ook armbanden 
en ringen hebben ontworpen met de Heart to Get-stijl. Heart to 
Get is onze passie en we proberen met onze sieraden de positieve 
vibe die wij heel duidelijk uitdragen te verspreiden.”

Met Heart to Get richten Brigitte en Marieke zich vooral op juweliers, waarbij 
een langdurige samenwerking/partnership hoog in het vaandel staat. “Juweliers 
vormen voor ons de core business. We moeten samen iets opbouwen. Wij zorgen 
voor een trendsettende collectie of vernieuwende concepten waardoor er een 
langdurige samenwerking ontstaat. Binnenkort zal Heart to Get de mogelijkheid 
bieden aan geselecteerde dealers om te gaan werken met shop-in-shops om het 
concept nog breder te presenteren.  De Heart to Get beleving en branding is 
een heel belangrijk aspect en onze missie is dit verder uit te breiden met onze 
dealers. ” 

Concept store
2015 belooft wederom een druk jaar te worden voor Marieke en Brigitte, die 
sowieso niet goed stil kunnen zitten. “We zijn een stabiel merk in de branche 
geworden en nu gaan we de volgende stappen zetten om dat te blijven. We zijn 
met niets begonnen, maar we tonen lef en nu is de tijd om door te pakken. Zo 
gaan we een Concept store openen om de consument de gehele Heart to Get-
beleving te laten ervaren, maar ook om onze partners te laten zien wat de moge-
lijkheden zijn. De Concept store draagt ook bij aan de uitstraling en de naamsbe-
kendheid van het merk. Het gaat snel allemaal, maar dit is precies wat we willen. 
Nu is er de kans om het te doen, dan moet je het ook niet laten. We zijn ook in 
Oostenrijk, België en Duitsland behoorlijk aan het groeien en hebben nu rond de 
850 verkooppunten. Het is de bedoeling dat we ook in die landen op de korte 
termijn een Concept store te openen en daarnaast bekijken we de volgende stap 
om een franchiseformule op te zetten, dus de plannen zijn groots.” 

Nieuwe ontwikkelingen 
Naast een eigen Concept store in 
onder meer Nederland komen 
Brigitte en Marieke binnenkort met 
een zeer innovatief project wat zeer 

onderscheidend zal zijn. “We 
blijven ontwikkelen en 

de nieuwste loot aan de Heart to Get-stam is een sieradenlijn 
waarbij het volledig personaliseren van sieraden door middel 

van 3D-technologie naar een hoger plan wordt getild. Het 
personaliseren van sieraden is de toekomst,  maar wij gaan 
een stapje verder in dit verhaal. Heart to Get zal binnenkort 
dit hele project aan geselecteerde dealers presenteren. Met 
een speciaal voor Heart to Get-dealers ontwikkeld digitaal 

systeem is het mogelijk dat de consument binnenkort bij de 
juwelier zijn eigen sieraad kan ontwerpen in zilver, goud en 

witgoud met een druk op de knop. Heart to Get verwacht hiermee 
een volledig nieuwe trend te zetten.  Dit is echt vernieuwend, iets waar-

mee een juwelier onderscheidt en iets dat zeker bijdraagt aan een succesvolle 
toekomst.”

Verrassen
Ondanks dat het enorm hard gaat met Heart to Get, wordt er gekozen voor een 
beheerste groei. Marieke: “Naast Nederland zijn we op dit moment dus ook actief 
in België, Oostenrijk en Duitsland. In Oostenrijk behoren we inmiddels al tot de 
top drie van bestverkopende sieradenmerken. We willen zeker groeien, maar we 
moeten het ook kunnen behappen. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat 
we in Nederland niet stil blijven staan. We willen blijven verrassen en de trend 
blijven zetten. We varen wel heel duidelijk onze eigen koers, want dat blijkt te 
werken. We leven onze droom met Heart to Get”, zegt Brigitte tot slot.

Meer informatie: 

Heart to Get Jewelry
Tel. 015-3614279
www.hearttogetjewelry.com

Brigitte Brus en Marieke Deckers
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Dankzij het fosforescerende materi-
aal bleek het horloge goed afleesbaar 
tijdens de race in de donkere woes-
tijn van Dakar. Verder beschikt het 
model over een kastdoorsnede van 
48 mm,  schroefkroon, gehard mine-
raal glas en ‘Coronel Dakar 2015 
– Eat my dust’ inscriptie. Met een 
donkerbruine leren band, glossy ring 
en stalen kast heeft dit pilot-model 
een vintage uitstraling. Uitgevoerd 
met een donkergrijze wijzerplaat en 

helder witte chrono’s straalt het uur-
werk kracht uit. Bovendien beschikt 
het model over een datumaandui-
ding met opvallende ‘luminova’ cij-
fers en wijzers. Tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs wordt 
het horloge (TW456) natuurlijk 
getoond aan de vele bezoekers. 
De Coronel Dakar Limited 
Edition is geproduceerd in een 
gelimiteerde oplage van vijf-
honderd stuks wereldwijd.

Voor meer informatie:
TimeDistrict.com 
Tel. 0299-425112
www.timedistrict.com
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De introductie van het nieuwe Dakar-model van TW Steel wordt elk jaar 
ondersteund door een bekende merkambassadeur. Dit jaar collaboreert het 
merk wederom met de broers Coronel. Op 5 januari reden zij met hun buggy’s 
‘s werelds zwaarste rally: de Dakar van 2015. Ter ere aan dit spectaculaire 
evenement lanceerde het merk de Coronel Dakar Limited Edition. Tijdens de 
race werd dit horloge door de broers Tim en Tom uiteraard zelf gedragen en 
beproefd. Nederlands bekendste race-tweeling deed er alles aan om de Coronel 
Dakar Limited Edition te beproeven, maar zelfs de vele stof, het water en de 
ruwe klappen kregen het robuuste horloge niet klein. 

Coronel Dakar Limited Edition
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De nieuwste Jaguar modellen zijn voorzien van de meest hoogwaardige materi-
alen, zoals stainless steel en saffierglas. De prachtige details geven de modellen 
extra cachet. De nieuwe Jaguar-modellen zijn met recht special editions.

Meer informatie: 
Festina Lotus Benelux, Tel. +32 (0)16387980
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Special editions van Jaguar
Het Swiss Made-horlogemerk Jaguar presenteert een aantal prachtige nieuwe 
modellen. Zoals altijd zijn de Jaguar-modellen van een zeer hoge kwaliteit, 
waarbij een zeer scherpe verkoopprijs gehanteerd wordt. 

http://www.timedistrict.com/


BRANS ALMELO B.V.

Zeearend 9

7609 PT Almelo

T. 0546 - 819607

www.bransalmelo.nl
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De sieraden in de Moments-collectie 
zijn vervaardigd van zilver en al dan 
niet voorzien van een plating van 
rosé- of geelgoud. Volgens IBB is er 

vanuit de markt een groeiende vraag 
naar tijdloze sieradenmerken. “Met 
de Moments-collectie willen we vol-
doen aan die vraag. Wij merken dat 

de consument steeds conservatiever is 
geworden. Moments speelt hierop in 
met een basiscollectie die 365 dagen 
per jaar relevant en verkoopbaar is. 
De Moments-lijn is dus niet alleen 
geschikt voor bijzondere gelegenhe-
den met bijzondere outfits, maar voor 
elk moment. Daarom is het een basis-
lijn die de juwelier altijd op voorraad 
zou moeten hebben. Moments maakt 
ons aanbod compleet.”

“Met Moments spelen we ook in op 
een steeds grotere vraag naar zilver. 
Het Moments-concept biedt ons wel 
de mogelijkheid om meerkleurige sie-
raden te ontwikkelen. Maar liefst 80% 
van de modellen zijn beschikbaar 
in gerhodineerd zilver en geel- en 
roségoud.”

Klassieke collectie 
met een twist
IBB positioneert Moments als een 
brede collectie met een bijzondere 
touch. “Bestaande uit draagbare én 
apartere stukken, is Moments een 
klassieke collectie met een twist. De 
schakelarmbanden, ringen, oorknop-

pen en fijne colliers met subtiele 
hartjes- en sterretjeshangers zijn van 
een zeer hoge kwaliteit en in totaal 
bestaat de collectie uit ongeveer 150 
modellen. Moments garandeert niet 
alleen scherpe verkoopprijzen tus-
sen de €29,- en €149,- maar ook een 
goede kwaliteit. Juweliers zijn ten-
slotte het meest gebaat bij producten 
waar de consument lang plezier van 
heeft.”

Voor meer informatie: 
IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.com 

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  C . 3 3 3

Moments: een tijdloos sieraad voor elk moment

IBB en sieraden: het is een match ‘made in heaven’. Ti Sento, Tirisi, Blush en 
Jewellery by LouLou zijn stuk voor stuk sieradenmerken waarmee IBB zeer 
succesvol de markt bedient en daar mag nu een nieuwe naam bij. Moments 
is ‘the next best thing’ als we IBB mogen geloven. “Dit voorjaar lanceren wij 
Moments, een basis zilveren sieradencollectie met de mogelijkheid uit te 
breiden met fashion items. Met deze fraaie sieradenlijn spelen we in op de 
laatste ontwikkelingen in de markt. Zo maken modieuze sieraden steeds meer 
plaats voor zilveren basismodellen. Met Moments bieden we hier een mooi 
antwoord op, maar daarnaast is dit nieuwe sieradenconcept ook een mooie 
aanvulling op het huidige assortiment van IBB, waarmee we goede resultaten 
boeken.” Moments wordt tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs gepre-
senteerd in overzichtelijke displays in de stand van IBB Amsterdam.
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De nieuwe chronograaf van Lotus is 
uitgevoerd met een originele don-
kerblauwe IP-afwerking, waarbij de 
roségoud gekleurde accenten prach-
tig mee combineren. Het horloge is 

voorzien van saffierglas en is ver-
sierd met de handtekening, naam en 
het racenummer van Marc Márquez. 
De chronograaf wordt gepresenteerd 
in een speciale box, waarbij ook 

een verwisselbare rubberen horlo-
geband wordt geleverd, evenals een 
matching Lotus Style stalen en rub-
beren armband, exclusief ontworpen 
voor de iconische Marc Márquez 
Chronograph Collection.

Meer informatie: 
Festina Lotus Benelux,
Tel. +32 (0)16387980
www.festina.com
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Lotus eert MotoGP-winnaar 
Marc Márquez
Aan het eind van 2014 werd de Spaanse MotoGP-rijder Marc Márquez voor 
het tweede jaar op rij gekroond als World MotoGP Champion. Om dit grote 
succes van haar ambassadeur te vieren en hem te eren, heeft Lotus een prach-
tige limited edition chronograaf ontworpen. 

VR|46 Collection
Een kwalitatieve horlogeserie met 
een prominent geplaatst VR|46-
logo, uitgevoerd in bijbehorend 
kleurenschema: dat is de VR|46 
Collection. De 40 en 45 mm kasten 
zijn gemaakt van carbon en bevat-
ten een krachtig 3-hand Miyota-
uurwerk. De horloges zijn water-
dicht tot 10ATM. Vier van de zes 
uitgebrachte modellen hebben een 
gedetailleerde band van silicone 
met een stalen Gun Plated gesp. De 
andere twee zijn voorzien van een 

fraaie canvas band. Op de stalen 
achterdeksel en de carbon fibre 
design wijzerplaat pronken het logo 
van VR|46 en het getal 46 (dat 
altijd op Rossi’s motor schittert). 
De onmiskenbare roots van deze 
robuuste collectie wordt bevestigd 
met de tekst ‘By TW Steel’.
De VR|46 collection geeft de 
Valentino Rossi-fans keuze uit 
twaalf begeerlijke eyecatchers, ver-
krijgbaar voor de bijzonder inte-
ressante winkelverkoopprijs van 
slechts €99,- per stuk!
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VR|46 ‘By TW Steel’ Collection
De samenwerking tussen TW Steel en Valentino Rossi’s lifestyle merk VR|46 
bloeit op tot een nieuw hoogtepunt: de VR|46 Collection ‘By TW Steel’. Een 
levendige collectie waarbij degelijke materialen gecombineerd zijn met een 
opvallend sportieve styling. 

de juwelier

Meer informatie: TimeDistrict.com, Tel. 0299-425112, 
www.twsteel.com, www.timedistrict.com
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De afgelopen maanden is er meer 
dan genoeg gebeurd rondom Ton, 
Essence en Sparkling Jewels. “Wat 
dat betreft zitten we nog steeds een 
beetje in een achtbaan van emoties 
en werkzaamheden. Het is wel even 
hectisch geweest, maar dat hoort 
erbij als je halverwege het seizoen 
de juwelier kennis wil laten maken 
met een nieuw concept. Dan weet 
je dat de inkoopperiode grotendeels 
voorbij is en dat je het gevoel kunt 
krijgen achter de feiten aan te lopen. 
In dat opzicht mogen we met veel 
trots terugkijken op de afgelopen 
maanden, want we hebben toch 
mooie resultaten geboekt en dat is 
een bevestiging dat we op de goede 

weg zijn. Wij zijn overtuigd van de 
potentie van Sparkling Jewels en die 
overtuiging wordt gelukkig gedeeld 
vanuit de branche.”

