
Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
81

70
) 

Va k i n fo r m a t i e  vo o r  d e  t o t a l e  J u w e l i e r s -  e n  B i j o u t e r i e b ra n c h e  |  Fe b r u a r i  2 0 1 6  |  1 6 e  j a a r g a n g  n o. 1  |  P r i j s  €  1 0, 5 0

COVERSTORY 
MILLER/CO

BEZOEK AAN 
MICHEL HERBELIN

NIEUWE DISTRIBUTEUR
ICE-WATCH

de juwelier
SPECIAL

JEWELS & 
WATCHES 

VOORJAARSBEURS



www.myimenso.com

New by MY iMenso

Pura Collection (9mm)

Ceramic rings

http://www.myimenso.com/


C O L O F O N  E N  D E  V I S I E

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 6 3

Vakblad voor de totale juweliers- 
en bijou teriebranche

Verantwoordelijke uitgever Nederland:
GPmedia BV
Van Schaeck Mathonsingel 8
6512 AP Nijmegen
Telefoon:  +31 (0)24 3 246146
E-mail: info@gpmedia.nl
Internet: www.gpmedia.nl
 www.dejuwelier.biz

Verantwoordelijke uitgever België:
De Mey Micheline
Eekhoutdriesstraat 67
9041 OOSTAKKER (B) 

Uitgever:
Peter Peeters

Hoofdredactie:
Coen de Jager
c.dejager@gpmedia.nl 

Advertentieverkoop:
GPmedia BV
Accountmanager: 
Gerdo van de Peppel
g.peppel@gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en 
uit gevoerd conform de Regelingen voor 
het Advertentiewezen, gedeponeerd 
ter griffie van de Arrondissements recht-
banken en bij de Kamers van Koop-
handel.

Vaktijdschrift De Juwelier heeft het HOI 
Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is 
gegarandeerd en gecontroleerd.

Abonnementen:
www.gpmedia.nl
of via info@gpmedia.nl
Per jaar in Nederland € 42,-
Per jaar in Europa € 51,-
Losse verkoop € 10,50

Het abonnement kan elk gewenst 
mo ment ingaan.

Vormgeving:
Studio Intensive
Telefoon: +31 (0)24 3 246140
info@studio-intensive.com
www.studio-intensive.com

Druk:
Geers Offset (België)

ISSN:
1872-9363

© Copyright 2016
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie 
microfilm of welke andere wijze dan 
ook,  zonder voorafgaande toestemming 
van de uitgever.

De Juwelier besteedt de grootst 
mogelijke aandacht aan de juistheid 
van de informatie die in het vaktijd-
schrift wordt opgenomen. Fouten zijn 
echter niet volledig uit te sluiten. 
De uitgever en de auteurs zijn dan ook 
op geen enkele wijze verantwoordelijk 
voor schade, van welke aard ook, 
die is ontstaan als gevolg van hande-
lingen en/of beslissingen die gebaseerd 
zijn op de bedoelde informatie.

Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
81

70
) 

Va k i n fo r m a t i e  vo o r  d e  t o t a l e  J u w e l i e r s -  e n  B i j o u t e r i e b ra n c h e  |  Fe b r u a r i  2 0 1 6  |  1 6 e  j a a r g a n g  n o. 1  |  P r i j s  €  1 0, 5 0

COVERSTORY 
MILLER/CO

BEZOEK AAN 
MICHEL HERBELIN

NIEUWE DISTRIBUTEUR
ICE-WATCH

de juwelier
SPECIAL

JEWELS & 
WATCHES 

VOORJAARSBEURS

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik heb mijn bedenkingen over de 
toekomst van Jewels & Watches. Het eens zo indrukwekkende beursconcept lijkt zijn 
glans te verliezen. Waar ooit de gehele sector aanwezig was om – als exposant – de 
laatste noviteiten te tonen en – als bezoeker – te bewonderen, lijkt de laatste jaren 
de interesse vanuit de branche minder en minder te worden. Het aanbod op Jewels 
& Watches loopt wat terug en laten we eerlijk zijn: u ziet de beurs als juwelier blijk-
baar ook niet als dé plek om trends, nieuwe merken en nieuwe collecties te zien. De 
bezoekersaantallen vallen tegen en het lijkt er steeds meer op dat het vooral tijdens 
het uitserveren van de lunch druk is op de beursvloer. Wat is toch het probleem?

Aan de overgebleven exposanten ligt het in mijn ogen niet. Ze nodigen klanten uit 
om naar de beurs te komen en ze starten initiatieven om de bezoekersaantallen te 
verhogen. Het helpt niet mee dat de afgelopen jaren een aantal vooraanstaande 
bedrijven de beursvloer hebben verlaten (recent nog IBB), maar vergis u niet in het 
overgebleven aanbod: de PDA Group, Kasius, Fossil, Casio, TW Steel, MelanO, MY 
iMenso, Drijfhout, Weisz, Daniel Wellington en zo kan ik nog wel even doorgaan zijn 
nog allemaal aanwezig. Alleen dat moet toch al genoeg reden zijn om de beurs te 
bezoeken. Waarom lijkt een groot deel van de juweliers dan toch niet bereid om op 
zondag 6, maandag 7 of dinsdag 8 maart naar Utrecht te rijden? Heeft het te maken 
met een gebrek aan innovatie? Een gebrek aan financiële mogelijkheden? Angst om te 
moeten kopen? Ik durf het niet te zeggen.

Het gevolg zou straks zo maar kunnen zijn dat er straks geen vakbeurs meer à la 
Jewels & Watches is. Een plek waar u als ondernemer overzichtelijk en snel de groot-
ste bedrijven kunt bezoeken wanneer u het uitkomt en waar u merken kunt zien die 
u normaal niet ziet. De opzet van Jewels & Watches is uniek in de wereld. Nergens 
anders vindt u een dergelijke beurs, neem dat van mij aan. Wij hebben ons ook altijd 
ingezet om de Voor- en Najaarsbeurs specifiek te promoten en dat doen we ook dit 
jaar uitgebreid. We hopen dat te mogen blijven doen.

Wil ik u tot slot ook nog even wijzen op deze uitgave van De Juwelier. Vorig jaar heb-
ben wij een nieuwe weg ingeslagen om ons ‘future proof’ te maken. Dit jaar zetten wij 
die koers voort en ziet u dat wij de lay-out van ons magazine een opfrisbeurt hebben 
gegeven en wij gaan onze online uitingen (website, social media en nieuwsbrieven) 
beter toespitsen om u te informeren op een multimediaal niveau. Een uitdaging voor 
ons, maar noodzakelijk om u te blijven triggeren om na te denken over uw vak, uw 
ondernemerschap en uw toekomst. 

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

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW WATCH4US
U kent allemaal KYBOE! De opvallende oversized horloges zijn een enorme hit en het bedrijf achter dit succes is Watch4us, de distributeur voor de Benelux. Jerry 
Boot is samen met zijn wederhelft Marieke, Sebastiaan van der Sluis en Bas Hunneman verantwoordelijk voor de distributie van KYBOE! in Nederland. Sinds kort 
hebben zij er echter een nieuw paradepaardje bij: Rebel & Rose. Wij treffen Jerry, Marieke, Sebastiaan en Bas in hun hoofdkantoor in Den Haag, waar ze in alle 
rust verder bouwen aan hun eigen succesverhaal.

32

P. 43 LANCERING MANFRED+CRACCO
Montebi is vorig jaar aan een grote inhaalslag begonnen. Dat heeft mede geleid tot de lancering van een 
nieuwe lijn binnen het Belgische horlogemerk Rodania onder de naam Manfred+Cracco. Dit nieuwe label 
combineert Zwitserse makelij, kwaliteit, betaalbaarheid en een hip design. 

43

10

P. 51 TW STEEL VERNIEUWT
DE ‘CANTEEN’-LIJN
Wegens het aanhoudende succes van 
de ‘Canteen’-armbanden heeft TW Steel 
besloten om de lijn een opfrisbeurt te 
geven. Vijf modellen zijn voorzien van 
een nieuw design en er worden twee 
compleet nieuwe modellen aan de lijn 
toegevoegd.

P. 32 COVERSTORY: MILLER/CO - VENDOUX
Vorig jaar kwam het voor velen als een donderslag bij heldere hemel dat de overname van Vendoux was gere-
aliseerd. Met de juiste investeerders aan boord, een nieuwe eigenaar in de vorm van Joyce Haagmans en een 
nieuw management gooide Vendoux het roer om. We zijn inmiddels een half jaar verder en zijn benieuwd 
wat er veranderd is en wat we mogen verwachten van de nieuwe partij achter Vendoux, Miller/Co. Zodoende 
traden wij in gesprek met Joyce Haagmans. “We willen meer glamour gaan toevoegen aan onze klanten. Niet 
alleen voor speciale momenten, maar gedurende de hele week. Met Vendoux maar ook met nieuwe merken 
en producten. Onze klanten willen zich op diverse momenten ‘glamourish’ voelen, zelfs in hun sportoutfit”, 
aldus Joyce.
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P. 112 JUWELIER IN BEELD: LE BLANC, BOXMEER
In het centrum van Boxmeer is sinds ruim een jaar Edelsmid-Juwelier Le Blanc te vinden. Eefke Peters begon in het centrum van de Noord-Brabantse plaats haar 
eigen winkel en met succes. “Het was al heel lang mijn droom om een eigen winkel te hebben waar mooie juweliersmerken verkocht worden en waar klanten 
met behulp van edelsmeden hun eigen sieraden kunnen creëren. Die droom is uitgekomen, maar het had allemaal toch wel wat meer voeten in aarde dan ik op 
voorhand dacht”, aldus de jonge onderneemster. Wij spraken met Eefke over haar eerste jaar als zelfstandig ondernemer.

P. 62 ALLER 
SPANNINGA 
INTRODUCEERT 
RINGENCOLLEC-
TIES MY SOLITAIRE 
EN MY MEMOIRE
In het segment trouwrin-
gen is Aller Spanninga al 
sinds 1863 één van de 
meest vooraanstaande 
producenten én ook nog 
van Nederlandse bodem. 
Waar het bedrijf uit Joura 
vooral prat op is, is het 
steeds weten te verras-
sen van haar klanten. 
Ook dit voorjaar weet 
Aller Spanninga weer 
onverwacht uit de hoek 
te komen met de intro-
ductie van My Solitaire en 
My Memoire, een tweetal 
hoogwaardige collecties 
ringen die helemaal inspe-
len op de behoeften en 
wensen van de consument 
van nu. 

P. 90 #WISHYOUWEREHERE: LENTE/ZOMERCAMPAGNE 
TOMMY HILFIGER
Zoals altijd weet Tommy Hilfiger haar collecties prachtig te presenteren in 
aansprekende campagnes. Tommy Hilfiger gaat dit voorjaar naar een idyllisch 
eiland. #WishYouWereHere is de campagne voor iedereen die wel eens heeft 
gedroomd van het leven in tropische oorden, met prachtige palmbomen, parel-
witte stranden en kristalhelder water. De Tommy Hilfiger Watches-collectie 
die hieruit is voortgekomen, ademt datzelfde zomerse gevoel en wordt tijdens 
de komende Jewels&Watches Voorjaarsbeurs gepresenteerd door Beach Time 
International.

90

112



“Bij aankoop van een horloge heeft de klant steeds meer de behoefte aan prestige, 
erkenning en individualiteit en wil hij daarbij tegelijkertijd een modestatement 
maken. Hij wenst zich van de massa te onderscheiden en zijn uniciteit tot uitdruk-
king brengen. Aan deze behoeften kan alleen worden voldaan als het gekochte 
artikel een emotionele meerwaarde biedt en de aankoop hiervan als iets speciaals 
ervaren wordt. Haemmer Germany staat voor een professionele merkstrategie en 
doelgroepgerichte, selectieve distributie.” 

“Wij willen de band met juweliers in Nederland versterken en samen met onze 
juweliers nieuwe wegen vinden en bewandelen om Haemmer Germany ook in 
Nederland succesvol te laten zijn. In Duitsland hebben we onze meerwaarde al 
bewezen met 550 juweliers. In korte tijd is Haemmer Germany uitgegroeid tot een 
succes en behoort het tot een van de omzet sterkste merken. Dat willen we ook in 
Nederland realiseren”, aldus Jeroen. In de komende uitgave van vaktijdschrift De 
Juwelier (die op 22 april verschijnt) leest u een uitgebreid verhaal over Haemmer 
Germany en de plannen voor de Nederlandse markt.

Meer informatie: Haemmer Germany
Tel. +49 (0)2307 208 430, www.haemmer-germany.com

MET EEN NEDERLANDER ALS MEDE-OPRICHTER IN DE VORM VAN JEROEN OPDAM HEEFT HAEMMER GERMANY EEN STERKE BAND 

MET ONS LAND. TOCH HEEFT HET OVERSIZED HORLOGEMERK – DAT IN 2008 WERD OPGERICHT – DE AFGELOPEN JAREN SAMEN-

GEWERKT MET AGENTEN ALS HET GAAT OM DE DISTRIBUTIE VAN HET MERK IN NEDERLAND. DAAR GAAT NU VERANDERING IN 

KOMEN, WANT HAEMMER GERMANY HEEFT HET HEFT IN EIGEN HAND GENOMEN. HAEMMER GERMANY IS SINDS DIT JAAR ZELF 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE DISTRIBUTIE IN DE BENELUX. WIJ SPRAKEN ALVAST MET JEROEN OPDAM OVER DEZE STAP.