Marketing
Zelf spreekt Ton van ‘fase 1’ die in 
volle gang is voor Sparkling Jewels. 
“We moeten eerst het aanbod perfect 
op orde hebben en het dealernetwerk 
vergroten. Dat heeft momenteel prio-
riteit. We willen een landelijke dek-
king realiseren. Onze deelname aan 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
is ook onderdeel van dat proces. 
Na de beurs zetten we de volgende 
stap. Fase 2 is de vraag creëren 
bij consumenten. Daarvoor gaan we 
een marketingcampagne opzetten in 
samenwerking met een PR-bureau. 
Uiteraard zijn onze huidige negen-
duizend social media-volgers ook 
een sterk middel die we in beweging 
gaan zetten als Sparkling Jewels-
ambassadeurs.”

Ton: “Nadat de juiste organisatori-
sche en product-technische basis is 
gecreëerd zijn we eind 2014 dus 
begonnen met ons te positioneren 
in de branche. Onze overtuiging en 
ons standpunt is dat we samen willen 
groeien en meebuigen met de vraag 
per klant. De codewoorden hier-
voor zijn service en kwaliteit. Onze 
merken zijn prijstechnisch subliem, 
vernieuwend, trendgevoelig en gaan 
de concurrentie graag aan met de 
gevestigde orde.” 

Sparkling Jewels is een sieraden-
concept waarin balvormige edelste-
nen verwisseld kunnen worden in 
stijlvolle hangers. “We hebben een 
kleurrijke collectie natuurlijke edel-
stenen zodat mixen en matchen naar 
hartenlust mogelijk is. En zo is er 

voor iedere stijl en gelegenheid een 
passend sieraad. Voor dit voorjaar 
hebben we een nieuwe collectie 
sieraden ontwikkeld, waarmee het 
concept nog breder gepresenteerd 
wordt. We introduceren nieuwe han-
gers, maar ook met een aantal spe-
cial editions, met een mysterieus, 
donker randje. We willen er nog niet 
te veel over vertellen. We komen in 
ieder geval met een bredere stijl om 
het gehele concept naar een hoger 
plan te tillen en hierdoor een nog 
grotere doelgroep aan te spreken.” 

Silver Rose 
Met Sparkling Jewels heeft Ton een 
stevige basis neergezet samen met 
zijn ervaren salesteam en dus vond 
hij het tijd om verder te kijken. Naast 

Sparkling Jewels biedt Essence sinds 
kort dan ook de sieraden van het 
merk Silver Rose in Nederland aan. 
“We waren op zoek naar een waar-
devolle aanvulling op het bestaande 
aanbod op de markt en dat is Silver 
Rose geworden. Dit is ons tweede 
paradepaardje. We hebben gekeken 
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In de laatste uitgave van vaktijdschrift De Juwelier van het jaar 2014 spraken wij met Ton Tijhuis over zijn nieuwe start 
met Essence en het sieradenconcept Sparkling Jewels. In de laatste maanden van vorig jaar moest Ton samen met zijn 
verkoopteam (bestaande uit Harold Edelenbos en Andy Laisina) alle zeilen bijzetten om Sparkling Jewels bij juweliers te 
introduceren, terwijl de inkoopperiode eigenlijk al ten einde is. Maar de aanhouder wint, zo blijkt hier. Sparkling Jewels 
is aan het groeien. “Om in een periode waarin het inkoopseizoen reeds officieus geëindigd was toch wekelijks nieuwe 
dealers te maken was voor ons een bevestiging dat wij op de goede weg zijn”, zegt Ton. Naast Sparkling Jewels is Ton de 
afgelopen maanden ook druk geweest met het zoeken naar uitbreiding van het merkenportfolio van Essence en met Silver 
Rose heeft hij een mooie slag geslagen. Als klap op de vuurpijl is Essence tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
aanwezig als gastexposant in de Plaza, waar het bedrijf dus Sparkling Jewels en Silver Rose ruim presenteert. 
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naar meerdere merken, maar nergens 
kregen we zo’n goed gevoel bij als 
bij Silver Rose. De hoogwaardige 
sieraden hebben een geweldige prijs, 
een zeer goede marge en bieden de 
ultieme combi tussen chic-klassiek 
en trendy-hip. Alles rondom het 
merkt klopt, het moet alleen goed 
gepositioneerd worden in de markt.”

“Silver Rose heeft een prachtige col-
lectie die bestaat uit zilveren siera-
den met micro-pavé gezette zirko-

nia’s”, vervolgt Ton. “Wij zijn zeer 
enthousiast ons merkenpakket met 
Silver Rose uit te kunnen breiden. 
De collectie wordt in de loop van 
de seizoenen naar gelang de mode 
en de vraag vernieuwd. Voor de 
Nederlandse markt hebben wij de 
sterkste modellen uitgekozen, waar-
van wij denken dat ze het beste 
verkopen. We willen samen met 

juweliers voor Silver Rose een mooie 
beleving creëren in de winkels om 
het merk het beste tot haar recht te 
laten komen. Het totale plaatje in de 
winkel moet kloppen, de randvoor-
waarden zijn in ieder geval gecre-
eerd om het merk optimaal te laten 
renderen in de juiste omgeving.”

J&W Voorjaarsbeurs
Sparkling Jewels en Silver Rose wor-
den tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs in de spotlight gezet 

door Essence door de deelname als 
gastexposant. “Wij zijn prominent 
aanwezig in de Plaza en we laten 
graag zien wie wij zijn en wat de 
mogelijkheden zijn met Sparkling 
Jewels en Silver Rose voor juweliers. 
Wij zijn zeer overtuigd van de meer-
waarde van deze merken en het is 
nu zaak onze passie over te brengen 
op de bezoekers van de Jewels & 

Watches Voorjaarsbeurs. Als mensen 
met me praten, merken ze dat ik geen 
verkooppraatjes verkondig, maar dat 
ik spreek vanuit pure passie, enthou-
siasme en kennis. Dat heet over-
tuiging en ik ben er zeker van dat 
een juwelier met onze merken suc-
ces zal boeken. Het enthousiasme 
gaan we zeker overbrengen tijdens 
de Voorjaarsbeurs. We hopen veel 
bezoekers te mogen verwelkomen. 
We hebben leuke plannen waar ik 
nog niet te veel over wil uitweiden. 
Ik kan wel zeggen: nieuwsgierigheid 
wordt beloond.” 

De toekomst ziet er rooskleurig uit 
voor Ton met Essence. Sparkling 
Jewels is als concept zeer goed ont-
vangen en de interesse uit het bui-
tenland is er ook al. “Alles rondom 
Sparkling Jewels is op orde, dus dan 
kun je je horizon gaan verbreden. 
Wij gaan het concept ook zeker in 
het buitenland positioneren. We zoe-
ken daarbij naar de juiste partners, 

zoals we ook op zoek zijn naar de 
juiste dealers. We veranderen onze 
strategie niet, maar bouwen er juist 
op voort. Het zijn spannende en 
ondernemende tijden. We zijn er 
klaar voor om twee stappen vooruit 
te zetten”, zo sluit Ton het gesprek af.

Meer informatie: 

Essence 
Tel. 038-8536655 & 06-28875412
www.essencecollections.com 

“Als mensen met me praten, merken ze 

dat ik geen verkooppraatjes verkondig, 

maar dat ik spreek vanuit pure passie, 

enthousiasme en kennis”

http://www.essencecollections.com/
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MOONDROPS
e n j o y  f i n e  j e w e l r y

 

U wilt tevreden klanten? 
O.b.v. 40 jaar vakmanschap zorg ik daarvoor!

Sieraden worden snel en perfect gerepareerd 

en tegen een lage prijs.

Tel: 0332987803 • email: fspetter@casema.nl • Nieuweschans 1a Spakenburg

Goudsmederij Spetter

Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

http://www.moondrops.nl/
http://www.moondrops.be/
mailto:fspetter@casema.nl
mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/


René Migchelsen, ontwerper en 
eigenaar van MY iMenso is verguld 
met de nieuwe campagne. “De cam-
pagne sluit naadloos aan op de nieu-
we slogan van MY iMenso ‘Forever 
yours, Always new’. Met deze vier 
woorden leggen we de nadruk op 
het persoonlijke en unieke karakter 
van MY iMenso en haar ongekende 
combinatiemogelijkheden. Dit sie-
raad laat elke vrouw schitteren. In 
de nieuwe campagne wordt de veel-
zijdigheid van onze sieraden perfect 

belichaamd door Camille. Ze bezit 
enerzijds de uitstraling van de ‘girl 
next door’, anderzijds kan ze per-
fect een unieke, volwassen en zeer 
stijlvolle vrouw neerzetten. Ook de 
zakelijke en professionele vrouw 
wordt niet vergeten. MY iMenso 
bewijst wederom met haar nieuwe 
model Camille en de inspirerende 
campagne, dat elke vrouw een sie-
raad kan bezitten waarbij ze voor 
elke gelegenheid haar eigen unieke 
look kan creëren.” 

Noviteiten
Dit voorjaar presenteert MY 
iMenso ook een nieuwe collectie 
die volop in de spotlight komt te 
staan tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs. De nieuwe col-
lectie omvat wederom items die 
iedere vrouw nodig heeft om haar 
eigen schoonheid te benadrukken. 
Zo is er de geheel nieuwe 14mm 
serie, die bestaat uit ringen, oor-
bellen, medaillons en armbanden, 
die perfect combineren met andere 
sieraden van MY iMenso. De desig-
ners van MY iMenso hebben ook 
33mm insignia ontworpen waarin 
de insignia van  de 14mm collectie 
passen. Zo wordt de onderlinge 
uitwisselbaarheid van het systeem 
aanzienlijk vergroot. De Flora 
insignia is ook zeer opvallend en 
fleurig. De modellen zijn gemaakt 
van speciale in Mexico gekweekte 
miniatuur bloemen zoals made-
liefjes, roosjes en andere bloem-
soorten. Het resultaat is een uniek 
en bijzonder in het oog sprin-
gend insignia. Uiteindelijk blijft de 
essentie van MY iMenso dat de 
sieraden waardevol, uniek en veel-
zijdig zijn, net zoals de vrouwen 
die de sieraden dragen.

Meer informatie: 

Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & 
+32 (0)89 656115
www.myimenso.com
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MY iMenso: ‘Forever yours, Always new’
MY iMenso maakte de afgelopen jaren furore met de sieraden met een zoge-
naamd D.I.Y.(Do It Yourself) concept. Niet alleen in de Benelux wist MY iMenso 
succes te boeken, ook ver over onze landgrenzen kende het Nederlandse sie-
radenmerk een sterke groei. Carmen Electra was al te zien als het boegbeeld 
van het medaillon concept en dit jaar heeft MY iMenso een nieuw gezicht voor 
de campagnes van 2015. Camille Ringoir siert dit jaar de verschillende recla-

mecampagnes van MY iMenso, het jaar waarin ook een nieuwe slogan 
wordt geintroduceerd: ‘Forever yours, Always new’. 

Camille 

Ringoir

Flora

33 mm insignia

14
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m
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De XL stand biedt niet alleen ruimte 
aan nieuwe collectie, maar toont 
ook een ruim assortiment basis-
collectie en merken waaronder 
Diamonfire en Yvette Ries. En dat is 
wel zo prettig, want met de veilige 
Scan & Send-betaalmethode kunt u 
de artikelen in alle rust bekijken en 
eenvoudig nabestellen zonder dat 
u met de sieraden over straat hoeft. 
U scant eenvoudigweg de sieraden 
van uw keus en Van Leeuwen zorgt 
dat uw bestelling binnen 24 uur 
verstuurd wordt. Natuurlijk is uw 
persoonlijke accountmanager alle 
beursdagen aanwezig om u te advi-
seren en te helpen.

Uiteraard heeft Van Leeuwen ook een 
aantal sprankelende nieuwkomers in 
het assortiment. Wat te denken van 

de ‘Boho Chique Cat’s Eye’. U vindt 
heel veel heerlijke pastelkleuren en 
Ibiza-proof ontwerpen in de nieuwe 
Cat’s Eye-collectie terug. Zomerse 
zilveren colliers en armbandjes zijn 
nieuw in het assortiment van Van 
Leeuwen. Daarbij zijn diverse geo-
metrische en chevron ontwerpen, 
maar open ringen in geheel nieuwe 
stijl en trendy ‘ear cuffs’ zijn ook 
toegevoegd om tegemoet te komen 
aan de vraag vanuit de consument. 
‘Pretty Little Diamonds’ tonen fijne 
colliers inclusief hangers met bijpas-

sende oorstekers en ‘Golden Bicolor 
Dreams’ is tot slot een ruime uit-
breiding op het bestaande bicolor 
goudassortiment van Van Leeuwen. 
U ziet het allemaal in de nieuwe 
XL beursstand van de groothandel 
tijdens de Voorjaarsbeurs.

Voor aanvullende informatie: 

G. van Leeuwen
Tel. 070 -512 29 29
verkoop@gvanleeuwen.nl
www.gvanleeuwen.nl 

Ritmo Mundo is geïnspireerd door 
de jaren twintig, dertig en veer-
tig, maar dan gecombineerd met 
een moderne uitstraling. Het design 
is Italiaans en de automatische en 
quartzuurwerken zijn van Zwitserse 
en Japanse makelij. De Quantum I, 
II en III en de Vintage-modellen zijn 
de eyecatchers in de collectie. De 
prijzen van de Quantum I, II en III 
zijn vastgesteld tussen de €750,- tot 
€925,- terwijl Vintage een winkel-
verkoopprijs heeft van €600,-.

Reflex
De Reflex, by Ritmo Mundo is een 
hip en trendy slap on-model. Je slaat 
het horloge in één beweging om je 
pols. Deze modellen zijn in achttien 
felle kleuren en twee maten verkrijg-
baar. Leuk voor op het strand of in 
de discotheek. De modellen heb-

ben een LED-weergave van de tijd, 
zijn spatwaterdicht en voorzien van 
datumaanduiding. De advieswinkel-
verkoopprijs is €99,-.

Voor meer informatie: 
Ritmo Time Group
Tel. 023-5746483
www.ritmomundo.nl
www.reflexwatch.nl
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Een twee keer zo grote stand, een nieuwe bestelmethode en een frisse voor-
jaarscollectie: dit is in het kort wat de laatste maanden allemaal gebeurd is bij 
Van Leeuwen. Alle reden om tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs bij 
Van Leeuwen langs te gaan lijkt ons. 

Een bezoek aan de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs staat naar alle waar-
schijnlijkheid al gepland, maar bezoek ook de Plaza eens. Begin maart vindt u 
daar onder meer Ritmo Time Group. Ritmo Time Group importeert en distri-
bueert de merken Ritmo Mundo en Reflex, by Ritmo Mundo. Wij kregen alvast 
een kijkje in de keuken van de Ritmo Time Group.

Van Leeuwen: XL stand, veilig Scan & Send-systeem en 
sprankelende voorjaarscollectie

Ritmo Mundo en Reflex, by Ritmo Mundo

Reflex, by 

Ritmo Mundo

Quantum II

can & Send s steem en

Boho Chique Cat’s Eye

Golden Bicolor Dreams

mailto:verkoop@gvanleeuwen.nl
http://www.gvanleeuwen.nl/
http://www.ritmomundo.nl/
http://www.reflexwatch.nl/




Mark Maddox heeft het afgelopen 
jaar in Nederland bewezen het gehe-
le jaar mee te kunnen met de laatste 
trends op fashiongebied. ‘For trendy 
& fashionable people’, luidt dan ook 
de slogan van het merk. Voor vrijwel 
elke nieuwe stroming op de inter-
nationale catwalks heeft het merk 
al een bijpassende reeks horloges 
ontwikkeld. 

Doorverkoop
Het grote verschil van Mark Maddox 
ten opzichte van andere horlogemer-
ken in het lagere prijssegment is dat 
het echt als een merkenconcept wordt 
neergezet. Dat houdt in dat het merk 
geleverd wordt met mooie displays, 
verpakt is in luxe etuis en luxe POS-

materiaal beschikbaar gesteld wordt 
voor de presentatie. De collectie is 
zeer goed doordacht gepositioneerd. 
Twee keer per jaar wordt een deel van 
de collectie waar nodig vernieuwd 
om de omzetsnelheid gewaarborgd te 
houden. “We presenteren tijdens de 
Voorjaarsbeurs alweer een sterk aan-
tal nieuwe modellen”, aldus Maurice 
van Gelderen.  

Betaalbaarheid
Mark Maddox biedt zowel super 
trendy als klassieke horloges tegen 
een verrassend goede prijs. Maurice: 
“De kwaliteit en de prijs maken het 
merk bijzonder: de winkelverkoop-
prijzen zijn vastgesteld tussen €39,- 
en €89,- en dat zal ook zo blijven. 

Dit is luxe en kwaliteit voor iedereen. 
Betaalbaarheid wordt gewoon heel 
belangrijk en een merk als Mark 
Maddox genereert daarmee traffic 
in de winkel. Het merk wordt door 
onze klanten serieus geëtaleerd, 
zodat zowel de luxe uitstraling als de 
bijzondere prijsstelling overkomt bij 
de consument. Het draait toch met 
name om beleving en dan moet je het 
goed aanpakken.”

Marketing
Dat het merk in het lagere prijs-
segment valt, is aan de uitstraling 
van Mark Maddox niet af te zien. 
Het Spaanse fashion brand genereert 
meerdere keren per jaar nieuwe con-
tent in de vorm van professionele 
fotoshoots, waar het trendy imago 
van het merk wordt versterkt. Deze 
content wordt via alle kanalen ver-

spreid en ook gedeeld met de ver-
kooppunten, waardoor de uitstraling 
het hele jaar consistent is. “Mark 
Maddox is trendy en fashionable. De 
consument komt bij onze klanten 
de winkel binnen en ontdekt daar 
ook nog eens de unieke prijsstelling 
van het merk, wat tot een verrassend 
effect leidt”, aldus Paul Simons.

Fans
Naast het sterk groeiende dealernet-
werk, is ook het aantal fans in korte 
tijd sterk gegroeid. Zo heeft het merk 
in de Benelux al 10.000 fans op 
Facebook; een aantal dat nog steeds 
sterk groeit. 

Voor aanvullende informatie: 
Paul Simons Watches & Design
Tel. 020-6723333
www.paulsimons.nl

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  B . 2 6 2  &  C . 3 6 4

Mark Maddox: Spaanse fashion verovert Benelux 
Nog geen jaar geleden introduceerde Paul Simons Watches & Design Mark 
Maddox. Dit modieuze Spaanse horlogemerk heeft de afgelopen twee jaar 
een enorme internationale vlucht genomen en blijkt nu ook in de Benelux 
een doorslaand succes. Op de Voorjaarsbeurs presenteert Mark Maddox haar 
nieuwe spring/summer modellen. 
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Uitnodiging Baselworld 2015
   19 maart t/m 26 maart 2015

www.hirschag.com

Hall of Fascinations (2.0), Booth G09

HIRSCH Nederland B.V. | Orlyplein 85  | 1043 DS Amsterdam
Telefoon: 020-4037340  | Fax: 020-4037310  | E-mail: nederland@hirschag.com

2015, een Jubileumjaar 
voor HIRSCH! 250 jaar 
vakmanschap in leder 
en 70 jaar ervaring in  
lederen horlogeban-
den.

Wij nodigen u daarom 
van harte uit, en verwel-

komen u graag als speciale 
gast.

Ga mee op rondreis door 
ons succesverhaal en profi-
teer van onze ervaring in de 

verfijning van leer en HIRSCH 
Premium Caoutchouc.

Nieuwsgierig? 
Kom gewoon eens langs!

Wij verheugen ons op uw bezoek!

http://www.hirschag.com/
mailto:nederland@hirschag.com


“Wij doen al zaken met VendouX 
sinds 7 April 2004”, aldus Hans 
van Sloten van Wajer van Sloten 
Juwelier in Ermelo. “Jaar op jaar met 
goede verkoopresultaten. VendouX 
is een uitstekende partij om zaken 
mee te doen. Regelmatig vernieu-
wing en qua trend zeer bij de 

tijd. Super kwaliteit, high glamorous 
modellen, scherp geprijsd en de 
service in eigen beheer. Alles klopt 
bij dit bedrijf en ik kan het mijn 
medecollega’s zeker aanbevelen. “

“Ik wilde nog graag een fashion 
merk in mijn collectie”, zegt 
Fons Kern van Kern Juweliers in 
Middelharnis. “De nieuwe VX lijn 
van VendouX heeft zich al in zeer 
korte tijd bewezen. Met een goede 
doorverkoop heb ik mijn investering 
in de eerste drie maanden terugver-
diend. Tevens ben ik zeer tevreden 
over de prijs-kwaliteitverhouding. 
De modellen zijn van mooi massief 
edelstaal met een goed uurwerk, 
wat een stuk goedkoper is. Dit is 
momenteel toch aan de orde van de 
dag. Het is voor mij een hele goede 
stap geweest.”

Ellen Art van Ellen Juwelier in 
Roosendaal is ook blij met de VX 
by  VendouX collectie. “Omdat we 
onze klanten er blij mee maken”, zo 
horen wij van Ellen. “De modellen 
zijn eigentijds en de prijs-kwaliteit-
verhouding is perfect. De kleuren 
van de rosé en double horloges 
zijn heel mooi en blijven mooi. We 

hebben er al veel klanten blij mee 
kunnen maken en er is er nog niet 
eentje voor garantie teruggekomen, 
top. Daarnaast past de nieuwe VX 
lijn perfect naast mijn A-merken en 
zit het qua doorverkoop in de top 
vijf. Een echte must have tussen de 
huidige collecties.”

“VX  by VendouX is voor Miga 
Gifts het merk wat het dichtst 
bij de A-Merken komt”, dat stelt 
Arian Vereijken van Miga Gifts in 
Helmond. “Goede kwaliteit voor 
een redelijke prijs en een modele-

ring die aansluit op de vraag van 
het moment. VendouX biedt dan 
ook altijd een goed alternatief als 
een horloge uit het assortiment van 
de zogenaamde A-merken wat te 
duur is voor de consument. Samen 
met de flexibele opstelling van H&V 
Time Design is VendouX voor ons 
een merk dat niet meer is weg te 
denken uit ons assortiment.”

Meer informatie: 
VendouX
Tel. 023-5388384
www.vendoux.com
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VX lijn van VendouX blijkt succesvol bij juweliers

Junghans verrijkt portfolio van S. Weisz Uurwerken

Met een compleet nieuwe marketingstrategie werd de VX lijn van VendouX 
afgelopen najaar gelanceerd. Na krap vier maanden blijkt de ingeslagen weg 
zeer succesvol en heeft de VX lijn van VendouX bij menig  juwelier  een steady 
plek veroverd in de top zes best doorverkopende horlogemerken. Dat horen 
wij in ieder geval van VendouX en dus vroegen wij een aantal juweliers naar 
de bevindingen over de VX lijn!