Haemmer Germany neemt heft in eigen handen

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 68

N I E U W S

JÉH JEWELS VIERT DIT JAAR HET ZIL-

VEREN JUBILEUM EN KIJKT TERUG OP 

EEN KWART EEUW VAN CREATIEVE 

JUWELEN. DIT WORDT ONDER-

STREEPT DOOR ZOWEL DE ZILVEREN 

JUBILEUMSET EN DE NIEUWE LIJN 

‘BLACK BEAUTY’S’.

VIJFENTWINTIG JAAR JÉH JEWELS

Coby van Buuren (Jacoba Elizabeth Heemsbergen, J.E.H. dus) richtte 25 jaar geleden 
samen met dochter Elselien het merk Jéh Jewels op. In de afgelopen 25 jaar heeft het 
bedrijf vele herkenbare sieradenlijnen gemaakt waarbij ambacht hoog in het vaandel 
staat. Het nieuwste voorbeeld hiervan is de lijn ‘Black Beauty’s’. Deze nieuwe lijn 
bestaat uit colliers, ringen en oorbellen van 925 sterling zilver en 14-karaats goud met 
opvallende edelstenen. 

JUBILEUMVIERING
Om het feestjaar kracht bij te zetten is er een zilveren jubileumset ontworpen bestaan-
de uit een collier, armband, oorsteker en oorhangers. Daarnaast staan er voor dit jaar 
nog meer leuke acties voor de Jéh-dealers gepland; wij houden u hiervan op de hoogte.

Meer informatie:
Jéh Jewels
Tel. +31 (0)10 5913651
www.jehjewels.com 

http://www.haemmer-germany.com/
http://www.jehjewels.com/
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Snel en gemakkelijk boren is gegarandeerd door de robuuste constructie 
van de draaiboor van Busch. De levensduur van de draaiboor is ook ver-
lengd door gebruik te maken van het beste en superharde hardmetaal dat 
Busch kon vinden. Keer op keer kunnen gaatjes geboord worden door 
gebruik te maken van de draaiboor van Busch.

Meer informatie:

Busch & Co.
Tel. +49 (0) 2263 860
www.busch.eu 

NIET ALLEEN STAAL, MAAR OOK PLATINA, TITANIUM, HARDE 

METALEN LEGERINGEN, ZILVER EN GOUD ZIJN MOEILIJK TE 

BEWERKEN MET CONVENTIONELE DRAAIBOREN. DE NIEUWE 

BUSCH DRAAIBOREN 4203S MOETEN DAAR EEN EINDE AAN 

MAKEN. DEZE BOREN MAKEN HET GEMAKKELIJKER OM GAAT-

JES TE BOREN IN DE HARDE MATERIALEN ZOALS HIERBOVEN 

GENOEMD.

BUSCH optimaliseert DRAAIBOREN 
       

Fairy Fastener is ontstaan nadat drie zussen in Calgary (Canada) allemaal tegen hetzelfde 
probleem aanliepen, namelijk het omdoen van een armband. Toen zij ontdekten dat meer-
dere van hun klanten hetzelfde probleem hadden, staken zij de koppen bij elkaar en ont-
wierpen de Fairy Fastener. 

Het werkt als volgt: klip de ene kant van de armband met het oogje vast in het bekje van de 
Fairy Fastener, leg de Fairy Fastener comfortabel in je hand en gebruik je vrije hand om de 
armband rond je pols te brengen en de armband te sluiten. Simpel, snel en geen frustraties 
meer. 

Voor meer informatie:

123 EZ
Tel. +31 (0)36 5259093
info@123ez.nl, www.123EZ.nl 

HET PROBLEEM KENT IEDEREEN: ZELF EEN ARMBAND OMDOEN EN EEN HAND 

TEKORT LIJKEN TE KOMEN. DE SLUITING LIJKT TE KLEIN, OF DE NAGELS ZIJN TE 

LANG. DAT IS NU VERLEDEN TIJD MET DE FAIRY FASTENER, EEN HANDIG APPA-

RAAT WAARMEE IN EEN HANDOMDRAAI ELKE ARMBAND SNEL OMGEDAAN 

KAN WORDEN.

FAIRY Fastener: 
      BETOVEREND HANDIG        

De Fairy Fastener ligt fijn in de hand en helpt met het 

gemakkelijk vastmaken van elke armband  

http://www.busch.eu/
mailto:info@123ez.nl
http://www.123ez.nl/
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Het hele verhaal van Watch4us begon alweer acht jaar 
geleden. Jerry: “Ik zat met een paar vrienden in de kroeg 
toen we de eigenaren van KYBOE! spraken. Die zochten 
een distributeur voor Nederland. Het bleek lastig te zijn om 
bij juweliers binnen te komen. Een van mijn vrienden had 
een agentschap in de kleding en wij vonden KYBOE! wel 
fashionable. 

Dus leek het ons logisch om dan maar op die manier te 
starten. Zo gezegd, zo gedaan. De start was lastig, maar via 
de kledingbranche lukte het toch op bescheiden schaal. Na 
dik twee jaar vonden we het tijd om een serieuze poging 
te wagen en een dedicated accountmanager aan te nemen 
om toch weer de juweliersbranche in te gaan. Met de komst 
van Sebastiaan begon het echte succes. Na ruim een jaar 
van ‘geen interesse’ stapten de eerste juweliers in. De echte 
versnelling kwam toen KYBOE! een keer gedragen werd op 
TV. Toen René van der Gijp de oranje KYBOE! droeg bij 
VI-Oranje tijdens het EK van 2012 was de hype compleet. 
Wij sprongen daar natuurlijk direct op in door dit gegeven 
op social media uitgebreid te promoten. Zodoende kwam 
er vraag vanuit de consument en ook vanuit de juwelier. En 
toen was de beer los!”

EIGEN MERK
Het verhaal van KYBOE! is verder bekend. Binnen no time 
veroverden de kleurrijke en ‘in your face’ modellen van 
KYBOE! de Nederlandse consument. En dan kunnen juwe-
liers natuurlijk niet achter blijven. Ontwikkelingen volgen 
elkaar nog steeds in rap tempo op – zoals de introductie 
van de nieuwe modellen, 40mm versies en recentelijk de 
collectie bestaande met metalen banden. Jerry, Marieke, 
Sebastiaan en Bas gaan mee in de KYBOE!-flow, maar zijn 

U KENT ALLEMAAL KYBOE! DE OPVALLENDE OVERSIZED HORLOGES ZIJN EEN ENORME HIT EN HET BEDRIJF ACHTER DIT SUCCES IS WATCH4US, 

DE DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX. JERRY BOOT IS SAMEN MET ZIJN WEDERHELFT MARIEKE, SEBASTIAAN VAN DER SLUIS EN BAS HUNNEMAN 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE DISTRIBUTIE VAN KYBOE! IN NEDERLAND. SINDS KORT HEBBEN ZIJ ER ECHTER EEN NIEUW PARADEPAARDJE BIJ: 

REBEL & ROSE. WIJ TREFFEN JERRY, MARIEKE, SEBASTIAAN EN BAS IN HUN HOOFDKANTOOR IN DEN HAAG, WAAR ZE IN ALLE RUST VERDER 

BOUWEN AAN HUN EIGEN SUCCESVERHAAL. MET REBEL & ROSE HEBBEN ZE IN IEDER GEVAL EEN VLIEGENDE START GEHAD, WANT IN AMPER 

TIEN WEKEN TIJD ZIJN ER MAAR LIEFST 162 DEALERS IN NEDERLAND ENTHOUSIAST BEGONNEN MET DE VERKOOP VAN HET SIERADENMERK. 

JERRY DENKT TE WETEN HOE DAT KOMT. “WE ZIJN ANDERS DAN ANDERE BEDRIJVEN. WE ZIJN CREATIEVE MARKETEERS WAARDOOR WE OP 

EEN ANDERE MANIER KIJKEN NAAR HOE JE EEN MERK IN DE MARKT MOET ZETTEN. EIGENLIJK IS WATCH4US DE PERFECTE KLANT VAN ONS 

EIGEN RECLAMEBUREAU (BOOSTER), OMDAT ZE ALLE ONZE CONCEPTEN SNEL GOEDKEUREN.”

G R O O T  I N T E R V I E W  W A T C H 4 U S

“Rebel & Rose 
HEEFT ALLES OM SUCCESVOL TE WORDEN”
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de afgelopen tijd ook bezig geweest met andere zaken. “Als distributeur ben je 
altijd een tussenschakel en dat is best lastig als entrepreneur. Je blijft toch afhan-
kelijk”, zo stelt Jerry. “Daarom hebben we de stoute schoenen aangetrokken en 
hebben we zelf een merk ontwikkeld. Door goed te kijken wat er gebeurt in de 
markt en in de modewereld zagen we mogelijkheden voor een eigen sieraden-
merk met hippe, trendy armbandjes.”
 
REBEL & ROSE, NAMEN EN GEZICHTEN
Door de opgebouwde expertise en hun grote ervaring als reclamemakers en mar-
keteers konden ze uitgaan van eigen kracht. “We zijn creatief genoeg om zelf de 
designs te ontwerpen, dus dat doen we ook. Daarnaast hebben we met KYBOE! 
al een krachtig distributienetwerk opgebouwd en als klap op de vuurpijl kun-
nen we een beroep doen op een grote groep BN’ers die ons wat gunnen. Maar 
we moesten natuurlijk eerst een goede naam aan het merk te hangen: Rebel & 
Rose. Die naam is krachtig, maar geeft ons bovendien veel mogelijkheden om 
door te groeien, zoals met de introductie van andere lijnen. Als gezichten voor 
Rebel & Rose hebben we twee leuke en passende Bekende Nederlanders bereid 
gevonden. Rebel is de stoere Danny Vera, terwijl zijn lieve vrouw Escha de Rose 
is. Rebel & Rose heeft volgens ons alles om succesvol te worden. Een krachtige 
merknaam, fraaie productlijnen en perfecte passende, beroemde gezichten. Uit 

onderzoek onder juweliers is ook gebleken dat er strategisch goede mogelijkhe-
den zijn voor een specifieke stoere lijn voor mannen (Rebel-lijn) en een lieve 
vrouwelijke lijn (4 the Roses).” 

EUREKA!
“Het mooie van de merknaam Rebel & Rose is dat er altijd Rebels en Roses zijn. 
Alleen hun uiterlijk verandert in de tijd. Dus als we er in slagen om onze positie 
te behouden en uit te breiden kunnen we in de tijd ook meebewegen met nieuwe 
trends. Ook de producten zelf moeten uiteraard onderscheidend zijn, zeker als 
het gaat om armbandjes. Als je in staat bent om mensen je producten te laten dra-
gen op tv, moeten die wel meteen herkenbaar zijn als Rebel & Rose. Daar zijn we 
dus het meeste tijd aan kwijt geweest. In december 2014 hadden we het eureka 
moment. Zo worden de armbanden van halfedelsteen in de serie ‘more balls than 
most’ geaccentueerd door vijf beads in de kleuren zilver, goud en roségoud. Ze 
zijn daardoor altijd direct herkenbaar op beeld.”

NEGEN MAANDEN
“Het totale traject van ruw idee, tot lancering van de collectie heeft negen 
maanden geduurd. En bij introductie hadden we eigenlijk meteen al onze eerste 
distributeur in het buitenland binnen. Onze target voor dit jaar is om in nog 
drie Europese landen distributeurs te vinden. Of dat lukt zien we wel, wat dat 
betreft hebben we geen last van druk of targets die gehaald moeten worden. Het 
belangrijkste voor ons is dat we het leuk vinden en dat onze klanten tevreden zijn. 
Omdat we het gevoel hadden dat dit best wel eens groot kon worden, waren we 
blij dat we destijds al in contact waren gekomen met Bas Hunneman. En ook dat 
we hem direct enthousiast konden krijgen voor het concept. Met Bas haalden we 
zes jaar internationale ervaring binnen op het gebied van productie en distributie 
van sieraden. We konden dus direct beginnen met productontwikkeling, samples 
maken en testen. En dat scheelde ons veel tijd.”

SOCIAL MEDIA
“Wij willen beleving creëren rondom Rebel & Rose en zorgen er daarnaast voor 
dat alles rondom het merk tot in de puntjes is geregeld. Kwalitatief hoogwaardig 
display- en verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld. We laten niets aan het toeval 
over. Bij de introductie hebben we ook al het personeel van dealers die instapten 

een armband cadeau gegeven, zodat ze die zelf gaan dragen en ervaren. Zij zijn 
degenen die de armbanden uiteindelijk moeten verkopen. We hameren ook op 
koppelverkoop. Als een klant binnenkomt voor een horloge, laat dan ook nog 
Rebel & Rose zien of een ander product. Op dat gebied is er nog veel winst te 
behalen bij juweliers. Creëer beleving, breng dat over en maak van de aankoop 
van een accessoire nog meer een feest. Stel je op als adviseur en laat zien wat er 
nog meer mogelijk is door te mixen. Wij doen dat bijvoorbeeld door foto’s te pos-
ten op Instagram en Facebook. We laten zien hoe je onze producten kan dragen 
en we laten zelfs onze concurrentmerken zien. Dat maakt ons niks uit, als het er 
maar goed uitziet. We gaan daarbij toch van onze eigen kracht uit.” 