Winter-spring marketing VX Lijn

VX lijn (€ 149,-)

De Junghans-collectie bestaat uit vier 
hoofdlijnen. De Erhard Junghans-
modellen zijn met mechanische 
uurwerken uitgerust. De Max Bill-
lijn bestaat uit heruitgaven van de 
beroemde designs uit de jaren ’50. 

De Meister-serie bestaat uit horloges 
met een design dat teruggrijpt op de 
jaren ’30, ook voorzien van mecha-
nische kalibers. Heel indrukwekkend 
is de Technology-lijn. Daarin zijn de 
modellen ondergebracht met high-

tech quartzuurwerken, inclusief de 
Solar-modellen met oplading door 
zonne-energie. S. Weisz Uurwerken 
BV denkt met het verwerven van 
de Junghans-import een belangrijke 
uitbreiding van het assortiment gere-
aliseerd te hebben. 

Voor meer informatie:
S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl

S. Weisz Uurwerken BV heeft een nieuw, maar oud merk aan de importcol-
lectie toegevoegd. Junghans maakt al sinds 1861 in het Duitse Schramberg 
hoogwaardige horloges Het legendarische merk heeft vanuit het idyllische 
Zwarte Woud aan de basis gestaan van de Duitse horlogecultuur. 
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Naast het eigen huismerk vertegen-
woordigt Sanjoya ook de merken 
Scanavin en Oxette. Het Italiaanse 
merk Scanavin ontwerpt fraaie 
en elegante sieraden, terwijl het 
Griekse Oxette een wat speelsere 
sieradenlijn heeft. De eigen collectie 
van Sanjoya vormt eveneens een mix 
van inspirerende en onderscheiden-
de stijlen. De basis van de collectie 
is sterling zilver, maar op aanvraag is 
een groot deel van de collectie ook 
leverbaar in 18 karaats goud. Veel 
van de sieraden zijn verkrijgbaar in 
op elkaar afgestemde ‘setjes’, waar-
bij het grootste deel van de zilveren 
sieraden verkrijgbaar is in de kleuren 
zilver, rosé en verguld.

Beursactie
“Een perfecte dealerondersteuning 
en goede band met juweliers is 
ons goud waard”, communiceert 
Sanjoya. “Zo kunt u het volgende 

van Sanjoya verwachten: geen ver-
plichte minimumafnames met bij-
passende interessante marges, een 
perfecte service met twee jaar garan-
tie, displaymateriaal, reclamecam-
pagnes en dealerlocator op Sanjoya 
site en het grootste deel van collectie 
is uit voorraad leverbaar. Wilt u 
meer weten over Sanjoya, neem dan 
contact op voor een vrijblijvende 

kennismaking. We hebben ook een 
leuke beursactie: nieuwe klanten 
ontvangen een leuke attentie bij 
overhandiging van dit artikel!” 

Meer informatie:
Sanjoya
Tel. 020-2600121
www.sanjoya.eu
info@sanjoya.eu

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  A . 1 3 7

Sanjoya stelt zich voor
Sanjoya is een nieuwe speler op de Nederlandse markt. Het bedrijf maakte in 
2013 een vliegende start op de Belgische thuismarkt en nu is het tijd om de 
stap naar Nederland te zetten. Bent u als juwelier op zoek naar iets anders? 
Dan is een bezoekje aan de vaste stand van Sanjoya op de Jewels & Watches-
etage de moeite zeker waard tijdens de Voorjaarsbeurs.

“Om verschillende redenen is Nona 
commercieel gezien zeer interes-
sant voor juweliers”, vertelt Orfac 
Director Joost Oosterwijk. “Met 
honderden verschillende ontwerpen 
is de collectie zeer uitgebreid en 
er is volop keus in bicolor siera-
den. Verder is het merk in België 
en verschillende andere landen al 
jarenlang een groot succes, wat ook 
te verklaren valt door het mooie 
design en de scherpe prijs-kwali-
teitverhouding. Geadviseerde win-

kelverkoopprijzen liggen tussen 
€ 50,- en € 500,- waardoor het 
merk voor de gemiddelde consu-
ment prima bereikbaar is. Tot slot 
is het belangrijk te vermelden dat 
wij juweliers krachtige ondersteu-
ning bieden, onder meer met mooie, 
Nederlandstalige POS-materialen.”

Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl 

J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S :  S T A N D  B . 2 4 5

Orfac enthousiast over Nona Silver Collection
Sinds eind vorig jaar worden de belangrijkste merken van de Belgische 
Montebi Group in Nederland vertegenwoordigd door Original Fine Art 
Collections (Orfac). Dit betekent dat ook het sieradenmerk Nona Silver 
Collection beschikbaar is voor Nederlandse juweliers.

http://www.sanjoya.eu/
mailto:info@sanjoya.eu
http://www.orfac.nl/


Leave your personal Note in someone’s life

De  nieuwe intelligente Prisma horloges zijn in verschillende 

modellen en kleuren beschikbaar.  Deze horloges zijn met de 

toegevoegde boodschap, foto en/of video een 

persoonlijk juweel. Een ideaal samenspel tussen een kleurrijk 

horloge, een intelligente chip en een uiterst eenvoudig 

software platform.

Prisma Note collectie

WWW.PRISMANOTE.COM
Prisma Note is leverbaar vanaf maart voor juweliers. 

Het grote publiek zal worden geinformeerd via de landelijke media en via speciale promotie op RTL 4.

www.excellentwebshop.nl

Middelweg 8d | 4147 AV Asperen | 0345 631 776 | info@excellentwebshop.nl 

Het digitale bestelsysteem voor de juwelier.

http://www.prismanote.com/
http://www.excellentwebshop.nl/
mailto:info@excellentwebshop.nl


de juwelier

98

De geschiedenis van 
International Diamant 
Nederland gaat terug 
naar het jaar 1979, 
wanneer dhr. 
Kraay sr. zijn 
eigen bedrijf 
opzet. In eerste 
instantie wordt 
gestart met de 
verkoop van losse 
diamant en montu-
ren waar Eclat uit is 
ontstaan. Niet veel later 
stappen Frits en Gijs Kraay met 
hun beide echtgenotes in het bedrijf. 
Beide zijn diamantair met een gede-
gen opleiding in Schoonhoven en 
Antwerpen aan het International 
Gemological Institute voor dia-
mant. Bij International Diamant 
Nederland is Gijs Kraay verantwoor-
delijk voor de binnendienst voor het 
merk Eclat en met name de in- en 
verkoop van diamant, reparaties en 

het uitvoeren van ontwer-
pen van klanten. Frits 

Kraay verzorgt de 
commerc i ë l e 

binnendienst, 
marketing en 
de rge l i j ke . 
Voor de ver-
koop houdt 
hij zich goed 

op de hoogte 
van de nieuwe 

trends op siera-
dengebied. Daarbij 

hoort zeker het regelmatig 
bezoeken van vakbeurzen in bin-
nen- en buitenland. Beide broers 
hebben samen meer dan 65 jaar 
ervaring in het vak.

Vertrouwde vlag
Inspelend op de trends op siera-
dengebied hebben de broers het 
initiatief genomen om een nieuw 
sieradenmerk op te richten. “Wij 

hebben besloten om de vertrouwde 
naam te herintroduceren, namelijk 
International Diamant Nederland 
sinds 1979, maar nu als sieraden-
merk voor de consument. Een van 
de redenen is dat er het afgelopen 
jaar heel veel veranderd is. Een 
aantal grossiers zijn gestopt en de 
nodige faillissementen hebben hun 
tol geëist. Daarom starten wij met 
een nieuw en fris merk onder de 
vertrouwde vlag van International 
Diamant Nederland met daarbij een 
fonkelnieuwe collectie bestaande 
uit solitair ringen, oorknoppen en 
hangers, alliance ringen, Lady Di 
ringen, Volonté ringen, een fantasie-
set, maar ook een aanbiedingsset die 
een jaar verkrijgbaar is en nog veel 
meer”, zo vertelt Frits Kraay.

“Bij deze collectie hoort natuurlijk 

eersteklas promotiemateriaal waar-
onder een luxe display, etuis en 
certificaten”, vult Gijs Kraay aan. 
“En ook brochures zijn beschikbaar. 
Tevens komt er een website voor 
International Diamant Nederland 
(www.intdiamant.nl red.) waar 
de collectie in zijn geheel te zien 
zal zijn. International Diamant 
Nederland verwerkt uitsluitend 14 
karaat goud voor haar sieraden en 
Top Wesselton VS als briljant kwa-
liteit. De sieraden zijn leverbaar in 
wit-, geel- of bicolor goud.”

De gebruikelijke levertijd is drie á 
vier werkdagen.  Frits Kraay: ”Wij 
geven een garantietermijn van twee 
jaar op onze sieraden. De prijzen 
starten bij € 220,- winkelverkoop. 
Wij hebben gezien dat er ruim-
te gekomen is op de Nederlandse 

I N T E R V I E W  F R I T S  E N  G I J S  K R A A Y  V A N  I N T E R N A T I O N A L  D I A M A N T  N E D E R L A N D

‘Nieuw’ sieradenmerk: International Diamant Nederland 
sinds 1979
Het is het afgelopen jaar best wel onrustig geweest in sieradenland. Een 
aantal vooraanstaande merken zijn verdwenen en daarop inspelend heeft 
een aantal partijen de leegte opgevuld in de markt. Ook International 
Diamant Nederland zag haar kans schoon om het reeds bestaande assorti-
ment uit te breiden en heeft daarbij vertrouwd op de eigen expertise. Het 
bedrijf introduceert International Diamant Nederland sinds 1979, een fris 
sieradenmerk bestaande uit solitair ringen, oorknoppen en hangers, alliance 
ringen (memoire 611), Lady Di ringen, Volonté ringen en ga zo maar door. 
Daarnaast heeft Internationaal Diamant Nederland het sieradenassortiment 
ook nog uitgebreid met het Duitse zilveren sieradenmerk Sueno, bekend van 
het strakke en onderscheidende design. Hoog tijd dus om dieper in te gaan op 
de vele ontwikkelingen. Wij spreken met Frits en Gijs Kraay van International 
Diamant Nederland. 

http://www.intdiamant.nl/
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markt voor een nieuw, degelijk merk 
met een professionele ondersteu-
ning, dat wordt geleid door men-
sen met jarenlange ervaring in deze 
branche en waar vertrouwen en 
betrouwbaarheid de sleutelwoorden 
zijn.” 

Ook groeibriljant 
De sieraden binnen het assortiment 
van het nieuwe sieradenmerk van 
International Diamant Nederland 
zijn ook te voorzien van een groei-
briljant. “Is de briljant een groei-
briljant van Internationale Diamant 
Nederland of Eclat, dan ontvangt 
de klant de volledige dagprijs en 

zodoende kan de briljant 50 % 
groeien in geldwaarde. Gaat het om 
een Diamonde groeibriljant in de 
kwaliteit piqué of VVS dan ontvangt 
de klant dezelfde kwaliteit terug 
die ingeleverd wordt. Voorwaarde 
is wel dat de klant de International 
Diamant Nederland dagprijs ont-
vangt welke in de folder vermeld 
staat. Deze moet dan ook 50% 
groeien in geldwaarde. Het is niet 
nodig uw huidige collectie in te 
ruilen, uw cliënten kunnen verder 
groeien naar een soortgelijke model 
of naar iets anders dat uw cliënt zou 
willen. Bij International Diamant 
Nederland mag er gegroeid worden 

naar willekeurig sieraden uit ons 
brochure”, aldus Gijs Kraay tot slot. 

Meer informatie:  
International Diamant Nederland B.V. 
Tel. 079-3422293, 
info@intdiamant.nl
www.intdiamant.nl 

V O O R J A A R S B E U R S :  X 2 . E 5 3 0

Esther en Barbara hebben een eigen-
tijdse collectie samengesteld. De col-
lectie varieert van (glas)parels lang 
en kort tot Ibiza enkelbandjes en 
van opvallende ringen tot grote tren-
dy oorhangers in de mooie pastel-
kleurentrend voor het voorjaar. Een 
hele vrolijke kleurrijke collectie die 
perfect past in het modebeeld van 
nu. Ook is er een nieuwe collectie 
omtrent bruidsmode. “We zijn door 
iemand benaderd die in de bruidsmo-
de werkzaam is. Het balletjes is gaan 
rollen en nu staat er een romantische, 
goed betaalbare bruidsmodelijn met 
een eigen logo en bijpassende ver-
pakking klaar om de markt te verove-
ren”, aldus Barbara en Esther.