Watch4us is sowieso heel sterk op social media. “Om onze klanten nog verder 
van dienst te zijn stellen we onze expertise op het gebied van social media ter 
beschikking. In een zogenaamde ‘social media bank’ - die we zelf hebben ontwik-
keld via ons reclamebureau -  kunnen klanten door in te loggen alles zien wat wij 
op social media doen, en dat vervolgens zelf gebruiken voor hun eigen uitingen.”

BN’ERS
De manier waarop Jerry, Marieke, Sebastiaan en Bas praten over hun werkwijze 
verraadt een bepaalde zelfverzekerdheid. Het afgedwongen succes tot nog toe bil-

lijkt deze houding volledig. Hoewel ze beseffen dat succes ook heel vergankelijk 
kan zijn en dat ze er nog lang niet zijn. “We werken heel intuïtief. Je moet ook 
stappen durven zetten. Het enige verschil tussen succes en geen succes is het 
doen.”, zegt Jerry. “We hebben natuurlijk ook het voordeel dat we met een klein 
team zijn met ieder zijn specifieke kennis en ervaring. Daardoor zijn we slagvaar-
dig en kunnen we deze stappen zetten. Dat draagt bij aan het succes. Natuurlijk 
helpt de exposure van BN’ers ook goed”, aldus Sebastiaan.

Om maar aan te geven hoe verbonden BN’ers zijn met de merken van Watch4us 
wordt Sebastiaan tijdens het gesprek meerdere keren ge-appt, onder meer door 
ambassadeurs van KYBOE! en Rebel & Rose. Zo appt één van de BN-ers van het 
eerst uur: “Iets over de nieuwe kleuren van KYBOE!, dus je weet wel hoe laat 
het is”, zegt Sebastiaan lachend. “Het contact met BN’ers is altijd heel informeel 
en dat lijken ze te waarderen. Maar het belangrijkste is dat ze het zelf ook leuk 
moet vinden, want je kunt echt niet iemand dwingen om wat te dragen”, zegt 
Sebastiaan. “Het is voor ons ook altijd geweldig als iemand onze producten op tv 
draagt”, zo vult Marieke aan. “Het maakt ons trots en de modellen van KYBOE! 
en Rebel & Rose vallen natuurlijk goed op. Door die exposure – die juweliers 
natuurlijk ook zien – krijgen we veel aanvragen.”

GOUDEN COMBI
Dat merken wij ook, want tijdens ons gesprek wordt Marieke gebeld door een 
juwelier die interesse heeft in Rebel & Rose. “Dat toont ook het succes van een 
merk”, zegt Marieke. “Wij vallen op en daarom willen juweliers met ons in zee. 
Daarbij hebben de producten natuurlijk ook gewoon een goede uitstraling en 
kwaliteit. Door onze ervaring in de marketing en de reclame weten we hoe we 
een merk in de markt moeten zetten en voelen we vertrouwen uit de branche. Dat 
is een gouden combinatie.”

Voor meer informatie:

Watch4us bv
Tel. 070-324 6000
Info@watch4us.nl
www.rebelandrose.nl, www.kyboe.nl 
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“DOOR ONZE ERVARING IN DE MARKETING EN DE RECLAME WETEN WE HOE WE 

EEN MERK IN DE MARKT MOETEN ZETTEN EN WE VOELEN VERTROUWEN UIT DE 

BRANCHE. DAT IS EEN GOUDEN COMBINATIE”

mailto:Info@watch4us.nl
http://www.rebelandrose.nl/
http://www.kyboe.nl/


MERKEN 

WAARMEE EEN JUWELIER ZICH KAN 

onderscheiden

“Met Sector, Just Cavalli en Karen Millen hebben we een portfolio van 
drie zeer verschillende merken waarmee een juwelier zich kan onder-
scheiden”, aldus Pedro de Andrade, Managing Director van Luxsanto.

KAREN MILLEN
 “Karen Millen horloges hebben de typische Britse stijl en klasse. 
Ieder luxe horloge is individueel ontworpen en volledig handgemaakt 
met de best mogelijke materialen. De modellen hebben veel flair en 
elegantie en ik was meteen verknocht aan Karen Millen toen ik de 
collectie zag. De prijzen van de horloges zijn geweldig en de marge 
is goed.”

SECTOR
“Sector staat voor onverwoestbare sporthorloges met een stijlvol 
Italiaans en commercieel design. De horloges zijn geschikt voor de 
meest extreme sporten. Uiteraard zijn de horloges volledig waterdicht 
en geschikt voor zowel in de natuur als in de stad.  De kwaliteit is 
zeker hoogwaardig en daarnaast is Sector interessant voor een brede 
doelgroep door de collectieopbouw. Er zijn zowel heren- als dames-
collecties en we bieden zeer gunstige marges op de horloges.”

JUST CAVALLI
 “Just Cavalli horloges hebben een uitgesproken stijl die vooral in 
Zuid-Europa en het Midden Oosten zeer populair is. Je vindt dit mooi 
of lelijk, maar ook voor Just Cavalli is er een markt in Nederland. De 
horloges zijn enorm geschikt voor vrouwen die willen opvallen en 
uitdagen. Just Cavalli is een niche merk voor extravagante mensen. 
Ook hier bieden wij weer een aantrekkelijk marge.”

Meer informatie:
Luxsanto,
Tel. +31 (0)20 3707865
www.luxsanto.com
info@luxsanto.com 

EIND VORIG JAAR MAAKTEN WIJ AL KENNIS MET 

LUXSANTO ALS DISTRIBUTEUR VAN DE INTERNATIONALE 

HORLOGEMERKEN KAREN MILLEN, JUST CAVALLI EN 

SECTOR IN NEDERLAND. DEZE DRIE TOTAAL VERSCHILLENDE 

HORLOGEMERKEN HEBBEN ELK EEN EIGEN 

ONDERSCHEIDENDE STIJL. 

H O R L O G E S
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de grootste collectie

GOUDEN SIERADEN
uit voorraad leverbaar

Openinstijden showroom: ma t/m vr 8.30-16.30 uur
Keienbergweg 12 - 1101 GB Amsterdam
www.drijfhoutnl.com - info@drijfhoutnl.com
t. (+31) 020 564 8 520

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/


HET BELANG VAN DE PRODUCTGROEP HORLOGEBANDEN IS IN DE 

REDACTIONELE KOLOMMEN VAN DE JUWELIER AL VAKER BENOEMD. 

ZIE HET NIET ALS SERVICEPRODUCT, MAAR ALS EEN OP ZICHZELF 

STAANDE PRODUCTGROEP WAAR ECHT EEN MOOIE OMZET MEE TE 

HALEN IS. DE STREKKING VAN DIT VERHAAL WORDT ZEKER ONDER-

BOUWD DOOR FRANS HORSTEN VAN DE NIEUWE GROOTHANDEL 

BAND EN BATTERIJ SERVICE (BBS). MET BBS BEDIENT FRANS SINDS 

BEGIN FEBRUARI NEDERLANDSE, BELGISCHE EN EEN KLEIN DEEL 

DUITSE JUWELIERS MET DE HORLOGEBANDEN VAN PIERO MAGLI. 

“NAAST DE ENORME POTENTIE DIE DE PRODUCTGROEP HORLO-

GEBANDEN HEBBEN, HET VOOR JUWELIERS MARGE- EN OMZET-

TECHNISCH ENORM INTERESSANT IS, LIGT ER IN DE MARKT HEEL 

VEEL RUIMTE VOOR EEN NIEUWE AANBIEDER OP HET GEBIED VAN 

HORLOGEBANDEN, ZEKER VAN HET NIVEAU VAN PIERO MAGLI”, 

ZO IS FRANS STELLIG. “DIT VERHAAL KENT ALLEEN MAAR POSITIEVE 

KANTEN.”

‘Band en Batterij Service: 
VOOR MEER DAN ALLEEN 

           EEN GOED PRODUCT’

Frans heeft door zijn eerdere werkzaamheden een voorliefde opgebouwd voor 
horlogebanden. “Ik heb dan ook een bewuste keuze gemaakt om mij alleen 
te richten op de verkoop van horlogebanden en batterijen. Geen extra pro-
ductgroepen, geen andere focus, alleen maar horlogebanden en een zo goed 
mogelijke service bieden. Daarbij heb ik het geluk gehad dat ik met een partij 
als Piero Magli in contact kwam. Piero Magli is zelf fabrikant van de horloge-
banden, heeft een enorm breed assortiment en onderscheidt zich van andere 
aanbieders. Dat doen ze met de horlogebanden die al vanaf € 12,50 winkelver-
koopprijs beschikbaar zijn, de hoge kwaliteit die het merk biedt, maar ook de 
banden in afwijkende maten. Ze zijn bereid mee te denken om in te spelen op 
de behoeften vanuit de branche.”

TOTAALCONCEPT
Naast een allesomvattend assortiment met een zeer groot aanbod 
leren, rubberen, siliconen en stalen banden in de meest uiteenlo-
pende maten (van 12 tot 40 mm) tegen een zeer scherpe prijs 
voldoet Piero Magli verder aan alle eisen. “Buiten het feit 
dat de kwaliteit enorm hoog is, de producten gemaakt zijn 
volgens Europese regelgeving, er een uitgebalanceerde 
collectie is, wordt Piero Magli als totaalconcept gele-
verd. Dat wil zeggen met marketingmateriaal dat tot 
in de puntjes geregeld is en een prachtige display die 
past bij de stijl van de juwelier.”

SERVICE
Het wordt duidelijk dat service hoog in het vaandel 
staat bij Frans. “Door mijn ervaring in de branche 
weet ik waar behoeften aan is. Snelle levertijden, 

binnen vijf dagen, is een vereiste. Alles moet in het teken staan van het zo goed 
mogelijk bedienen van klanten. Daar streef ik naar. Zoals gezegd zijn de hor-
logebanden van Piero Magli niet een productgroep  die ik erbij verkoop, mijn 
focus ligt hierop. Mijn slogan is niet voor niets ‘Band en Batterij Service: voor 
meer dan alleen een goed product’”, zo besluit Frans.

Meer informatie: 
Band en Batterij Service, tel. 020-2223319 & 06-54224883
www.bandenbatterijservice.com

H O R L O G E B A N D E N

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 616

http://www.bandenbatterijservice.com/


L I F E S T Y L E

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 6 17

NOOSA-AMSTERDAM IS OPGERICHT DOOR NATHALIE MANGNUS EN ALETTE ZEIJLSTRA, 

DIE OP HUN WERELDREIZEN GEÏNSPIREERD RAAKTEN DOOR ALLE CULTUREN EN SYM-

BOLEN DIE ZE TEGENKWAMEN. DIE INDRUKKEN HEBBEN ZIJ VERWERKT IN FASHION-

ACCESSOIRES, SIERADEN EN CHUNKS®. 

PERSOONLIJKE ACCESSOIRES VAN 

NOOSA-Amsterdam

De naam NOOSA komt van het plaatsje Noosa in Australië, waar Nathalie en Alette allebei zijn 
geweest. Ze waren zo onder de indruk van de bijzondere mensen, het prachtige nationaal park en 
de algehele sfeer die er hing dat ze besloten dat Noosa de perfecte naam zou zijn voor hun merk. 
Nathalie en Alette: “We willen vrouwen stimuleren om uit te gaan van hun eigen kracht, hun dro-
men te volgen en zichzelf in volle glorie aan de wereld te laten zien. Wij willen van persoonlijke 
waarde zijn door mooi en betekenisvol vakmanschap uit de hele wereld te delen met onze klanten. 
Wat wij hen bieden is persoonlijke accessoires met een symbolische betekenis.” 

De collectie van NOOSA-Amsterdam bestaat uit tassen, sieraden, riemen, doeken, sjaals en nog 
heel veel meer. U ontdekt in de volgende uitgave van vaktijdschrift De Juwelier nog veel meer over 
dit bijzondere merk.

Meer informatie:

NOOSA-Amsterdam
Tel. 020-82 02 320
www.noosa-amsterdam.com 

http://www.noosa-amsterdam.com/


Aller Spanninga introduceert 

een zeer uitgebreide nieuwe collectie:

My Solitaire, een prachtige collectie met vele 

keuzemogelijkheden voor de consument.

Diverse kleurencombinaties, steengroottes, 

inruil- en uitbreidingsmogelijkheden 

maakt My Solitaire naast de bestaande 

My Memoire collectie zeer compleet.

Hèt ringenmerk van Nederland



- Al 150 jaar een betrouwbare partner.

- Kwalitatief hoogwaardige producten.

- Volledig tailormade maken van alle soorten ringen.

- Heldere communicatie in uw eigen taal met vaste   

 contactpersonen.

- Innovatief op het gebied van trends en het gebruik 

 van de modernste technieken, eventueel in combinatie 

 met ambachtelijk vakwerk.

- Aller Spanninga is erg actief op het gebied van consumen- 

 tenmarketing via social media.

- Consumentvriendelijke website met speciaal zoekfilter   

 voor model, prijs en kleur.