Voorjaarsbeurs
Op dit moment timmert Wings Byou 
letterlijk op de Trade Mart in Utrecht. 
Het inkoopcentrum slaat een nieuwe 
weg in door een complete ‘make 
over’ met nadruk op de accessoire-
afdeling, door de zesde en de tweede 
verdieping samen te voegen tot een 
mooie vernieuwde accessoire-etage. 
De stand van Wings Byou krijg een 
trendy en stoere uitstraling. Tijdens 
de Voorjaarbeurs wordt de stand van 
Wings feestelijk geopend. “Lijkt het u 
leuker om de eerste keer de collectie 
in het echt te zien en voelen, dan 
staat ons enthousiaste team u graag 
te woord. We nodigen iedereen van 
harte uit om een kijkje te nemen tij- dens de Voorjaarsbeurs. Stand E.530 

(tweede verdieping). Wij staan voor u 
klaar met een hapje en een drankje”, 
laten Barbara en Esther weten.

Voor meer informatie: Wings Byou
Tel. 020-6691561
info@wingsbyou.nl 
www.wingsbyou.nl 

Wings Byou is een ‘oude vertrouwde naam’ in de sieradenwereld . Het merk 
‘Wings’ bestaat  namelijk al ruim 35 jaar en levert bijoux sieraden aan retail-
ers. Esther en Barbara van Wingerden zijn sinds vier jaar eigenaar van Wings 
Byou en hebben grootse plannen met het merk. Begin maart zijn beide zussen 
aanwezig tijdens de Voorjaarsbeurs  op de tweede verdieping en tonen daar 
de creaties uit de collectie van Wings Byou.

Wings Byou: “We nodigen iedereen van harte uit om 
een kijkje te nemen tijdens de Voorjaarsbeurs”

mailto:info@intdiamant.nl
http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@wingsbyou.nl
http://www.wingsbyou.nl/


Set 4237

 Goud 14 karaat
Diamant Top WesseltonVVS/VS

Ring 4237
0,04 crt. t/m 0,15 crt.

Armband 4237
0,10 crt.

Oorknoppen 4237
0,08 crt.

Collier 4237
0,10 crt.

Contact: Telefoon +31 (0)79 342 22 93 of mail naar info@eclat.nl.

www.eclat.nl

Inspire yourself 
Onderscheidend, verrassend en mooi

Bezoek ons op Jewels & Watches, stand A137
Zie www.sanjoya.eu   
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Vakinformatie voor de totale 
Juweliers- en Bijouteriebranche
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juwelierde

Essence is tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs aanwezig als 

gastexposant in de Plaza, waar het bedrijf de sieradenmerken Sparkling 

Jewels en Silver Rose ruim presenteert (rechtsboven)

Ter ere aan de deelname van Tim en Tom Coronel aan de Dakar van 2015 

lanceerde TW Steel de Coronel Dakar Limited Edition (rechtsonder)

Nikki Lissoni staat voor ‘interchangeable jewellery’. Deze wereld-

wijde trend zie je duidelijk terug binnen het brede assortiment van 

Nikki Lissoni (linksboven)

Dit voorjaar introduceert MelanO de eerste Twisted Girls-collectie. 

Daarnaast toont het merk haar creativiteit met de nieuwe armban-

den in de Vivid-collectie en de uitbreiding in de Twisted-collectie 

(linksonder)

www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier

www.twitter.com/juwelier_biz

mailto:info@eclat.nl
http://www.eclat.nl/
http://www.sanjoya.eu/
http://www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier
http://www.twitter.com/juwelier_biz
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Bibi Bijoux
De zussen Diana en Wendy de 
Vos hebben Bibi Bijoux in 1999 
opgezet. Vanuit hun studio/atelier 
in Nederland worden alle sieraden 
nog steeds zelf ontworpen en met de 
hand gemaakt. Door alle sieraden 

met de hand te vervaardigen is er 
veel ruimte voor creativiteit. Bibi 
Bijoux heeft internationale bekend-
heid gecreëerd in de afgelopen jaren 
door hun speelse en modebewuste 
sieraden te vervaardigen van materi-
alen van de beste kwaliteit. 

De zussen worden voornamelijk 
geïnspireerd door hun reizen. De 
inspiratie vinden ze tijdens het rei-
zen in verschillende culturen. Zo 
worden er bijvoorbeeld Buddha 
handjes en Fatima handjes gebruikt 

bij het maken van de sieraden. 
Verder wordt de modewereld op 
de voet gevolgd via tijdschriften, 
vakbeurzen, modeshows en worden 
de modezenders scherp in de gaten 
gehouden om ook zo inspiratie op 
te doen. 

Nieuwe collectie
De nieuwe collectie van Bibi Bijoux 
bestaat uit sieraden van verguld zil-
ver en goud en is zoals altijd van 
hoge kwaliteit. Dit is niet alleen leuk 
om als cadeau te geven, maar ook 
om te krijgen. Door de hoge kwa-
liteit is het vanzelfsprekend dat de 
sieraden meerdere seizoenen mee 
gaan. De sieraden van verguld zil-
ver en goud zijn terug te vinden in 
de nieuwe zomercollectie van Bibi 
Bijoux. 

Sieraden
Bibi Bijoux heeft een zeer uitgebrei-
de collectie zodat jong en oud ver-
blijd kunnen worden. Elke collectie 
bestaat uit deelcollecties met ieder 
hun eigen thema. De verschillende 
collecties hebben een verscheiden-
heid aan producten, zoals armban-
den, kettingen, oorbellen en ringen.

Het ontwerpproces houdt niet op na 
het tekenen van een model. Tot het 
laatste moment worden de sieraden 
hervormd en verbeterd met altijd de 
trotse eindgebruiker in gedachten. 
Bibi Bijoux zorgt zodoende voor 
unieke sieraden. De sieraden wor-
den afgewerkt met het logo van Bibi 
Bijoux in het zilver of in het goud. 
Verder wordt er tijdens het ver-
vaardigen van de sieraden, gebruik 
gemaakt van Swarovski-kristallen, 
edelstenen en natuurlijke materialen 
zoals leer, hout en schelpen.

Meer informatie:
Bibi Bijoux
Tel. 070-3558779
www.bibibijoux.com

‘ A L W A Y S  M A D E  I N  H O L L A N D ’

Sieraden zijn het ultieme accessoire om iedere outfit compleet te maken. 
Ze zijn niet weg te denken uit het leven van de vrouw. Bibi Bijoux ontwerpt 
sieraden en vervaardigt deze vervolgens met de hand. Hierbij laat Bibi Bijoux 
zich inspireren door de laatste modetrends, verre reizen, maar vooral door de 
persoon die het uiteindelijk moet gaan dragen: de vrouw. De sieraden van Bibi 
Bijoux worden verkocht in vijftien landen en zijn ‘Always made in Holland’.

Bibi Bijoux: trendy sieraden van hoge kwaliteit

de juw
elier

http://www.bibibijoux.com/


De collectie van Heide Heinzendorff 
bestaat uit elf basiscreolen, waarbij 
een kliksysteem zorgt voor variatie. 
In het sieraad wordt één van de han-
gers geklikt om naar eigen inzicht 

een geheel te vormen. Natuurlijk 
kunnen de creolen ook zonder han-
ger gedragen worden. De clickcreo-
len zijn vervaardigd van hoogwaar-
dig gerhodineerd zilver of geel- en 
roséverguld zilver en glanzend of 
gematteerd afgewerkt. De hangers 
zijn dus heel eenvoudig te verwis-
selen en zijn beschikbaar in diverse 
vormen en maten, uitgevoerd met 
bijvoorbeeld edelstenen, Majorca-
parels of Swarovski-kristallen.

Trend
Heide Heinzendorff is bij onze 
Oosterburen een grote naam. Naast 
het vernuftige systeem van click-
creolen bedient het Duitse bedrijf 
de juweliersmarkt ook met lederen 
banden, zilveren sieraden zoals rin-
gen, helemaal volgens de laatste 

trends. Het is allemaal vijftien jaar 
geleden begonnen met het ontwer-
pen en verkopen van leren banden 
en dat bleek een succes. Binnen 
de kortste keren veroverde Heide 
Heinzendorff de Duitse markt en 
was het ook te verkrijgen bij de 
bekende modezaak Eickhoff op de 
Köningsallee in Düsseldorf. Nu heeft 
Heide Heinzendorff dus ook een 
stevige voet aan de grond gekregen 
in de Nederlandse markt.

Het hoofdkantoor van Heide 
Heinzendorff is terug te vinden in 
Freiburg am Breisgau en heeft in 
Duitsland een goede naam opge-
bouwd de afgelopen jaren. Het 
Duitse merk wordt reeds vijftien 
jaar in Nederland vertegenwoordigd 
door CD Design.

Voor aanvullende informatie: 

CD Design
Rob Heukels

Tel. 033-462 27 79 & 
06-18 28 41 21 
cdsouv@planet.nl
www.heinzendorff.de

C R E Ë E R  I N  E E N  H A N D O M D R A A I  E E N  G E H E E L  N I E U W  S I E R A A D

Heide Heinzendorff clickcreolen veroveren Nederland
Het personaliseren van sieraden: we krijgen er geen genoeg van. Heide 
Heinzendorff speelt in op deze trend met clickcreolen die helemaal naar eigen 
wens te customizen zijn. We kennen allemaal de bekende spaarsystemen, 
maar daar mogen we naar onze mening gerust een merk tussen zetten. Heide 
Heinzendorff heeft in korte tijd een grote schare fans opgebouwd in ons land 
met de verwisselbare clickcreolen. Eenvoudig en snel zijn deze bijzondere 
oorsieraden te voorzien van een nieuw design, door het simpele wisselsy-
steem. Makkelijker wordt het niet om in een handomdraai een geheel nieuw 
sieraad te creëren.

de juwelier
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Hun vriendschap staat hun zakelijke relatie niet in de weg, sterker nog: 
het versterkt hun samenwerking alleen maar. Stefan van Goolen en Geert 
Trommelen startte in 2011 samen met Watch it 11, een groothandel in siera-
den en horloges. Stefan bracht onder meer iXXXi mee vanuit zijn eigen porte-
feuille, terwijl Geert voor 2011 werkte met Chock Time. Nu richten ze samen 
met hun vrouwen vooral de pijlen op de sieraden van iXXXi en dat gaat zeker 
niet onverdienstelijk. De laatste jaren is iXXXi gestaag gegroeid en dat merken 
de beide mannen ook. Wij spraken met hen over de groei en de mogelijkheden 
voor iXXXi de komende jaren.

Stefan begon in 1998 met iXXXi. 
“Na een paar jaar met Storm London 
gewerkt te hebben wilde ik graag een 
eigen horlogemerk beginnen. Dat is 
iXXXi geworden. Heel kleinschalig, 
maar het groeide gestaag door in de 
beginjaren. Geert en ik zijn in 2011 

gaan samenwerken. Ik kende Geert 
zijn vrouw goed, omdat ik vaak bij 
haar in de winkel kwam. We bleken 
goed met elkaar op te kunnen schieten 
en in 2011 hebben we besloten samen 
te gaan werken. Men zegt vaak: ‘met 
vrienden moet je wandelen, niet han-
delen’, maar in ons geval gaat het heel 
goed. We zitten op één lijn en denken 
hetzelfde. Ik verzorg de verkoopkant, 
terwijl Geert zich bezighoudt met de 
bedrijfsvoering”, aldus Stefan.

Ringen
“Samen staan we sterker”, zo vult 

Geert aan. “We brengen onze eigen 
kennis en knowhow mee. Dat blijkt 
wel, want sinds we samenwerken is 
vooral iXXXi succesvol. Met de intro-
ductie van sieraden hebben we een 
goede zet gedaan. De ringen hebben 
een enorme vlucht genomen. Dit 

bleek een lot uit de loterij. We zagen 
dat de horlogeverkoop terugliep en 
zijn ons dus gaan richten op sieraden. 
Dat doen we op basis van kwaliteit 
tegen een zeer scherpe prijs. Het 
concept is simpel: met meerdere rin-
gen kan een consumenten haar eigen 
sieraad samenstellen, geheel naar 
persoonlijke voorkeur. Het slaat aan, 
want we krijgen per week zeker drie 
spontane aanmeldingen van juweliers 
om het merk te mogen opnemen.”

De collectie van iXXXi bestaat uit 
allerlei soorten ringen. “Je moet dan 
vooral denken aan tekstringen, ringen 
versierd met steentjes, rosé-gekleurde 
ringen, goudgekleurde ringen, zilver-
gekleurde ringen en alles is gemaakt 
van stainless steel. We willen de 
kwaliteit waarborgen. We zijn steeds 
op zoek naar vernieuwing, om onze 
klanten nog meer keus te geven. 
Dat doen we door de trend goed 
in de gaten te houden en beurzen 
over de hele wereld te bezoeken. 
Ook hebben we armbanden en col-

liers in het assortiment. Tijdens de 
Voorjaarsbeurs zullen we een nieuwe 
collectie introduceren. We zijn zeer 
tevreden over het resultaat”, zo cite-
ren wij Stefan.

Europa
We zijn ook benieuwd naar de doel-
stelling van de heren met iXXXi. 
“We willen natuurlijk wel groeien, 
maar het belangrijkste is dat we het 
moeten kunnen behappen qua werk 
en service. Door de groei in de afge-
lopen jaren hebben we recent al een 
nieuw pand moeten betrekken. Het 
is wel de bedoeling om iXXXi ook 

over de landgrenzen van Nederland 
te exploiteren. In België hebben we 
al vertegenwoordiging en we willen 
ook graag naar Duitsland. Het moet 
alleen niet ten koste gaan van onze 
werkzaamheden in Nederland. We 
willen onze huidige klanten goed 
kunnen blijven bedienen. We hebben 

service hoog in het vaandel staan, 
dus dan moet je je woorden ook 
waar kunnen maken. Onze klanten 
moeten op ons kunnen vertrouwen”, 
zo besluit Geert.

Meer informatie:

Watch it 11
Tel. 0162-311557
www.watchit11.com
Watch it 11 is tijdens de 
Voorjaarsbeurs te bezoeken op de 
tweede verdieping stand C.367

I N T E R V I E W  G E E R T  T R O M M E L E N  E N  S T E F A N  V A N  G O O L E N  –  W A T C H  I T  1 1

“iXXXi ringen hebben een enorme vlucht genomen”
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Stefan van Goolen 
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Vorig jaar spraken wij ook al met 
Nico en destijds gaf hij aan wat terug-

houdendheid te proeven bij juweliers 
als het gaat om het opnemen van 
nieuwe merken. “Juweliers zijn inder-
daad terughoudend, maar ze zijn ook 
toe aan vernieuwing binnen het assor-
timent. Dan is Haemmer hét merk 
voor hen. Het product is de kracht 
bij Haemmer Germany en daarbij is 
de prijsklasse en de kwaliteit van de 
modellen iets dat in het oog springt. 
Met de kroon op negen uur heeft 
Haemmer een bijzonder designele-
ment toegevoegd aan de modellen. 
Om de exclusiviteit van de produc-
ten te verhogen is elk horlogemodel 
uit onze collectie daarnaast voor-
zien van een gegraveerd serienummer 

op de kast. Dit zijn maar een paar 
unieke kenmerken die de kracht van 
Haemmer aangeven”, zo vertelt Nico. 

“2014 was voor Haemmer een mooi 
jaar”, vervolgt Nico. “Onze partners 
die actief met Haemmer werken, ver-
kopen de horloges heel goed.  De 
prijs-kwaliteitverhouding is gewel-
dig. Welk merk heeft voor dat geld 
(€200,- tot €500,- red.) een gelimi-
teerde oplage van individueel genum-
merde modellen die voorzien zijn 
van saffierglas? Het aantal nieuwe 
winkels loopt echter wel achter bij 
de prognose, maar dit jaar heb ik er 
alle vertrouwen in dat we het aantal 
verkooppunten kunnen opschroeven. 
Voor 2015 hopen wij het aantal win-
kels tot veertig uit te breiden. We wil-
len de juweliers duidelijk maken dat 
Haemmer een mooie uitstraling heeft 
en daarnaast een verrijking van het 
aanbod is. Als de consument het merk 
eenmaal ontdekt heeft, ben ik er van 
overtuigd dat Haemmer in no time 
een van de bestverkopende merken in 
Nederland kan worden.”

Nieuwe collecties
De collectie van Haemmer is zeer 
divers, met zowel grote herenmodel-
len, maar ook voor dames heeft het 
Duitse horlogemerk een brede collec-
tie. “Haemmer heeft eind vorig jaar 
weer twee prachtige nieuwe model-
len op de markt gebracht, te weten 

de Classica en de Feminica. Deze 
laatste is een wereldprimeur, want 
de Feminica is de eerste mechani-
sche horlogecollectie voor dames. 
De collectie bestaat uit modellen met 
een automatisch uurwerk die 45 mm 
om de pols meten en alle modellen 
zijn uitgevoerd met saffierglas. Ook 
voor heren komt er een nieuwe col-
lectie met de naam ‘Classica’. Wat 
ik daarover kan zeggen? Gelimiteerd 
in een oplage van 999 stuks, 50 mm 
groot, een klassieke look, maar met 
de robuuste en eigentijdse look die 
men gewend is van Haemmer.”

Meer informatie: 
Gevola
Tel. 06-55687423
info@haemmer-nederland.nl
www.haemmer-nederland.nl 

F E M I N I C A :  E E R S T E  M E C H A N I S C H E  H O R L O G E L I J N  V O O R  V R O U W E N

“Onze partners die actief met Haemmer werken, verko-
pen de horloges heel goed”
De oversized horloges van Haemmer zijn niet alleen eyecatchers om de pols 
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar ook populair. Dat horen 
wij in ieder geval van Nico Verdoes, eigenaar van Gevola en verdeler van 
Haemmer Germany in Nederland. “In Duitsland is Haemmer het bestverko-
pende horlogemerk tussen de €200,- en €500,-. Zo ver zijn we in Nederland 
nog niet, maar het geeft wel aan wat de potentie van dit merk is”, zo zegt Nico 
onder meer. Wij praten met Nico bij over de ontwikkelingen bij Haemmer en 
de verwachtingen voor 2015.

Classica
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TONYGOETZ®

Onze activiteiten

 Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

 Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

 Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

 Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

 Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

 De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

Nos activités

 Commerce de métaux précieux sur la base des prix 

spot et fixing des bourses internationales (marchés de 

Londres et de New York).

 Livraisons physiques d’or pur dans le monde entier ou 

tenue de comptes de métaux.

 Fonderie d’or de récupération et prise d’échantillon en 

présence du client. 

 Récupération très efficace du diamant et des pierres de 

couleur dans les bijoux en procédant à la dissolution 

chimique du métal.

 Recyclage des résidus métalliques tels que la limaille, les 

copeaux, les forures, etc. Les lots apportés sont traités 

et payés dans les 48 heures.

 Recyclage des matériaux à faible teneur en métal 

précieux comme la lavure, les balayures, les brosses, 

le papier de verre, les creusets, etc. Ces matériaux 

sont traités selon une méthode propre (développée en 

interne) dans des fours modernes de calcination, ce qui 

assure un excellent retour au client, en termes de métal 

fin livré ou de contre-valeur en argent.

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen - Anvers, Belgïe - Belgique

T +32 (0)3 232 51 82 - F +32 (0)3 233 12 03

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com

   

Commerciële dienst - Service Commercial: +32 (0)3 221 15 61

Boekhouding - Comptabilité: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten - Résultats d’analyse: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking - Surveillance: +32 (0)3 221 15 64

Technische Dienst - Service Technique: +32 (0)3 221 15 66

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

Un service impeccable et transparent 

dans le commerce de l’or

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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De officiële start van My Jewellery 
vond plaats in 2011. “We hebben 
ons destijds helemaal gericht op 
online verkoop en profilering via 
social media. We waren een van 
de eerste bedrijven die een eigen 
Facebook-pagina hadden. Door de 
grote groei die we doormaakten en 
het succes online werden we al snel 
benaderd door winkels met de vraag 
of ze My Jewellery mochten verko-
pen. We zijn na lang aandringen 
daar toch op ingegaan en zodoende 
zijn we in een paar jaar uitgegroeid 
tot een groothandel met rond de 
vijfhonderd verkooppunten voor My 
Jewellery in Nederland, België en 
Frankrijk. We werken met agentes 
om het dealernetwerk verder uit te 
bouwen. 

Doelgroep
Sharon heeft van haar hobby en haar 

passie een succesvolle onderneming 
gemaakt. Ze heeft duidelijk voor 
ogen wat ze wil en hoe dat tot stand 
moet komen. “Ik heb mijn eigen stijl 
door de jaren heen ontwikkeld en ik 

maak alleen dingen die ik mooi vind 
en zelf ook wil dragen. My Jewellery 
is kleurrijk, fris, jong, trendy én 
zeer betaalbaar. De doelgroep zijn 
meiden tussen de achttien en 38 die 
net wat anders willen en durven dra-
gen, die modebewust zijn, de trend 
volgen en bereid zijn om online te 
shoppen. Ikzelf doe er alles aan om 
de trend op de voet te volgen, om 
mijn doelgroep de meest trendy pro-
ducten aan te kunnen bieden. Daar 
ben ik altijd mee bezig en je moet 
je ogen goed openhouden. Het gaat 
absoluut niet vanzelf.”

Uitgebreid assortiment
Het kan dus heel snel gaan. Zo ben je 
lerares Frans in het voortgezet onder-
wijs en zo ben je verantwoordelijk 
voor je eigen bedrijf en je personeel. 
“Het is heel hard werken, maar ik 
kan ook niet stilzitten. Ik houd me 
volledig bezig met het ontwerpen 
van de sieraden. Het is mijn doel om 
elke week nieuwe producten online 
aan te bieden en daar profiteren 
onze klanten ook van. Je moet men-
sen triggeren en ik zie de behoefte 
naar noviteiten. Vernieuwing is een 
grote kracht van ons en daarnaast 
is het prijsniveau doorslaggevend. 
We mogen dan niet de duurste pro-
ducten op de markt brengen, maar 
het gemiddelde bedrag dat mensen 
per bestelling spenderen is toch al 
gauw € 50,- tot € 60,-. Dat komt 
doordat mensen setjes bij elkaar 
kopen. Het is namelijk ook mogelijk 
om horloges, accessoires, kleding en 
lifestyle producten van My Jewellery 
te kopen. Het aanbod is dus heel 
erg breed.”

Uitstraling
De sieraden van My Jewellery mogen 
dan qua prijs zeer betaalbaar zijn, 
Sharon is er veel aan gelegen om 
een zo hoog mogelijke kwaliteit te 
bieden. “De sieraden moeten goed 
zijn. Er is geen compromis mogelijk. 
Wij staan voor de kwaliteit en als 
we niet tevreden zijn dan brengen 
we het niet op de markt. Ik vind het 
belangrijk dat we de juiste uitstraling 
en mijn eigen stijl in de sieraden en 
verwante producten terugzien. Dat 
is blijkbaar wat mensen willen, want 
de bestellingen blijven binnenstro-
men. Het gaat in ieder geval heel 
goed tot nog toe en we gaan wel 

zien hoe het uiteindelijk allemaal 
loopt.”

Meer informatie: 
My Jewellery HQ
wholesale@my-jewellery.com 
Tel. 073-8517130

Afspraak met agentes:
Nederland (West): 
Maaike Schoenmaker: 06-45294665
Nederland (Noord): 
Leonie Sipman: 06-19922260
Nederland (Zuid): 
Ellen-Marie de Groot: 06-44171265

I N T E R V I E W  M E T  S H A R O N  H I L G E R S  V A N  M Y  J E W E L L E R Y

Ze is pas sinds 2011 actief, maar nu al mag Sharon Hilgers pochen met een 
eigen lifestyle brand. My Jewellery is in no time ongekend populair geworden. 
De 25-jarige begon als jong meisje met het creëren van eigen sieraden en dat 
is uiteindelijk uitgemond in een eigen sieradenmerk met internationale allure. 
“Op mijn dertiende ben ik begonnen met het maken van eigen sieraden, 
opvallend, groot en uitgesproken van design. Al snel kreeg ik aanvragen voor 
het geven van workshops en dat ging een eigen leven leiden. Dat was tien jaar 
lang een heel leuk bijbaantje, totdat ik besloot om toch zelf een sieradenmerk 
te beginnen. Dat is My Jewellery geworden”, vertelt Sharon onder meer.