S I E R A D E N

GEHEEL NAAR EIGEN WENS EN SMAAK JE SIERADEN AANPASSEN IS 

IETS WAAR WE IN NEDERLAND MAAR GEEN GENOEG VAN KRIJGEN. 

HEIDE HEINZENDORFF SPEELDE IN OP DEZE TREND MET CLICKCREO-

LEN DIE HELEMAAL NAAR PERSOONLIJKE VOORKEUR TE CUSTOMIZEN 

ZIJN, MAAR GAAT NU EEN STAP VERDER DOOR ER OOK VOOR TE 

ZORGEN DAT COLLIERS TE PERSONALISEREN ZIJN. HIERDOOR KAN 

ELKE OUTFIT VAN DE JUISTE SIERADEN VOORZIEN WORDEN. HEIDE 

HEINZENDORFF HEEFT IN KORTE TIJD EEN GROTE SCHARE FANS 

OPGEBOUWD IN ONS LAND MET DE VERWISSELBARE CLICKCREOLEN 

EN HOOPT HETZELFDE NATUURLIJK OOK TE BEREIKEN MET DE COL-

LIERS. NET ZOALS DE CREOLEN ZIJN DE COLLIERS EENVOUDIG EN 

SNEL TE VOORZIEN VAN EEN NIEUW DESIGN, DOOR HET SIMPELE 

WISSELSYSTEEM. MAKKELIJKER WORDT HET NIET OM IN EEN HAND-

OMDRAAI EEN GEHEEL NIEUW SIERAAD TE CREËREN.

Clicksieraden
VAN HEIDE HEINZENDORFF 

De collectie oorsieraden van Heide Heinzendorff bestaat uit elf basiscreolen, 
waarbij een kliksysteem zorgt voor variatie. In het sieraad wordt één van de 
hangers geklikt om naar eigen inzicht een geheel te vormen. Natuurlijk kun-
nen de creolen ook zonder hanger gedragen worden. De clickcreolen zijn 
vervaardigd van hoogwaardig gerhodineerd zilver of geel- en roséverguld zilver 
en glanzend of gematteerd afgewerkt. De hangers zijn dus heel eenvoudig te 
verwisselen en zijn beschikbaar in diverse vormen en maten, uitgevoerd met 
bijvoorbeeld edelstenen, Majorca-parels of Swarovski-kristallen.

Hetzelfde principe geldt ook voor de colliers. Middels een vernuftig systeem 
is het heel gemakkelijk om de colliers te voorzien van de juiste hangers, waar-
door er naar eigen inzicht gecombineerd kan worden. Er is keus uit een groot 
aantal hangers.

TREND
Heide Heinzendorff is bij onze Oosterburen een grote naam. Naast de click-
creolen en clickcolliers bedient het Duitse bedrijf de juweliersmarkt ook met 
lederen banden en zilveren sieraden helemaal volgens de laatste trends. Het 
is allemaal vijftien jaar geleden begonnen met het ontwerpen en verkopen 
van leren banden en dat bleek een succes. Binnen korte tijd heeft Heide 
Heinzendorff de Duitse markt veroverd. 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 opgebouwd de afgelopen jaren. 
Het Duitse merk wordt sinds jaar en dag 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
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TRADITIEGETROUW STARTEN WIJ HET NIEUWE JAAR 

MET EEN SPECIAL OVER DE JEWELS & WATCHES 

VOORJAARSBEURS, MAAR DAARNAAST HEEFT DE REDAC-

TIE HET VIZIER OOK AL STIEKEM EEN BEETJE GERICHT OP 

BASELWORLD 2016. HET GROOTSTE EVENEMENT IN DE 

SIERADEN- EN HORLOGEBRANCHE IS DOORGAANS HET 

STARTSCHOT VOOR HET NIEUWE BEURSJAAR, INNOVATIES 

VAN HET HOOGSTE NIVEAU, MAAR VOORAL VAN  NIEUWE 

COLLECTIES. OM GOED IN TE SPELEN OP ONTWIKKELIN-

GEN IN DE MARKT RADEN WIJ ALTIJD AAN OM BEURZEN 

TE BEZOEKEN, ZOWEL IN NEDERLAND ALS IN HET BUITEN-

LAND. BASELWORLD MAG IN IEDER GEVAL NIET ONTBRE-

KEN. VAN 17 TOT EN MET 24 MAART VINDT DE 2016-EDITIE 

VAN BASELWORLD PLAATS. 

BaselWorld 2016:
17 TOT EN MET 24 MAART

Zoals elk jaar kan BaselWorld rekenen op een enorm aantal bezoekers. Het is niet 
voor niets het grootste en meest belangrijke evenement in onze branche. De meest 
vooraanstaande merken zijn terug te vinden als exposant tijdens BaselWorld 2016 
en zoals gebruikelijk zullen kosten noch moeite bespaard worden om het de bezoe-
kers helemaal naar de zin te maken.

Basel is van 17 tot en met 24 maart weer acht dagen lang het middelpunt van de 
juwelierswereld. Ook de redactie van vaktijdschrift De Juwelier is weer aanwezig 
en wij zullen in de volgende uitgave ruimschoots terugblikken op de beurs zelf en 
de opvallendste en meest belangrijke innovaties en nieuwe collecties belichten.

Meer informatie: www.baselworld.com

BASELWORLD 2016 IN CIJFERS:

Datum:   Donderdag 17 maart tot en met donderdag 24 maart 2016
Plaats:   Exhibition Center Basel (Messe Basel)
Openingstijden: Dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op donderdag 24 maart van  09.00 uur tot 16.00 uur

http://www.baselworld.com/


U kunt de volledige Julie Sandlau collectie zien op 
de voorjaarsbeurs Jewels & Watches

Voor info: Circle of Style
Email info@circleofstyle.nl • telefoon: +31 6 30135383

www.circleofstyle.nl

Circle of Style presents

mailto:info@circleofstyle.nl
http://www.circleofstyle.nl/
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“EEN GROTERE 
COLLECTIE EN 

SNELLERE 
LEVERING 
IS BIJNA 

ONDENKBAAR”

Veertig jaar geleden opgericht door ouders 
Henk en Rietje Pas en inmiddels onder 
leiding van dochter en zoon Anita en 
Marcel, is Pas nog altijd toenemend in 
haar succes. De familie Pas kent een lange 
historie in de diamantindustrie die dateert 
tot minimaal zes generaties terug. Ook 
Daan (23) en Nikki (25), respectievelijk 
de zoon van Marcel en dochter van Anita, 
zijn al besmet met het enthousiasme voor 
dit prachtige vakgebied en hebben inmid-
dels hun plaats gevonden binnen het 
bedrijf. Daan behaalde afgelopen jaar zijn 
HRD en GIA diploma’s en ook Nikki zal 
dit voorjaar de HRD opleiding volgen. 

SNELLE SERVICE
“Het is prachtig om zowel als insider – ik kom van kleins af aan al op de 
zaak – als nieuweling in het vak naar ons bedrijf te mogen kijken. Door wat 
vanuit juweliers naar ons wordt teruggekoppeld, merk ik het enorme belang 
van onze uitgebreide collectie. Het aantal modellen is talrijk en onze voor-
raad is enorm groot, wat betekent dat wij bestellingen erg snel kunnen uitle-
veren. Dit is vooral met de consument die door de online-shop trend steeds 
ongeduldiger wordt, een zéér belangrijke kracht voor juweliers”, aldus Nikki. 

In Pas Diamonds’ eigen atelier worden door diamantzetter en goudsmid Leon 
Bakker en goudsmid Marianne Helms op zeer vakkundige wijze onder ande-
re monturen gezet, aanpassingen aan bestaande modellen gedaan en artike-
len als service op maat gemaakt om wederom een snelle levering te kunnen 
garanderen. Hierbij wordt altijd meegedacht met de juwelier. 

JEWELS & WATCHES
Slechts acht man telt de volledige bemanning van Pas Diamonds, waarvan 
de meesten al vele jaren in dienst. Zo ook Raoul van der Meij, die dit jaar 
maar liefst 25 jaar werkzaam is bij Pas. Ook laatste aanwinst vertegenwoor-
diger Bert Schapendonk blijkt naast de rest van het personeel een enorm 
gewaardeerde toevoeging. “Zo’n vijf jaar geleden kozen wij er bewust voor 
niet meer op de Jewels & Watches in Utrecht te staan, omdat hier voor ons 
weinig toevoeging meer in zat”, aldus Marcel Pas. “In plaats daarvan zijn 
de vitrines bij de uitbreiding van ons kantoor gebruikt om de hele collectie 
te kunnen tonen. Voor juweliers die niet naar Amsterdam kunnen of willen 
reizen is onze vertegenwoordiger een uitkomst. Zo kunnen zij in eigen win-
kel onze collectie bekijken en zien hoe zij hun bestaande voorraad kunnen 
aanvullen.”   

Na een succesvolle inkoopbeurs afgelopen januari is de collectie wederom 
uitgebreid met nieuwe commerciële modellen en prachtige eyecatchers. 
Ook de succesvolle Passione-lijn (in samenwerking met de oorspronkelijke 
Jeunesse-fabrikant) is aangevuld met gloednieuwe modellen. Door jarenlange 
ervaring worden de artikelen zorgvuldig geselecteerd, met nadruk op kwa-
liteit, vakmanschap, commercialiteit en goede vertrouwensbanden met de 
fabrikanten om exclusiviteit en een snelle service te kunnen waarborgen.

TRENDS 2016
Wat brengt 2016 ons volgens Pas Diamonds? “Afgelopen jaren is een grote 
opkomst te zien van een heuse aanzoek-trend, overgewaaid vanuit de 
Verenigde Staten. In het voorjaar brengen wij daarom een speciale display 
uit, om alle aanzoekringen prachtig te kunnen presenteren. Ook hierin is 
onze collectie zeer toereikend, vanaf kleine beginprijzen tot exclusievere rin-
gen. Wij herkennen het belang van een goede presentatie bij de juwelier en 
helpen hen dan ook graag hierbij”, aldus Anita Pas.

Voor aanvullende informatie:
Pas Diamonds b.v.
Tel. 020-6960146
www.pasdiamonds.nl 

PAS DIAMONDS - EEN VAN DE 

GROOTSTE GROOTHANDELS IN DIA-

MANTEN SIERADEN IN NEDERLAND 

- IS ALTIJD BIJ HUN ROOTS EN 

STERKSTE KRACHTEN GEBLEVEN: 

EXPERTISE EN VAKMANSCHAP, EEN 

OMVANGRIJKE COLLECTIE, OUDER-

WETS GOEDE SERVICE EN RAZEND-

SNELLE LEVERTIJDEN. 

http://www.pasdiamonds.nl/


VAN ZONDAG 6 MAART TOT EN MET DINSDAG 8 MAART VINDT DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS 

PLAATS. VASTE STANDHOUDERS EN GASTEXPOSANTEN TONEN OOK DEZE EDITIE WEER HUN NIEUWSTE COL-

LECTIES EN PRODUCTEN. EN DAT ER VEEL TE ZIEN EN TE BELEVEN IS TIJDENS DE VOORJAARSBEURS LEEST U IN 

HET VERVOLG VAN DEZE UITGAVE, MAAR EERST GEVEN WIJ U EEN SUMMIER OVERZICHT VAN WAT U MAG 

VERWACHTEN OP DE JEWELS & WATCHES-ETAGE.

Jewels & Watches VOORJAARSBEURS – 

Naast de vaste exposanten zijn er weer een groot aantal gastexposanten tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs aanwezig. Voor het eerst zullen een aantal van hen terug te 
vinden zijn op de beursvloer waar voorheen IBB te vinden was. 

MILLER/CO
In het vervolg van deze uitgave leest u wat de exposanten die aanwezig zijn op de Jewels 
& Watches-etage voor u in petto hebben. Miller/Co gaat in ieder geval uitpakken. Niet 
alleen heeft het bedrijf Vendoux van nieuw elan voorzien, ook introduceert Miller/Co 
zichzelf als partner voor de juwelier en wordt Giorgio Fedon gepresenteerd. 

ICE-WATCH
Sinds eind januari is Pex Time, onderdeel van de PDA Group, de Nederlandse distributeur 
van Ice-Watch. Dat mag groot nieuws genoemd worden. Ice-Watch heeft op de Jewels & 
Watches-etage een eigen stand (B.262) waar u onder meer de nieuwste collectie van het 
horlogemerk kunt bewonderen.

MELANO
Een vertrouwd gezicht op de beursvloer is en blijft MelanO. Het immens populaire sieradenmerk kan altijd rekenen op veel 
bekijks tijdens de beursdagen en afgaand op de nieuwe collectie wordt het ook tijdens de Voorjaarsbeurs weer druk voor 
MelanO. De collecties ‘Twisted’, ‘Sturdy’ en ‘Vivid’ zijn flink uitgebreid. Hierdoor zijn er nieuwe verrassende mogelijkheden 
gecreëerd en is er nog meer verleiding in het MelanO-programma aangebracht.

Uiteraard is dit slechts een beknopte weergave van wat u allemaal kunt zien tijdens de Voorjaarsbeurs. Helaas hebben wij 
dit keer geen exposantenoverzicht of plattegrond ontvangen van de beursorganisatie, maar voor een actueel overzicht van 
de aanwezigen, verwijzen wij graag naar trademart.nl. 

Voor meer informatie: www.trademart.nl 

6 TOT EN MET 8 MAART
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6-8 MAART 2016
VOORJAARSBEURS 
JEWELS & WATCHES
Welke trends bestormen de sieradenbranche in 2016? En welke 
nieuwe producten en merken spelen hier handig op in? Laat je inspireren 
tijdens de Voorjaarsbeurs. Niet alleen kun je rekenen op het nieuwste 
productaanbod, ook is er een uitgebreid programma met kennissessies én 
trendpresentaties. Zet ‘m in je agenda en geef een boost aan je assortiment! 

#trademart
trademart.nl

Toegang tot alle openingsdagen 
in 2016? Regel je jaarkaart op 

trademart.nl/jaarkaart

GRATIS 
TRADE MART 
JAARKAART!

Een greep uit de ruim 2000 aanwezige merken:

http://trademart.nl/
http://trademart.nl/jaarkaart


TIJD OM JE LEF TE TONEN

HORLOGES 
VOOR TOUGH
PROFESSIONALS

Er zijn mannen die altijd een uitvlucht zoeken. Maar slechts enkelen laten geen kans onbenut 
om hun onbevreesde moed te tonen. In de lucht, op de grond of midden op de oceaan.  

De G-Shock Master of G collectie is bedoeld voor vastberaden mannen met lef. Altijd en overal.

MUDMASTER 
GWG-1000

GRAVITYMASTER 
GA-1100

GULFMASTER 
GWN-1000B

Maak kennis met de robuuste 
G-Shock collecties op: www.masterofg.nl

http://www.masterofg.nl/
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TW Steel ‘SON OF TIME’
Zowel de motorfiets als het horloge zijn one-offs. Het design van de twee onderdelen 
van ‘Son of Time’ is op elkaar geïnspireerd en te kenmerken als brutaal. Ondanks de ver-
schillende werkgebieden van de twee bedrijven, zijn er veel overeenkomsten. Het design 
is van de nieuwe school, maar het vakmanschap en de kwaliteit zijn ouderwets. Beide 
producten zijn dan ook handgemaakt van hoge kwaliteitsmaterialen als staal, leer en 
chroom. Dit zorgt ervoor dat het eindresultaat het beste is wat er in de respectievelijke 
vakgebieden te vinden is.

TW STEEL…
Bij TW Steel zijn ze blij met de samenwerking: “TW Steel heeft een grote impact gehad 
op de markt sinds het bedrijf tien jaar geleden begon. We vertegenwoordigen de nieuwe 
school horlogemakers. We maken onze eigen tradities en regels en doen alles op onze 
eigen manier. Toch hebben wij ook veel respect voor vakmanschap en de kunst van het 
met de hand maken van prachtige gebruiksvoorwerpen. De samenwerking met Numbnut 
is een mooie mogelijkheid om dit te laten zien, omdat zij ook een frisse naam in de 
custom-wereld zijn met een edgy en karaktervolle aanpak. Het zijn erg goede motorbou-
wers dus ik weet zeker dat de creaties vernieuwend zullen zijn met ouderwets vakman-
schap. De stap in deze iconische wereld van de sport is voor TW Steel erg fascinerend 
en we kijken uit naar wat deze samenwerking zal opleveren op het gebied van inspiratie 
voor toekomstige designs.” We gaan dus waarschijnlijk nog vaker horen van deze design-
taal bij TW Steel.

…EN NUMBNUT MOTORCYCLES
De projectleider van Numbnut Motorcycles is eveneens positief over de samenwerking: 
“Toen ik voor de eerste keer met TW Steel sprak over deze samenwerking werd ik erg 
enthousiast. Wij focussen op handgemaakte motoren, waarbij we iconen eren met vin-
tage styling met een moderne twist. TW Steel is zeker een bedrijf dat deze moderne twist 
kan bieden en een onbevreesde houding heeft.” 

Meer informatie:
Time District
Tel. 0299-425112
www.timedistrict.com 
www.twsteel.com/sonoftime
J&W-stand: C.322

‘SON OF TIME’ IS HET EINDRESULTAAT VAN TWEE 

NEDERLANDSE BEDRIJVEN DIE ZICH SPECIALISEREN IN 

‘NEW SCHOOL’ DESIGN. TW STEEL IS NAMELIJK EEN 

SAMENWERKING AANGEGAAN MET DE JONGE HON-

DEN VAN HET AMSTERDAMSE NUMBNUT MOTORCYCLES, 

EEN JONG BEDRIJF DAT CUSTOM MOTORFIETSEN MAAKT. 

‘SON OF TIME’ BESTAAT DAN OOK UIT EEN MOTOR 

EN EEN HORLOGE MET EEN VERWEVEN ONTWERP, DIE 

SAMEN ÉÉN VERHAAL VERTELLEN.

http://www.timedistrict.com/
http://www.twsteel.com/sonoftime


by aumentum

Direct bestellen?
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G-SHOCK 
HEEFT NOG MEER 'STYLE' MET G-STEEL

De nieuwe modellen die zijn uitgebracht zijn de GST-210D, GST-210B en 
GST-200CP. De basis van de wijzerplaat is van metaal en hierop is verder 
gebouwd met componenten met een metalen finish die het aanzicht extra 
diepte geven. Hieronder vallen de grote nummers, een stijlvolle balk die de 
twee LCD-schermpjes van elkaar scheidt en een cirkelvormige indicator voor 
de programma’s. Het glanzende ontwerp geeft de horloges zowel een luxueus 
aangezicht als een look die ‘street smart’ ademt. De praktische heldere LED-
verlichting helpt de drager bij het controleren van de tijd in schemerachtige of 
donkere ruimtes zoals nachtclubs.

VARIATIE
De GST-210D heeft een glimmend metalen band met een zwarte of goud-
kleurige wijzerplaat. De banden van de andere twee modellen zijn van een 
harsachtig materiaal. Bij de GST-200CP is deze bovendien voorzien van een 
speciaal metalig kristalkorrelgrenspatroon. Bij deze horloges is de wijzerplaat 
afgemaakt met zwart of goud, bij model GST-210B met blauw of goud.

G-SHOCK LIJKT MEER EN MEER EEN 

LIEFDE VOOR STAAL TE KRIJGEN. DIT 

VOORJAAR HEEFT CASIO DE HORLOGE-

SERIE ‘G-STEEL’ VAN G-SHOCK AANGE-

VULD MET NIEUWE MODELLEN. DEZE 

VALLEN OP DOOR DE DUBBEL GELAAG-

DE RING DIE BESTAAT UIT TWEE 

MATERIALEN MET METALEN FINISH. 

DIT WORDT GEACCENTUEERD DOOR 

DE KLEURENCOMBINATIES WAARMEE 

DE G-STEEL-HORLOGES GELIEFD ZIJN 

GEWORDEN.

OPTIES
Wat is een G-Shock zonder functies? Er zijn 31 tijdzones ingesteld met een 
mogelijkheid om te corrigeren voor zomertijd. De stopwatch is precies tot 
op de honderdste seconde en loopt tot een dag, met de mogelijkheid tot 
twee metingen tegelijkertijd. De countdown timer loopt met stappen van een 
seconde af van een ingestelde tijd (van een seconde tot een uur). Dagelijks 
kunnen vijf alarmen gezet worden met één snooze-alarm. Verder beschikken 
de horloges over een kalender, 12 of 24-uursformat, mogelijkheid om pous-
soirsaanslagen te voorzien van een geluidssignaal en de felheid en schijnduur 
van de LED’s in te stellen. Wat betreft de specificaties zijn de horloges uit 
Casio’s G-Steel-lijn voorbereid op bijna alles. Naast de schokbestendigheid 
die vanzelfsprekend is voor het hele G-Shock-programma zijn deze horloges 
waterbestendig tot 200 meter. De gemiddelde levensduur van de horloges is 
twee jaar bij continue gebruik. 

Meer informatie: 
Casio Benelux, tel. 020-5451070, www.casio.nl, J&W-stand: B.214

http://www.casio.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

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 630

Beide modellen zijn beschikbaar in de populaire afmetingen 30 mm en 40 mm. De siliconen band geeft het horloge een frisse en draagbare look. De 
collectie van Picto staat bekend om haar minimalistische en strakke Scandinavische designs, voor een erg aantrekkelijke prijs. De prijs varieert van  €129,- 
tot €149,- voor modellen met een leren band.  Opvallend detail altijd bij Picto: een stip op de wijzerplaat geeft het uur aan en een wijzer de minuten. 
Het is dan ook verleidelijk om te zeggen dat het horloge niet de tijd laat zien maar een indicatie geeft van de tijd.

Meer informatie:

City Time, tel. 075-6707075, info@city-time.nl, J&W-stand: C.305

HET DEENSE MERK PICTO HEEFT EEN AANTAL NIEUWE MODELLEN UITGEBRACHT, DIE HELEMAAL ON TREND  ZIJN IN DE KLEUREN 

LEGERGROEN EN HELDERBLAUW. DE LEGERGROENE EDITIE HEEFT EEN TWO-TONE KAST IN DE KLEUR GUN METAL. DE BLAUWE VARI-

ANT IS UITGEVOERD MET EEN ROSÉGOUDEN IP-PLATING, EN OOK DE KENMERKENDE STIP OP DE WIJZER IS ROSÉGOUD VAN KLEUR.

Picto IS ON TREND       

SPORTIEF, GEDURFD EN KLEURRIJK: DE NEW YORK SS16 COLLECTIE VAN BOSS  ORANGE IS GEÏNSPIREERD OP DE 

GEOMETRISCHE TREND. DEZE TREND ZIEN WE STEEDS VAKER TERUG EN OOK GAAN WE OOK IN DE NAJAARSCOL-

LECTIE VAN BOSS ORANGE LATER DIT JAAR TERUGZIEN. DE BERLIN SS16 COLLECTIE VAN BOSS ORANGE IS DAAR-

ENTEGEN VEEL MEER BOLD AND BEAUTIFUL.

NEW YORK
De opvallende wijzerplaat en de ton-sur-ton blauwe kleuren van de kast en band, maken dit horloge 
tot een opvallend exemplaar. Het model is voorzien van een blauwe IP coated kast en een blauwe 
canvas leren band. 

BERLIN
De grote aluminium lunette, de grotere indexen in beige en donkergrijs én een heldere kleur wijzerplaat 
maken de Berlin edition tot een stoer exemplaar. De Nato-trend zien we ook dit seizoen weer, maar deze 
keer wel in de vorm van een lederen exemplaar. Extra stevig, toch sophisticated. De sterke merkidentiteit 
van Boss Orange is goed zichtbaar door de oranje details in de wijzerplaat en de kroon.

Voor meer informatie: Beach Time International, Tel. 075-670 70 75, www.beachtime.nl, J&W-stand: C.305

BOSS ORANGE 

N
ew

 Y
or

k

NEW YORK EN BERLIN EDITION

Berlin

mailto:info@city-time.nl
http://www.beachtime.nl/




Voor informatie: www.takemehome.nl   
Mailen: info@takemehome.nl of Bellen: 024 641 76 11

 

22 KRT GOUD OP ZILVER

http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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BEAUTY SELECTION BRUSSELS 

ontmoetingsplek VOOR BENELUX

Aan Beauty Selection Brussels nemen negentig exposanten deel met in totaal 
250 merken. Het Belgische Kapperskampioenschap vindt eveneens plaats tij-
dens deze twee dagen. Ook is er een Europees congres voor de haarindustrie 
en zijn er meer dan veertig shows en conferenties. De toegang is gratis, maar 
elke bezoeker moet wel in het bezit zijn van een toegangsbadge. Om deze 
te ontvangen registreer je je op beautyselectionbrussels.com. Dit kan vanaf 
dinsdag 8 maart. 

Meer informatie:
Beauty Selection Brussels
Tel. +33 (0)3 28073295
www.beautyselectionbrussels.com

OP 24 EN 25 APRIL WORDT DE VAKBEURS BEAUTY SELECTION 2016 

GEHOUDEN IN BRUSSELS EXPO. DIT EVENEMENT IS EEN BELANG-

RIJKE ONTMOETINGSPLAATS VOOR KAPPERS UIT DE HELE BENELUX. 

UITERAARD WORDEN TIJDENS DE KOMENDE EDITIE VOLOP NIEUWE 

TRENDS, TECHNIEKEN EN STYLES GEPRESENTEERD.

I N H O U D
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DE AFGELOPEN JAREN WAS DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE 

JUWELIER ALTIJD ÉÉN VAN GELUKKIGEN DIE EEN UITNODIGING KRE-

GEN OM DE NOVITEITEN VAN DE MERKEN VAN DE FOSSIL GROUP 

TE BEWONDEREN TIJDENS BASELWORLD. EN WE MOETEN HET TOE-

GEVEN; ELK JAAR VERGAAPTEN WIJ ONS AAN ALLE MICHAEL KORS-

MODELLEN, ZOWEL VOOR VROUWEN ALS VOOR MANNEN. HELAAS 

WAS DE MANNENCOLLECTIE DE AFGELOPEN JAREN NIET BESCHIK-

BAAR IN NEDERLAND, MÁÁR DAAR KOMT VERANDERING IN. IN MEI 

2016 LANCEERT DE FOSSIL GROUP IN DE BENELUX VIA GESELECTEER-

DE PARTNERS DE COLLECTIE MICHAEL KORS MEN HORLOGES! 