“My Jewellery is kleurrijk, fris, jong, trendy én zeer betaalbaar”

Sharon Hilgers

de juw
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Een eigen identiteit en een eigen 
DNA is zeer belangrijk voor elk 
horloge- of sieradenmerk, dus 

ook voor Lars Larsen Watches. In 
nauwe samenspraak met de klan-
ten wordt de collectie samengesteld. 

Regelmatig zijn er introducties in 
de collecties Gents, Ladies, Sport 
en Unisex. Fashion moet gedurfd, 
functioneel, intelligent en individu-
eel tegelijk zijn. Dat is de stellige 
overtuiging van Lars Larsen Watches. 
De designers van het Deense horlo-
gemerk hebben de beste ontwerpen 
samengesteld. Alleen het beste is 
goed genoeg. Zodoende maakt men 
ook gebruik van de meest hoogwaar-
dige materialen zoals stainless steel, 
saffierglas en leren horlogebanden. 

Emma 
Zoals gezegd worden er vaak nieu-
we modellen gepresenteerd, in 
samenspraak met de partners van 
Lars Larsen. De Emma-serie is vooral 
in de Benelux een van de best ver-
kochte series en kijkend naar de 
modellen is duidelijk te zien waar-
om. De trendy modellen hebben een 
bijzondere afmeting (32,5mm) wat 
de horloges onderscheidend maakt 
en de diverse eigentijdse kleuren 
van de wijzerplaat zorgen voor de 
eigen identiteit waar Lars Larsen 
om bekend staat. De modellen zijn 
voorzien van een duidelijke datu-
maanduiding en zoals alle horlo-
ges uit de Lars Larsen-collectie, zijn 
ook de Emma-modellen uitgevoerd 
met saffierglas. Er is veel aandacht 
geschonken aan de ontwikkeling 
van de mesh-banden in deze Lars 
Larsen collectie, om de horloges nog 
robuuster en kwalitatief hoogwaardi-
ger te maken.

‘Danish made’
Waar vorig jaar nog volop gecom-

municeerd werd dat de horloges 
voor een deel vervaardigd worden 
in Zwitserland, heeft Lars Larsen 
Watches een bijzondere stap 
gemaakt. Lars Larsen is namelijk 
niet alleen meer Swiss made, maar 
binnenkort ook ‘Danish made’, 
want er is een eigen productie-
ruimte geopend in Denemarken. 
Vakmanschap en kwaliteit blijft op 
die manier optimaal gewaarborgd, 
maar de modellen krijgen een nog 
Scandinavischer karakter.

Voor aanvullende informatie: 

Lars Larsen Watches
Tel. 0487-745020 
Norbert van Harmelen
Tel. 06-13464495
www.larsenwatches.com 

E M M A - S E R I E  V O O R A L  I N  D E  B E N E L U X  S U C C E S V O L

Lars Larsen Watches wordt ‘Danish made’
Vorig jaar werd Lars Larsen Watches met veel bombarie geintroduceerd op de 
Nederlandse markt. Het Deense horlogemerk heeft grote ambities in Europa 
en Nederland is daarbij een zeer belangrijke graadmeter. Wij kwamen vorig 
jaar tijdens BaselWorld 2014 voor het eerst in aanraking met Lars Larsen en in 
mei van het afgelopen jaar was daar opeens het nieuws dat het horlogemerk 
naar Nederland kwam. Design en kwaliteit zijn de aspecten waar het bedrijf 
bekend om wil staan, bij de retailer en bij de consument. Als Deens merk 
wordt het design uit het Scandinavische land gerespecteerd en gewaardeerd 
en dat zien we terug bij de nieuwe modellen.
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De Classics zijn een constante factor 
binnen het assortiment van Hirsch, 
maar innovatie is de reden dat Hirsch 
voorop blijft lopen. Door continu te 
werken met leer en op zoek te gaan 
naar verdere ontwikkelingen op het 
vlak van geschikte materialen is er 
een aantal jaar geleden opnieuw een 
grote doorbraak ontstaan. De uitste-
kende eigenschappen van hoogwaar-
dig natuurrubber vormden de basis 
voor de ontwikkeling van Premium 
Caoutchouc, het beste basismateri-
aal voor functionele horlogebanden 
– een even zacht en aangenaam te 
dragen materiaal voor horlogeban-
den als leer, dat tegelijkertijd enorm 
veelzijdig is en bestand is tegen de 
meest extreme belastingen. De esthe-
tiek en functionaliteit van leer en 
rubber zijn samengebracht in één 
horlogeband. De horlogebanden van 
de Performance Collection zijn flexi-
bel, robuust en sterk en ze worden 
geleverd met een uitgebreide garantie 
van maar liefst dertig maanden.

Speciale geometrie
De modellen van de Performance 
Collection werden vorig jaar geintro-
duceerd tijdens BaselWorld en zijn 

de perfecte symbiose van traditioneel 
ambachtelijk leer en een moderne 
technologie voor horlogebanden. 
Het aangenaam zachte Premium 
Caoutchouc past zich perfect aan de 
respectievelijke vorm van de pols aan 
en zorgt – aangezien het niet volledig 
aansluit op de huid – voor een natuur-
lijke temperatuur- en klimaatregeling 
tijdens het dragen. De speciale geo-
metrie en de optimale groefstructuur 
van de rubberkern garanderen een 
continue ventilatie van de pols. Vocht 
dat wordt gevormd kan snel worden 
afgevoerd en een hoog draagcomfort 
en een maximale bewegingsvrijheid 
in iedere situatie zijn gewaarborgd. 
Door de combinatie van verschil-
lende leersoorten en leerkleuren 
zijn er nauwelijks grenzen gesteld 
aan de individuele voorkeuren met 
betrekking tot oppervlaktetextuur 
en design. De modellenreeks van 
de Performance Collection gaat van 
sportief-dynamisch tot sportief-klas-
siek en geeft de drager de vrijheid 
van een zeer grote keuze, passend bij 
zijn horloge.

De Hirsch Performance Collectie arm-
banden passen goed aan volumineu-
ze, sterk en sportief ogende horloges 
– een segment dat de horlogemarkt al 
jaren domineert. Koppel daaraan het 
uiterst krachtige rubber waaruit deze 
serie horlogebanden is vervaardigd en 
het plaatje is compleet.

Meer informatie: 
Hirsch Benelux
Tel. 020-4037340
www.hirschag.com

L E E R  I N  C O M B I N A T I E  M E T  P R E M I U M  C A O U T C H O U C 

Hirsch is één van de meest vooraan-
staande producenten van horloge-
banden in de wereld. Wij zeggen dat, 
omdat we vorig jaar met eigen ogen 
konden zien hoe veel aandacht er 
wordt besteed aan het vervaardigen 
van de verschillende Hirsch-banden. 
Eén van de eyecatchers in het assor-
timent van Hirsch is de Performance 
Collectie. 

Hirsch Performance Collection: 
het beste van twee werelden

de juwelier
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“In 2004 woonden Dorte, ik en 
onze kinderen alweer tien jaar in 
Nederland en we waren voornemens 
terug te keren naar Denemarken. 
Ik had een aantal gesprekken met 
headhunters en na een sollicita-
tiegesprek liep ik in Kopenhagen 
Peter en Lise Aagaard tegen het lijf. 
Wij kennen elkaar nog van toen we 
klein waren, want we zaten samen 
op school. Zij stonden op het punt 
om internationaal door te breken 
met hun sieradenmerk Trollbeads. 
Wij hadden destijds niks met siera-
den, want Dorte en ik zijn allebei 
marketeers, maar zij vroegen ons 
om te helpen een distributeur in 
Nederland te vinden. Dorte opperde 
echter om het zelf te gaan doen”, 
zegt Hans.

“Dat zit zo”, voegt Dorte toe. “We 
wilden altijd al graag iets samen 
opzetten, maar we hadden geen 
idee wat dat moest worden. We wil-
den graag iets doen waar we allebei 
achter stonden. Trollbeads kwam op 

het juiste moment en wat hadden 
we te verliezen? We zijn gewoon 
begonnen. We kenden de branche 
niet, maar we hadden veel vertrou-
wen in Trollbeads. We hebben ons-
zelf meteen op de kaart gezet met 
een deelname aan de Voorjaarsbeurs 
als gastexposant. We hebben zelf de 
stand gebouwd en startten met een 
kantoor aan huis, om maar even aan 
te geven hoe we destijds te werk gin-
gen. Voordat de beurs begon hadden 
we al een aantal dealers, die zich 
puur en alleen hadden ingeschreven 
op basis van de brochure. Toen we 
tijdens de beurs zelf ook nog eens 
25 dealers maakten, wisten we dat 
we goud in handen hadden.”

Dorte vervolgt: “In het begin was 
er best wel wat scepsis vanuit de 
branche wat betreft Trollbeads, maar 
dat is ook logisch. Pandora was 
in Nederland heel populair. In dat 
opzicht heeft Pandora de weg gepla-
veid voor Trollbeads in Nederland. 
De merken konden goed naast 

elkaar leven, want wij positioneer-
den Trollbeads hoger in de markt. 
Daarnaast voerden wij meteen van 
het begin af aan een selectief dea-
lerbeleid. Wellicht dat mensen ons 
als streng hebben ervaren in de 

afgelopen tien jaar, maar wij hadden 
en hebben nog steeds een helder 
beleid en daar houden we aan vast. 
Je weet wat je aan ons hebt, doordat 
we eerlijk en duidelijk zijn.”

“In 2006 voegden wij Rabinovich 
toe aan het merkenportfolio”, aldus 

Hans. “Door ons brede netwerk dat 
we met Trollbeads hadden gerea-
liseerd, wisten we meteen zestig 
dealers te enthousiasmeren voor 
Rabinovich. Het is een niche merk 
geworden in de Nederlandse markt. 
Het past mooi naast Trollbeads. Ik 
vind Rabinovich een sieradenmerk 
met een eigen uitstraling, niet ver-
gelijkbaar met andere merken. Het 

is een mooie aanvulling gebleken 
voor d-sign Denemarken sinds de 
introductie.” 

“Na Rabinovich zochten we naar 
potentieel succesvolle Deense mer-
ken om in Nederland te introduce-
ren. We zijn dan ook in 2007 gestart 

“Wij zijn enorm trots op onze dealers en 

hun ondernemerschap. Het zijn vakspecia-

listen met kennis van zaken die weten hoe 

zij merken perfect kunnen neerzetten”

I N T E R V I E W  M E T  H A N S  K L E I N  E N  D O R T E  M O E S G A A R D  O V E R 
H E T  T I E N J A R I G  J U B I L E U M  V A N  D - S I G N  D E N E M A R K E N

Tien jaar geleden waren ze daar 
opeens met Trollbeads tijdens de 
Voorjaarsbeurs in 2005. Dorte 
Moesgaard en Hans Klein vie-
ren dit jaar met hun bedrijf d-sign 
Denemarken het tienjarig jubileum. 
Een decennium lang ervaring in de 
juweliersbranche heeft de twee mar-
keteers/ondernemers gevormd tot de 
personen die ze nu zijn. Het begon 
allemaal met een toevallige ontmoe-
ting in Kopenhagen, waar de beide 
geboren Denen Peter en Lise Aagaard 
(de drijvende krachten achter 
Trollbeads) letterlijk tegen het lijf lie-
pen. Van het één kwam het ander en 
zo kan het dat wij tien jaar later met 
Dorte en Hans terugblikken op tien 
jaar d-sign Denemarken. Speciaal 
voor vaktijdschrift De Juwelier gaan 
zij terug in de tijd en spreken ze over 
de hoogtepunten, maar kijken ze ook 
vooruit, op alles wat nog komen gaat. 
“Ook in 2015 zijn er weer genoeg 
uitdagingen voor ons”, zo vertellen 
Hans en Dorte.
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met Christina London. Dat was een 
onbeschreven blad. Er was geen 
marketingbeleid, dus dat hebben 
we zelf opgezet. De filosofie werd 
betaalbare luxe. We hebben veel 
geïnvesteerd in dit merk, maar het is 
niet geworden wat we ervan gehoopt 
hadden. Dat moet je ook kunnen 
accepteren en je moet afscheid van 
elkaar nemen als het niet blijkt te 
werken”, vertelt Hans.