Michael Kors Men 

De Michael Kors Men collectie is geworteld in de moderne Amerikaanse 
sportswear, waarin stijl, functie en gemak wordt gecombineerd voor de actieve, 
mondaine man. De designs van de horlogecollectie zijn gebaseerd op Wings, 
Wheels & Water, dus op luchtvaart, auto’s en de maritieme wereld. Meters uit 
de cockpit, matte kleuren en grove leren banden uit de luchtvaart, rubberen 
banden voor actieve levens, blauwe kleuren uit de maritieme wereld en details, 
motieven en gebruik van staal uit de automotive vormen samen een dynami-
sche collectie herenhorloges. 

CARBON
In de lanceringscollectie Jetmaster wordt gebruik gemaakt van carbon, een 
ultra lichtgewicht industrieel materiaal dat veel gebruikt wordt voor vliegtuigen, 
helikopters en boten waardoor de collectie een uniek, kenmerkend gezicht 
krijgt. De collectie Michael Kors Men is te bewonderen op de stand van de 
Fossil Group tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs. Wij zijn al fan in 
ieder geval!

OOK IN NEDERLAND

EINDELIJK

VERKRIJGBAAR

Meer informatie: 
Fossil Europe BV

Tel. 0314-799039 
info@fossil.nl

www.fossilgroup.com
J&W-stand B-233
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VORIG JAAR KWAM HET EIGENLIJK ALS EEN DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL VOOR VELEN, TOEN AANGEKONDIGD WERD DAT DE OVERNAME 

VAN VENDOUX WAS GEREALISEERD. MET DE JUISTE INVESTEERDERS AAN BOORD, EEN NIEUWE EIGENAAR IN DE VORM VAN JOYCE HAAGMANS 

EN EEN NIEUW MANAGEMENT GOOIDE VENDOUX HET ROER OM, ZO WISTEN WIJ U DESTIJDS AL TE MELDEN. WE ZIJN INMIDDELS EEN HALF 

JAAR VERDER EN WIJ ZIJN BENIEUWD WAT ER VERANDERD IS EN WAT WE MOGEN VERWACHTEN VAN DE NIEUWE PARTIJ ACHTER VENDOUX, 

MILLER/CO. ZODOENDE TRADEN WIJ IN GESPREK MET JOYCE HAAGMANS OM HAAR AAN DE TAND TE VOELEN. WAT IS ER HET AFGELOPEN 

HALF JAAR GEBEURD EN WAT GAAT ER NOG GEBEUREN? “WE WILLEN MEER GLAMOUR GAAN TOEVOEGEN AAN ONZE KLANTEN. NIET ALLEEN 

VOOR SPECIALE MOMENTEN, MAAR GEDURENDE DE HELE WEEK. MET VENDOUX MAAR OOK MET NIEUWE MERKEN EN PRODUCTEN. ONZE 

KLANTEN WILLEN ZICH OP DIVERSE MOMENTEN ‘GLAMOURISH’ VOELEN, ZELFS IN HUN SPORTOUTFIT”, ALDUS JOYCE.

Op 28 augustus vorig jaar besloot André Vermeulen de activiteiten van H&V Time Design te staken. Maar 
Vendoux verdween niet van het horlogetoneel. Een fris, enthousiast, getalenteerd, maar vooral zeer gemotiveerd 
team, onder aansturing van Joyce Haagmans, stond namelijk klaar om Vendoux te continueren. “Vendoux staat 
heel goed als merk, maar is in mijn ogen toch ook toe aan vernieuwing. Ook zie ik nog ruimte om te groeien 
door zowel de collectie aan te scherpen alsmede de naamsbekendheid te vergroten en een verhaal te vertellen 
waar het merk voor staat en waarom het aansluit bij onze klanten”, zo belooft Joyce.

Toen in augustus vorig jaar de verandering van de wacht plaatsvond, bestond het dealernetwerk uit een kleine 
driehonderd verkooppunten in de Benelux. “Dat is veel en daar kunnen we ook mee vooruit. We willen daar-
naast met Vendoux nog beter vertegenwoordigd zijn op de A1-locaties. Daar worden nu stappen in gezet. Niet 
alleen in de Benelux is Vendoux trouwens goed vertegenwoordigd, ook in het buitenland is er een goed netwerk 
van verkooppunten. Dat willen we ook graag verder uitbouwen.”

AANSCHERPING COLLECTIE VENDOUX
Het afgelopen half jaar is de collectie van Vendoux onder de loep genomen. “De kwaliteit van de producten is 
altijd als top geweest net als de scherpe prijs. Daar is niks op aan te merken. Alleen moest er een duidelijke visie 
geformuleerd worden. Waar staat Vendoux voor? Wie is de doelgroep? Op welke behoefte en verlangens speelt 
het merk in gedurende de week van onze doelgroep? Hoe gaan we de naamsbekendheid vergroten en een eigen-
tijds verhaal vertellen? We hebben het roer omgegooid. Het merk kreeg een re-design en de collectie is herzien. 
We hebben de modellen van nieuw elan voorzien. We richten ons nu meer op trendy en basic modellen die op 
verschillende momenten gedurende de week door onze klanten kunnen worden gedragen.”

GLAMOUR 
THROUGHOUT THE WEEK

VENDOUX:
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“Laatst hebben we een fotoshoot geschoten die aansluit bij het nieuwe Vendoux. 
Je ziet een jonge vrouw die op vrijdagavond opgehaald wordt van haar werk door 
haar vriend, een hapje gaat eten in een luxe restaurant, de nachtclub ingaat, in 
een hotel belandt en vervolgens de volgende dag wakker wordt. Het is een tikje 
gewaagd, maar dat is wel meer de kant die we met Vendoux op willen”, aldus 
Joyce.

MILLER/CO
Niet alleen het merk Vendoux is aangescherpt met het opzetten van Miller/Co. 
Ook nieuwe merken sieren nu het portfolio. “De gedachtegang van Miller/Co is 
om meer productgroepen bij elkaar te brengen, die het mogelijk maken voor onze 
doelgroepen om gedurende de hele week er glamourish uit te zien”, zo vervolgt 
Joyce. “Dat komt voort uit onze strategie ‘glamour throughout the week’. Naast 
Vendoux horloges zijn er ook nieuwe sieraden van hetzelfde merk en bieden we 
de beste modellen van het Italiaanse sieradenmerk OPS!. OPS! komt dit voorjaar 
met een zeer verrassende noviteit. Dit sieradenmerk biedt de mogelijkheid om bij 
diverse gelegenheden de jonge doelgroep nog mooier te maken. Of het nu werk, 
sport of een afspraak met een vriendin is, we willen ervoor zorgen dat onze klan-
ten er altijd stralend uit zien! Het mag duidelijk zijn dat we de afgelopen tijd de 
focus hebben gehad op Vendoux, maar we willen het merkenpakket de komende 
tijd verder uitbreiden.”

GIORGIO FEDON
De eerste stap daarin is al gezet. Joyce heeft de afgelopen maanden toch nog 
tijd gehad om een nieuw merk toe te voegen aan het assortiment van Miller/Co. 
“Giorgio Fedon is het nieuwe horlogemerk dat wij introduceren in de Benelux. Dit 
prachtige merk richt zich vooral op heren. Daar wij met Vendoux ons vooral rich-
ten op een prijsklasse tot € 200,- en onze collectie merendeels uit damesmodellen 
bestaat, bijt de introductie van Giorgio Fedon niet ons bestaande assortiment. Het 
is een hele mooie aanvulling op hetgeen we nu bieden. De kwaliteit van Giorgio 
Fedon is geweldig en de prijzen zijn vastgesteld tussen de € 250,- en € 500,-. Ik 
heb er al mee gereisd en merk dat er heel positief gereageerd wordt op de model-
len. Ik verwacht er dan ook heel veel van en ik denk dat we juweliers gaan ver-
rassen met Giorgio Fedon.”

THE CLOGGY CLOCK
Een ander opmerkelijk sieraad dat Miller/Co in zijn portfolio heeft weten te 
bemachtigen is de eigentijdse staklok van het merk Cloggy. Dit Dutch Design 
merk timmert al jaren aan de (inter)nationale weg met een stijlvolle variant van 
de ouderwetse staklok. “Wij zien in Cloggy de ‘Swatch’ van de staklokken. De 

klokken zijn in diverse kleuren en prints verkrijg-
baar en passen in elke woonkamer of kantoor. 
We zien met Cloggy een hele nieuwe markt met 
enorm veel potentie”, aldus Joyce.

UITBREIDING SERVICE AFDELING
Miller/Co richt zich nu tevens meer op de after-
sales. “Er is genoeg ruimte voor ons om meerdere 
horlogemakers aan het werk te hebben, dus gaan 
we de reparaties voor externe partijen verzorgen. 
Onze reparatieruimte is dus uitgebreid.”

VOORJAARSBEURS
Het vernieuwde Vendoux, maar ook Giorgio 
Fedon en Miller/Co zelf worden tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs groots gepresenteerd. 
“We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt 
om Vendoux opnieuw te positioneren en daar-
naast hebben we met Miller/Co een nieuw bedrijf 
in de markt gezet. Nu is het tijd om als geheel naar buiten te treden en dat willen 
we graag op een manier doen die bij ons past. We willen verrassen en gaan onze 
strategie ‘glamour throughout the week’ tot leven brengen. Wat ik wel al kan vertellen 
is dat we onze merken eigenzinnig gaan presenteren qua merk- en winkelbeleving. 
Alles valt en staat met beleving en hoe je je kan onderscheiden. We willen dan ook 
laten zien hoe wij als Miller/Co met bijvoorbeeld Vendoux juweliers kunnen helpen 
om zich te onderscheiden. Daarnaast krijgen onze klanten tijdens de beursdagen 
inkoopvoordeel. We willen het voor hen zo interessant mogelijk maken om naar de 
beurs te komen, want daar kunnen we ze inspireren.”

Op de korte termijn zijn de doelen Miller/Co duidelijk. “Er is nog genoeg groeipoten-
tieel voor Vendoux in Nederland. We hebben nu een duidelijk beleid uitgestippeld 
en we hebben het merk een ander gezicht gegeven. Daar moeten we nu op verder 
bouwen. Ik heb in ieder geval veel vertrouwen in de ingeslagen weg. De doelen met 
Miller/Co zijn om het assortiment af te stemmen op de behoeften van onze klant. We 
hebben sowieso op de planning staan om eind volgend jaar een nieuw eigen merk op 
de markt te brengen in een hoger segment. Er is nog genoeg te doen en te bereiken.”

Voor aanvullende informatie:
Miller/Co, tel. +31 23 538 83 84, info@vendoux.com
www.vendoux.com, J&W-stand: D.437

mailto:info@vendoux.com
http://www.vendoux.com/
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DE AFGELOPEN PERIODE HEEFT VOOR 

DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE 

JUWELIER IN HET TEKEN GESTAAN VAN 

NIEUWE COLLECTIES DIE TIJDENS DE 

JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS 

GEPRESENTEERD GAAN WOR-

DEN. OOK DIT VOORJAAR RICHT 

AUMENTUM ZICH WEER OP DE NOVI-

TEITEN VAN KARMA EN DOUBLE DOTS 

IN DE VASTE STAND (A.148) TIJDENS 

DE VOORJAARSBEURS. 

Aumentum
LEGT FOCUS OP DOUBLE DOTS EN KARMA

De nieuwe collectie van Karma wordt tijdens de Voorjaarsbeurs gepresen-
teerd, zo horen wij van Klaas Klein en Gerald Victoriano van Aumentum. 
“De beads van kristal en edelsteen die gebruikt zijn bij de nieuwe varian-
ten armbanden zijn er onder andere in de komende voorjaarstinten spring 
papaya, cool blue, jasmine en newsprint. Ook is er een nieuwe lijn met zil-
veren boeddha-beads voor dames. Daarnaast zijn er nieuwe hippe creolen 
met kristal en edelstenen in Ibiza-style”, vertelt Gerald.

KARMA FOR MEN
“Speciaal voor de heren is er tijdens de Voorjaarsbeurs een uitbreiding van 
de armbanden-collectie met drie nieuwe modellen met stoere zilveren logo-
beads”, zo voegt Klaas toe. “De armbanden met logo-beads zijn in diverse 
combinaties met natuurstenen te leveren. Daarnaast worden er nieuwe 
modellen met onder andere boeddha-beads gepresenteerd.”

DOUBLE DOTS TWISTED  
Dit voorjaar presenteert Aumentum diverse nieuwe modellen in trendy 
voorjaarstinten. “Daarbij vallen de nieuwe Double Dots Twisted erg op. De 
Double Dots Twisted vallen iets onder het oor. Ook  zijn er veel nieuwe 
modellen die helemaal van zilver zijn. Alle zilveren modellen zijn ook in de 
varianten gold- en rose plated verkrijgbaar”, aldus Gerald.

CASH-EN-CARRY
Ook tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs biedt Aumentum weer nieu-
we zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen aan. Klaas: “Tevens zijn er nieu-
we zilveren sieraden met markasiet te verkrijgen in het cash-en-carry-gedeelte 
van de stand. Alle artikelen tegen scherpe prijzen, zoals men gewend is.”

Meer informatie: Aumentum BV, Tel. 038-8885732, 
www.aumentum.com, J&W-stand: A.148

Karma

Double Dots Twisted
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http://www.aumentum.com/


www.manfredcracco.com

Discover our collection at Orfac distribution.

For all questions and orders, contact Orfac:
     info@orfac.nl  +31 (0)50 211 07 11

http://www.manfredcracco.com/
mailto:info@orfac.nl
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OMHELST 
HET NIEUWE JAAR

MELANO WEET HOE BELANGRIJK HET IS OM TE KUN-

NEN BLIJVEN KIEZEN. OM COMBINATIES TE KUNNEN 

BLIJVEN MAKEN DIE UNIEK EN GEWAAGD ZIJN EN 

PERFECT PASSEN BIJ DE PERSOONLIJKHEID VAN DE 

DRAGER. DAAROM HEEFT HET IMMENS POPULAIRE SIE-

RADENMERK DE COLLECTIES ‘TWISTED’, ‘STURDY’ EN 

‘VIVID’ FLINK UITGEBREID. HIERDOOR ZIJN ER NIEUWE 

VERRASSENDE MOGELIJKHEDEN GECREËERD EN IS ER 

NOG MEER VERLEIDING IN HET MELANO-PROGRAMMA 

AANGEBRACHT. WIJ DOEN EEN GREEP HIERUIT.

VIVA LA VIDA
In de ‘Vida’-armband komt alles samen waar de ‘Vivid’-collectie 
voor staat. Het topstuk is een echte eyecatcher. Het opvallende 
sieraad is beschikbaar in roestvrij staal, goud en roségoud. Het 
patroon van Meddy’s is in de armband aangebracht. Of er nu 
wordt gekozen voor een vrolijke veelkleurigheid, zachte pasteltin-
ten of nuances in één sterke kleur: de Vida blijft in het oog sprin-
gen.

VIP VERA
Vrouwen die een statement willen maken kiezen voor ‘Vera’, uit 
de ‘Vivid’-collectie. Dit is een stoere, onderscheidende ring; een 
sieraad van formaat waarin vrouwelijke welvingen tegendraads 
afsteken tegen een strakke topring. Grote en kleine Meddy’s wis-
selen elkaar af en versterken elkaar hierdoor. Net als de Vida is de 
Vera in RVS, goud en roségoud verkrijgbaar en kan zo perfect wor-
den gecombineerd met andere sieraden. 

PRACHTIGE PARELS
De Pearl Meddy is ontwikkeld met de bijzondere, luxe uitstraling 
van parels in het achterhoofd. Deze ring is opvallend door het 
lichteffect dat zacht stralend en geraffineerd is. De Pearl Meddy is 
verkrijgbaar in de kleuren aubergine, brons, zuurstokroze, grijs-
blauw, olijfgroen, paars, zalmroze, taupe en wit. De Pearl Meddy 
hoort ook bij de ‘Vivid’-collectie en is derhalve in RVS en (rosé)
goud uitgevoerd.

TWISTED EN STURDY
De ‘Twisted’-collectie is aangevuld met een nieuwe ring die con-
trastrijk en hoekig is. Bovendien zijn er modellen met verrassende 
vierkante Meddy’s in de 27 MelanO-kleuren. Ten slotte is ook de 
collectie ‘Sturdy’ uitgebreid: op verzoek is de ring Stefanie vanaf 
de lente in goudglans te bestellen.

Meer informatie:
MelanO
Tel. 046-4261717
www.melano-colours.com
J&W-stand: C.332

MelanO

http://www.melano-colours.com/
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Daniel Vior Barcelona staat voor kwalitatief hoogwaardige juwelen die speciaal zijn 
en er vrolijk uitzien. Maar ook voor de dealers heeft het bedrijf samen met distribu-
teur Martijn Frank veel te bieden. Er wordt veel service geleverd; zo wordt elke dealer 
ondersteund met displays, brochures en webafbeeldingen. De levertijden zijn correct 
en duidelijk zonder dat er sprake is van een minimumafname, verplichte pakketten of 
uitlopende collecties. Alle ringmaten zijn leverbaar. Bovendien spreekt het bedrijf over 
een uitstekende marge. Kennismaken met Daniel Vior of de nieuwe collectie kan op 
Jewels & Watches, maar een afspraak maken in de winkel is ook mogelijk.

Meer informatie:
Martijn Frank Agenturen
Tel. 06-21147665
www.danielvior.com
J&W-stand: A.149

Designer-horloges 
VAN OLIVIA BURTON 

De horloges van Olivia Burton worden met veel aandacht en met oog 
voor de laatste catwalk trends gemaakt. De signature items van Olivia 
Burton hebben verrassende bloemen- en dierenprints die zijn geïnspi-
reerd op de typische Engelse country side. Naast deze happy uurwerken 
heeft Olivia Burton ook meer cleane horloges in haar collectie. Leuk 
voor de Olivia Burton fans: elke twee maanden verschijnt er een nieuwe 
collectie, wat betekent dat alle horloges maar in een limited oplage 
beschikbaar zijn. “De horloges hebben een winkelverkoopprijs vanaf 
€89,-. Wij zijn ontzettend blij met de distributie van Olivia Burton. Het 
is een zeer onderscheidend merk dat qua groei een Daniel Wellington-
achtige ontwikkeling laat zien. De eerste resultaten in Nederland zijn 
ook buitengewoon goed. Uiteraard werken we weer samen met onze 
partner Orfac”, aldus Ashwin Blauw van Bold Labels.

Meer informatie:
Orfac, tel. 050-2110711, www.orfac.nl, www.oliviaburton.com
J&W-stand: B.245

HET BEST VERKOPENDE DAMESHORLOGEMERK VAN ASOS, 

HARVEY NICHOLS EN SELFRIDGES IS NU OOK VERKRIJGBAAR 

IN NEDERLAND! BIJ DE INTRODUCTIE IN 2012, WAREN DE 

HORLOGES VAN OLIVIA BURTON EEN INSTANT HIT. DE SCHERP 

GEPRIJSDE DESIGNER-HORLOGES VAN OLIVIA BURTON STAAN 

BEKEND OM DE COMBINATIE VAN VINTAGE LOOKS EN 

MODERNE SEIZOENTRENDS, WELKE VOLLEDIG DOORGEVOERD 

WORDEN IN DE ORIGINELE EN EIGENTIJDSE HORLOGES.
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MARTIJN FRANK AGENTUREN VERTEGENWOORDIGT AL WEER BIJNA DRIE 

JAAR DANIEL VIOR – BARCELONA IN NEDERLAND. TEGENWOORDIG HEEFT 

HET MERK ZELFS EEN PLEKJE BEMACHTIGD OP DE JEWELS & WATCHES IN 

UTRECHT. TIJDENS DE VOORJAARSBEURS WORDT DAAR 

DE NIEUWSTE COLLECTIE VAN DANIEL VIOR GETOOND.

DANIEL VIOR TOONT NIEUWE COLLECTIE IN UTRECHT

http://www.danielvior.com/
http://www.orfac.nl/
http://www.oliviaburton.com/
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MICHEL HERBELIN IS EEN FRANS HORLOGEMERK MET EEN ZWITSERS HART. SINDS ENKELE MAANDEN WORDT HET IN DE BENELUX 

VERTEGENWOORDIGD DOOR G-TIME BVBA, HET BEDRIJF VAN PATRICK GELDER, FRÉDÉRIC SCHOENMAECKERS EN DANIEL DRESSEN. 

VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER GING GRAAG IN OP DE UITNODIGING OM EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN HET HOOFDKANTOOR EN DE PRO-

DUCTIEFACILITEITEN VAN MICHEL HERBELIN, GELEGEN IN HET FRANSE CHARQUEMONT OP EEN STEENWORP AFSTAND VAN DE ZWITSERSE 

GRENS. DOORDAT WE ALLE VERSCHILLENDE AFDELINGEN KONDEN BEKIJKEN (WAT IN DE JUWELIERSWERELD BEPAALD GEEN VANZELFSPRE-

KENDHEID IS!) EN DIRECTEUR PIERRE-MICHEL HERBELIN RUIM DE TIJD NAM VOOR EEN INTERVIEW, KREGEN WE EEN HEEL DUIDELIJK BEELD 

VAN DE COLLECTIES, DE MERKSTRATEGIE EN DE MANIER WAAROP MICHEL HERBELIN BEZIG IS MET DE VERDERE INTERNATIONALE EXPANSIE. 

EEN GOED VOORBEELD HIERVAN IS DE AANSTAANDE DEELNAME 

“Horloges een ziel geven, 
DAAR DRAAIT HET OM”

Pierre-Michel Herbelin is de zoon van de oprichter en geeft sinds vijf jaar 
leiding aan het bedrijf, waar ruim tachtig mensen werken en dagelijks tus-
sen de vier- en zeshonderd horloges worden vervaardigd. “Hoewel er sinds 
de oprichting in 1947 natuurlijk veel is veranderd, is de ambachtelijk kant 
van het vak nog altijd het fundament van Michel Herbelin. Een goed voor-
beeld daarvan is onze ontwerpafdeling”, vertelt Pierre-Michel. “De eerste 
schetsen en tekeningen van een nieuw horloge worden gewoon met pot-
lood en papier gemaakt. In een latere fase worden deze natuurlijk omgezet 
in digitale technische tekeningen, maar de basis is puur handwerk. Deze 
manier van werken geeft de horloges in mijn ogen meer karakter en een 
ziel. En dat is iets waar juweliers en consumenten gevoelig voor zijn.”

COLLECTIE
Voor de complete Michel Herbelin-collectie geldt dat deze is voorzien 
van Zwitserse uurwerken en handmatig geassembleerd wordt. De collectie 
omvat voornamelijk quartz- en enkele automatische horloges, waarvan de 
meest luxueuze modellen enkele duizenden euro’s kosten. De nadruk ligt 
echter op het segment van € 400,- tot € 500,-. 

“De scherpe prijs/kwaliteitverhouding was voor G-Time een belangrijke 
reden om het merk in het portfolio op te nemen”, verduidelijkt Frédéric 
Schoenmaeckers. “Ook interessant is de ruime keuze in damesmodellen 
en de elegante uitstraling hiervan. Bij veel merken zie je dat de damesmo-
dellen eenvoudigweg de kleinere variant van de herenmodellen zijn. Bij 
Michel Herbelin is dat absoluut niet het geval en is ieder model echt vanuit 
de basis ontwikkeld. Deze werkwijze leidt tot kwalitatief hoogwaardige col-
lecties, die tegelijkertijd prima betaalbaar zijn voor een brede doelgroep.”

ONTWIKKELING NIEUWE MODELLEN
Pierre-Michel Herbelin: “Wanneer de ontwerptekening van een nieuw 
horloge eenmaal definitief is goedgekeurd, maken we van dit horloge een 
prototype. Wanneer dit klaar is, kan het nog altijd gebeuren dat het ont-
werp niet in productie wordt genomen. Als er ook maar iets is dat ons niet 
bevalt, dan gaan we terug naar de tekentafel. Is het prototype goedgekeurd, 
dan volgt er een fase waarbij alle verschillende combinaties met elkaar ver-
geleken worden. We bekijken bijvoorbeeld welke kleurencombinaties het 
beste bij dat betreffende model passen, welk type polsband de beste optie 

Frédéric 

Schoenmaeckers
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is en ga zo maar door. Tijdens dit proces vallen ongeveer 
negentig procent van de combinaties af. Dat is natuurlijk 
een hoog percentage, maar hiermee bereiken we wel dat 
de resterende tien procent die daadwerkelijk in productie 
wordt genomen echt perfect is.”

“De verschillende onderdelen waaruit de horloges zijn 
opgebouwd kopen we in bij gespecialiseerde producen-
ten, waar we vaak al tientallen jaren mee samenwerken 
en waarvan er een aantal in de Frans/Zwitserse grensre-
gio zijn gevestigd. De uurwerken zijn altijd Swiss Made. 
Vervolgens vindt de assemblage hier in Charquemont 
plaats en ondergaan alle horloges verschillende tests 
om een onberispelijk kwaliteitsniveau te garanderen. De 
aftersales-afdeling hebben we ook in eigen huis, waardoor 
deze snel en accuraat functioneert.”

TOEKOMST
Op de vraag welke doelen Michel Herbelin voor de toe-
komst heeft gesteld, antwoordt Pierre-Michel Herbelin: 
“In verschillende Europese en Aziatische landen zijn we 
al sterk aanwezig, maar uiteraard streven we er wel naar 
om deze positie in meer landen te realiseren. Daarnaast 
gaan we onze collecties in het prijssegment van € 600,- 
tot € 1.000,- verder versterken en staan we komend jaar 
stil bij het zeventigjarig bestaan van het merk. Voor de 
kortere termijn zijn we nu vooral gefocust op de komende 
editie van BaselWorld, waar we al tientallen jaren expo-
sant zijn. Ik heb hoge verwachtingen van de update van 
ons succesmodel Newport en van twee nieuwe dameslij-
nen die daar gelanceerd worden. Deze kenmerken zich 
door bijzondere, juweelachtige polsbanden. Voor een per-
soonlijk kennismakingsgesprek en een presentatie van de 
collecties zijn juweliers van harte welkom in onze stand.”