Dorte: “We geloven heel erg in 
samenwerken met onze klanten. 
Daar hoort ook het personeel van 
de juwelier bij. Daarom hebben we 
in 2009 een hele grote marketing-

campagne opgezet onder de noemer 
‘Trollbeads Academy’. We hebben 
in totaal 1.500 mensen getraind om 
optimaal te kunnen werken met 
Trollbeads. Dat heeft voor ons heel 
veel betekend qua loyaliteit. Wij 
begrijpen ook heel goed dat ons 
succes in hun handen ligt. Het is 
een uitdaging om te werken met 
een product als Trollbeads, want er 
komt heel veel kennis bij kijken. Er 
is nog genoeg te doen voor ons op 
dat gebied en dus in 2015 ligt daar 
ook een deel van de focus voor ons.”

“Een grote stap in de bedrijfsvoering 
van d-sign Denemarken is dat wij de 
stap naar Frankrijk hebben gemaakt 
in 2012”, vertelt Hans. “Met d-sign 
France hebben we ons marktbereik 
dusdanig vergroot dat we de laatste 
jaren enorm gegroeid zijn. Dit was 
een kans die we moesten pakken. 
Trollbeads was in Frankrijk niet zo 
groot, maar de potentie om door 
te groeien is er zeker. Wij ken-
nen de producten van Trollbeads 
door en door en we weten hoe het 
merk het beste floreert. Dat kunnen 
we in Frankrijk aantonen. Je moet 
Trollbeads met hart en ziel verko-
pen, het is geen snel merk, maar een 

klassieker in de branche. Gelukkig 
groeien we flink in Frankrijk en dat 
met dezelfde filosofie zoals we in 
Nederland werken. Dat houdt in dat 
we heel erg geloven in samenwer-
ken en een selectief dealerbeleid 
voeren. We zouden graag hetzelfde 
willen bereiken als in de Benelux. 
Het doel is om minimaal vijfhonderd 
dealers te realiseren in Frankrijk.”

“De laatste toevoeging aan het assor-
timent van d-sign Denemarken is X 
by Trollbeads geweest. Het is een 
geniaal merk met potentie en het 
gaat ook wel lukken om het nog 
beter in de markt te zetten.”

Hans: “In tien jaar tijd is er heel veel 
veranderd in de branche. De afge-
lopen jaren zijn voor veel spelers in 
de markt pittig geweest. Ook voor 
ons is het belangrijk geweest naar 
de toekomst te kijken en plannen te 
maken. Wij zijn dan ook enorm trots 
op onze dealers en hun ondernemer-
schap. Het zijn vakspecialisten met 
kennis van zaken die weten hoe zij 
merken perfect kunnen neerzetten.”

“Wat we merken is dat heel veel 
juweliers nu kijken naar wat produ-
centen gaan doen betreffende eigen 
winkels. Daar was tien jaar gele-
den nog geen sprake van. Voor ons 
hoeven ze in ieder geval niet bang 
te zijn. Wij zijn geen retailers, dus 
wij gaan dat niet doen. Dat is een 
vak apart en juweliers zijn daar 
veel beter in dan wij. Het is dus 
absoluut niet onze ambitie om ons 
in die wereld te begeven. We zijn 
geen concurrenten van onze eigen 
klanten. Je moet niet alles zelf willen 
doen. Natuurlijk willen we wel dat 
onze klanten meer de focus leggen 
op Trollbeads met shop-in-shops of 
zelfs brand-stores, maar dan in een 
samenwerking met een juwelier. Dat 
geldt in grote lijnen ook voor onze 

webshop. We zijn  met een webshop 
gestart, omdat de consument dat 
wilde, maar we laten onze klanten 
delen in de omzet. Wij leggen de 
nadruk graag op onze goede relatie 
met onze dealers. Wij hebben samen 
Trollbeads groot gemaakt”, zo legt 
Dorte uit.

“We zoeken nog steeds naar interes-
sante Deense merken. We willen 
groeien en hopelijk vinden we iets 
dat onze bestaande merken goed 
kan aanvullen. We wachten op het 
juiste merk. We zijn wat terughou-
dend geworden door de jaren heen, 
maar we zijn zeker bereid om risi-

co’s te nemen. Wie niet waagt, die 
niet wint. We denken echter wel 
goed na voordat we ergens instap-
pen. We bekijken alles veel meer 
vanuit een zakelijk oogpunt, waar 
we in het begin meer op gevoel 
beslissingen namen. Dat is mis-
schien wel de grootste verandering 
die wijzelf hebben doorgemaakt in 
de afgelopen tien jaar. Je moet ook 
een stapje terug durven nemen en 

dat hebben we gedaan. Nu zie je 
weer een stabilisatie in de markt en 
kunnen we ons weer focussen op 
groei in de Benelux. Dat zit hem 
meer in kwalitatieve groei met juwe-
liers die bewust voor ons kiezen en 
waar wij een langdurige samenwer-
king mee aan kunnen gaan, dan in 
groei qua dealeraantallen. Er zijn nu 
momenteel al 350 verkooppunten 
voor Trollbeads in de Benelux en dat 
is genoeg. Maar over vijf jaar zitten 
we hopelijk weer hier om te spreken 
over d-sign Denemarken en terug te 
blikken op de afgelopen jaren. Daar 
gaan we wel vanuit in ieder geval.”

Meer informatie: 

d-sign Denemarken
Tel. 0343-432618
www.trollbeads.nl 
www.facebook.com/mijntrollbeads 

“We geloven heel erg in samen-
werken met onze klanten

http://www.trollbeads.nl/
http://www.facebook.com/mijntrollbeads
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Twee jaar geleden ben ik zowel door 
de Federatie Goud & Zilver als de 
Thuiswinkel Organisatie uitgenodigd 
om mij aan te sluiten bij 459 andere 
experts om kennis te delen en na te 
denken over de toekomst van retail, 
met als focus het jaar 2020. Vandaar 
dat het programma is omgedoopt 
tot: Shopping2020. 

Shopping2020 is vanaf het begin af 
aan opgezet in nauwe samenwer-
king met andere branche- en belan-
genorganisaties en, vanaf 2014, ook 
met VNO NCW en MKB Nederland. 
De reden hiervoor is dat de impact 
van de ontwikkelingen veel groter 
is dan alleen de online verkoop van 
producten en diensten, het domein 
waar Thuiswinkel.org zich op richt. 
Alle retailorganisaties krijgen te 
maken met veranderende ontwikke-
lingen. Vandaar dat meer dan twin-
tig branche- en belangenorganisaties 
gezamenlijk Shopping2020 dragen.

In de onderzoeksfase van 
Shopping2020 stond de volgende 
onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe 
shopt de consument in 2020 en 
welke acties moeten worden onder-
nomen op nationaal, branche- en 

bedrijfsniveau zodat Business-to-
Consumer (B2C) ondernemend 
Nederland succesvol hier op in kan 
spelen, zowel nationaal als internati-
onaal?’ Veel retailers, en dus ook wij 
juweliers, denken dat als wij in dat 
jaar een webshop opgezet hebben, 
wij goed voorbereid zijn. Jammer 

genoeg mag ik maar zeshonderd 
woorden gebruiken in deze column 
en zal dus beknopt de conclusies 
opsommen, maar het retailland-
schap zal vele malen complexer zijn 
over vijf jaar dan dat wij nu gewend 
zijn. Er is verandering nodig op vele 
vlakken en belangrijke aandachts-
punten zijn:

- Juweliers moeten hun eigen orga-
nisatie zeer flexibel maken en goed 
meegaan met de culturele verande-
ringen.
- Als ondernemer is IT onmisbaar 
en is het van essentieel belang dat u 
al uw systemen en processen (intern 

en extern) met elkaar verbindt en ze 
schaalbaar maakt.
- Wees vooral niet bang om u te 
ontdoen van oude systemen en pro-
cessen.
- Technologie moet een geïnte-
greerd onderdeel worden van alle 
processen binnen het juweliersbe-
drijf.
- MAAR HET ALLERBELANGRIJKSTE 
IS: laat u dirigeren door uw eigen 
consument! Vraag en luister vooral.

Mocht u nog geen eCommerce web-
site gebouwd hebben, dan raad ik u 
aan om het volgende te doen:

1. Registreer een eigen URL, Google 
Maps, Facebook Page, Twitter 
account, Instagram account & 
Pinterest account;
2. Start CRM database & verstuur 
digitale nieuwsbrieven;
3. Start enquête onder eigen klanten;
4. Word lid van brancheorganisatie 
NJU en vraag informatie op;
5. Sluit aan bij (eCommerce) samen-
werkingsverbanden, zoals YIZZ;
6. Besluit wie u wil zijn in omni-

channel wereld, kies een niche/
specialisme en zorg dat u de beste 
wordt; 
7. Offline meer beleving en aanslui-
tend maken op online!

Heeft u al een eBoutique, dan felici-
teer ik u. In dat geval is het advies: 
zorg dat u bij punt 1 & 2 alle tools 
correct en accuraat ingesteld heeft. 
Uiteraard kunt u stap 5 overslaan, 
maar overweeg of uitbesteden niet 
goedkoper is dan zelf alles doen. 
Maar het allerbelangrijkste is punt 
6: beslis wie u en wat uw bedrijf 
wil zijn in 2020 en focus op waar u 
sterk in bent.

Vanaf mei 2014 transformeerde 
Shopping2020 van onderzoekspro-
gramma naar actieprogramma. De 
stip op de horizon is in het eerste 
jaar goed gezet, maar nu blijft deze 
groep de weg naar de markt, con-
sument en technologie van 2020 
uitwerken zodat er gezamenlijk de 
concurrentie van 2020 het hoofd 
geboden kan worden. Zo had ik voor 
de tweede keer op 12 juni 2014 de 
eer om deel te nemen in een van de 
dertig expertgroepen, die gestart zijn 
om gezamenlijk te werken aan het 
Handboek Shopping2020. Wij wer-
ken nu samen aan een levend docu-
ment, in de vorm van een online 
Wiki, waarbij inzichten, processen 
en best practices op een gestructu-
reerde wijze worden gedeeld. Alleen 
op deze manier kan de Nederlandse 
retail tegenwicht bieden tegen de 
retailgiganten die vanuit het westen 
en oosten op Nederland afkomen.

Bedankt dat u de tijd heeft geno-
men om mijn eerste column te 
lezen. Graag nodig ik u uit om 
het Shopping2020 rapport te down-

loaden via www.shopping2020.nl 
en goed na te denken hoe u van 
toegevoegde waarde wil zijn voor 
uw consument in 2020! In mijn vol-
gende column zal ik dieper ingaan 
op tips om beter vindbaar te worden 
online: kortom minder verhalen en 
meer actiepunten.

Reageren op deze column is 
mogelijk door een e-mail te stu-
ren naar alon@oakconsultancy.com 
of te bellen naar Oak Consultancy, 
tel. 020-2602100. Aanvullende 
informatie is ook beschikbaar op 
OakConsultancy.com.

Vindt u 2020 ook zo futuristisch klinken? Over vijf jaren leven wij in de jaren 
’20. Ondanks dat veel ondernemers langetermijnplannen maken en die ook 
vaak in cycli van vijf jaar worden gemaakt, denken veel mensen dat het vol-
gende decennium nog heel ver weg is. Maar veel retailers, vooral etailers, zijn 
al twee jaar geleden gestart met een groot nationaal onderzoeksprogramma 
naar de behoeftes van consumenten in het jaar 2020.

“Waar staat uw bedrijf in het jaar 2020?”

C O L U M N  A L O N  B E N  J O S E P H
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