Meer informatie:
G-Time bvba
Tel. +32 (0)2 6580120
www.gtime.be
www.michel-herbelin.com 

Alle Michel Herbelin-

horloges zijn voorzien 

van een Swiss Made-

uurwerk 

In-house assemblage 

garandeert een hoog 

kwaliteitsniveau

Ambachtelijk vakmanschap staat hoog in het vaandel bij Michel 

Herbelin. Dit geldt ook voor de ontwerpafdeling

http://www.gtime.be/
http://www.michel-herbelin.com/


Contact voor Benelux: Montu | Henk Gottenbos | info@montu.nu

Eclat levert een uitgebreid assortiment 14 en 18 karaat gouden dames- en 
herenhorloges, al dan niet bezet met diamanten van de allerhoogste kwaliteit. Kijk voor 

meer informatie op onze website of stuur een mail dan, nemen wij contact met u op.

www.eclathorloges.nl
info@eclat.nl

H741
ø 35 mm
12,5 gram 
14 karaat 
geelgoud
saffi erglas

H742
ø 40 mm
20 gram 
14 karaat 
roségoud
saffi erglas

H150
103 gram 
18 karaat 
geelgoud
saffi erglas

mailto:info@montu.nu
http://www.eclathorloges.nl/
mailto:info@eclat.nl


MONTEBI IS VORIG JAAR AAN EEN GROTE INHAALSLAG BEGONNEN. DAT HEEFT MEDE GELEID TOT DE LANCERING VAN EEN NIEUWE LIJN 

BINNEN HET BELGISCHE HORLOGEMERK RODANIA ONDER DE NAAM MANFRED+CRACCO. DIT NIEUWE LABEL COMBINEERT ZWITSERSE 

MAKELIJ, KWALITEIT, BETAALBAARHEID EN EEN HIP DESIGN. EEN SPANNEND NIEUW MERK DUS, MET EEN FASCINERENDE GESCHIEDENIS. 

RODANIA BOUWT MET MANFRED+CRACCO VERDER OP DE KNOWHOW EN EXPERTISE DIE HET BEDRIJF AL 85 JAAR LANG BEZIT.

ZWITSERSE MAKELIJ, KWALITEIT, 

       BETAALBAARHEID EN EEN HIP DESIGN

Manfred+Cracco:

Het Belgisch moederbedrijf Montebi brengt met merken als Rodania en 
Manfred+Cracco hoogwaardige uurwerken van Zwitserse makelij. Het gloed-
nieuwe Manfred+Cracco staat voor on trend designs en oog voor detail. Het 
merk brengt een ode aan ondernemers Aebi & Cracco. 

De horloges van Manfred+Cracco bieden talloze mogelijke combinaties: 
de eerste collectie bestaat uit vier stijlen met ieder een eigen identiteit. De 
Maddis is een eigentijdse klassieker en Jackie heeft een vrouwelijke touch 
gekregen door toevoeging van Swarovski™ stenen. Morris is weer wat stoer-
der met brushed finishing en to slot is er nog de Vega: een mesh horloge 
waarvan de wijzerplaat een sunray finishing heeft. Iedere kast is bovendien 
verkrijgbaar in drie formaten en drie kleuren: stainless steel, goud en rosé-
goud. Tel daarbij de verwisselbare straps, die beschikbaar zijn in metaalkleu-
ren, leder en veelkleurige patronen en de mogelijkheden om te personalise-
ren zijn eindeloos.

ZWITSERS KARAKTER 
De ultieme finishing touch van ieder horloge van Manfred+Cracco bestaat uit 
het typische Zwitserse kruis dat onderaan in het krasvrij saffierglas gegraveerd 
is. Dat staat er niet alleen als kwaliteitslabel en uniek designelement, maar 
ook als knipoog naar het duo Manfred+Cracco, beiden belangrijke spilfiguren 
in de geschiedenis en de toekomst van Rodania. De prijzen van de horloges 
variëren tussen € 199,- en € 229;-. Voor de verwisselbare straps is de prijs 
vastgesteld op € 29,- of € 39,-.

Voor meer informatie: 

Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl  
J&W-stand: B.245

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
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Voor meer informatie over Super Stylish, Elite, F.I.N.E., Petit en Gemini kunt u mailen naar info@giornatointernational.com of contact opnemen met ons kantoor op 050-3646447.

Super Stylish: 1. Necklace Y Long Heart gold plated, €79,95  2. 
Necklace Tube, €49,95

Elite 3. 9 carat Necklace Heart, €139,95
Fine 4. Ring Amelia, €140.-  5. Ring Sara, €250,-  6. Bangle Lara, €275,-  

Petit 7. Bracelet Elephant, €29,55  8. Earring Dolphin, €24,95

1.

4.

5.

8.

6.

7.

2.2. 3.

Gemini: 1. Tiger eye 6 mm €35,-  2. 3 Colours 8 mm €40,-  3. Buddha 8mm €35,- p.s.
4. Basic Black 6mm €35,-  5. Skull Black Diamond 8mm €44,95

2. 4.

3.

5.

1.

mailto:info@giornatointernational.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

TIJDENS DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS WORDEN 

WE WEER OVERSPOELD MET NIEUWE COLLECTIES EN TRENDS EN 

ESPRIT LAAT ZICHZELF VAN HAAR BESTE KANT ZIEN. DE NIEUWE 

TRENDS VAN DE ESPRIT-COLLECTIE ZIJN TE OMVATTEN IN TWEE 

KEY-THEMA’S: SECRET GARDEN EN SOFT GEOMETRICS. MET GLAN-

ZENDE STENEN HEBBEN DE DESIGNERS VAN ESPRIT DEZE THEMA’S 

ONTWIKKELD TOT EEN PRACHTIGE SIERADENCOLLECTIE, MAAR 

DAARNAAST HEBBEN ZE OOK HUN DESIGNERSPIJLEN GERICHT OP 

EEN SPRANKELENDE CHRONOGRAAF.

SECRET GARDEN
De sieradenlijn, in de vorm van veren, past perfect bij iedereen 
die dit voorjaar op zoek is naar een ‘boho’-look. De 18 karaats 
vergulde roségouden hanger zal ervoor zorgen dat deze gretig 
wordt bewonderd door anderen. Het collier kan zowel in een 
80cm als 45 cm lengte gedragen worden, om een andere look te 
creëren. 

Esprit introduceert dit voorjaar ook een prachtige chronograaf in 
de Secret Garden collectie.  Verfijnd, stoer én afgewerkt met sub-
tiele zirkonia stenen. Sinds het najaar van 2015 is er frisse wind 
door de Esprit collectie gegaan en dat is aan deze chronograaf 
goed te zien. De nieuwste collecties van Esprit tonen de ambitie 
van het merk. Dit model is ook verkrijgbaar in roségoud en geel-
goud.

SOFT GEOMETRICS
De armband en de ring uit de ‘Soft Geometrics’ collectie 
van Esprit zorgt voor een strakke, modern look dit voorjaar. 
Geometrische lijnen en speels fonkelende kristallen zorgen ervoor 
dat deze sieraden vrouwelijke zelfverzekerdheid uitstralen. De 
armband is de eyecatcher in de collectie, maar de bijpassende 
ring maakt de modieuze look helemaal af.

Voor meer informatie: 
Beach Time International
Tel. 075-6707075 
www.beachtime.nl 
J&W-stand: C.305

   FRISSE WIND

door Esprit-collectie
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Fortis is een van de traditionele horlogemerken uit Zwitserland, die zonder onderbreking actief is 
sinds 1912. De prachtige mechanische uurwerken van Fortis worden wereldwijd verkocht, maar het 
meest bekend is Fortis om de Official Cosmonauts horloges. Deze modellen zijn een trouwe met-
gezel in de ruimte en dit jaar toont Fortis wederom haar binding met de ruimte en astronauten. De 
nieuwe modellen in de Cosmonautis Collection worden tijdens BaselWorld gepresenteerd, maar wij 
kunnen nu al een voorproefje geven!

Meer informatie:

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.fortis-swiss.com
J&W-stand: C.321

TAKEMEHOME (TMH) WATCHES & JEWELLERY HEEFT DE DISTRIBUTIERECHTEN VAN 

HET ZWITSERSE HORLOGEMERK FORTIS IN HANDEN EN DAAR IS HET BEDRIJF MAAR 

WAT BLIJ MEE. DAT MAG WAT ONS BETREFT OOK WEL, WANT DE NIEUWE COLLECTIE 

VAN HET ZWITSERSE MERK IS INDRUKWEKKEND. ONDER DE NAAM ‘COSMONAUTIS 

COLLECTION’ LANCEERT FORTIS EEN AANTAL PRACHTIG NIEUWE HORLOGEMODELLEN 

MET EEN DUIDELIJKE LINK NAAR HET ‘SPACE’ KARAKTER. 

FORTIS  ‘COSMONAUTIS COLLECTION’

17 TOT 24 MAART IS HET WEER ZOVER; 

BASELWORLD. DE FIRMA WEISZ ZAL AAN-

WEZIG ZIJN BIJ DEZE TOONAANGEVENDE 

BEURS, MAAR EERST WORDEN NOVITEI-

TEN GETOOND TIJDENS DE JEWELS & 

WATCHES VOORJAARSBEURS! EEN GREEP 

UIT DE NOVITEITEN DIE ER IN MAART 

GETOOND ZULLEN WORDEN ZIJN 

HIERONDER SAMENGEVAT.

DANISH DESIGN
Nieuw jaar, nieuw ‘beeld’, moet Danish Design 
gedacht hebben. Het merk toont een nieuwe look en 
feel wat te zien is in een vernieuwde website, nieuw 
beeldmateriaal en een bijpassende promofilm. De 975 
chronograaf speelt de hoofdrol en blijkt perfect de 
huidige zeitgeist als wel de Scandinavische sfeer van 
het merk weer te geven.

JACOB JENSEN
Jacob Jensen gaat voor ‘een maatje meer’. Een aantal 
modellen uit de New series zijn in een 39mm maat 
geproduceerd. Zo’n 4mm groter dan de 35mm versie, 
die inmiddels te klein is volgende de huidige heren 
standaard. De serie is in 2011 bekroond met een fel-
begeerde Red Dot Award, aan de succes formule van 
de uurwerken is dan ook niks veranderd. De modellen 
hebben dezelfde specs als de rest van de serie: edels-
talen kast, mineraalglas, rubberband, 3 ATM. 

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl 
J&W-stand: D.444 t/m D.451

OP VOORJAARSBEURS 
& BASELWORLDWEISZ

http://www.fortis-swiss.com/
http://www.weisz.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

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 6 49

OBAKU VERSTERKT HAAR STATUS ALS EEN WERELD-

WIJD GERENOMMEERDE HORLOGEMERK MET HAAR 

NIEUWE COLLECTIE DAMESHORLOGES, ONTWORPEN 

DOOR DE DEENSE ONTWERPER CHRISTIAN MIKKELSEN. 

MINIMALISTISCHE VORMEN, EEN STIJLVOLLE LOOK EN 

HOGE KWALITEIT ZIJN DE BEKENDE KENMERKEN VAN 

OBAKU EN DE NIEUWSTE MODELLEN ZIJN VOLGENS DEZE 

KENMERKEN ONTWORPEN. OOK TOONT OBAKU EEN 

NIEUWE EYECATCHER IN INDIGO BLAUW MET ROSÉGOU-

DEN ACCENTEN.

Het nieuwste uurwerk van Obaku is een eerbetoon aan de vrouwen 
die het gevoel van een luxe horloge waarderen. De 37 mm mooie 
ronde horlogekast ligt prettig op de pols. De indexen werden vervangen 
door mooie Swarovski elementen. “Een designer horloge gemaakt van 
hoogwaardige materialen die voor iedereen beschikbaar is tegen een 
zeer een betaalbare prijs, dat was het doel van deze nieuwe Obaku col-
lectie”, zegt Brand Director Henriette Arvin.

V149
Het populaire model V149 van Obaku komt in een frisse uitvoering. De 
kleuren roségoud gecombineerd met de indigo blauwe wijzerplaat en 
leren band, maken van dit horloge een echte eyecatcher om de pols. 
Het horloge wordt gekenmerkt door de cleane en strakke uitstraling. 

“Een clean, fris design zonder al te veel onnodige details zal altijd in 
de mode blijven”, zo vertelt Henriette Arvin. “In het algemeen willen 
we blijvende horloges ontwerpen, die niet uit de mode zullen gaan”, 
zegt de Deense. “Toch is het goed om een van de bestaande populaire 
collectie af en toe uit te breiden met modellen die meer on trend zijn. 
Met dit blauwe exemplaar bieden we de Obaku-consument zeker een 
prachtig en fashionable model.”

Meer informatie:
City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl 
J&W-stand: C.305

mailto:info@city-time.nl


www.danishdesign.com

S. WEISZ UURWERKEN BV
Jewels & Watches Utrecht, Stand D448
020 679 46 33  |  info@weiszgroup.com
www.weiszgroup.com

IV62Q1167
€129,-

IV05Q1167
€149,-

                     

http://www.danishdesign.com/
mailto:info@weiszgroup.com
http://www.weiszgroup.com/
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Paul Arbeid, CEO van de PDA Group, is heel erg opgetogen dat Ice-Watch is 
toegevoegd aan het portfolio van zijn bedrijf. “We zijn ontzettend trots op ons 
partnerschap met Ice-Watch en zullen alles in het werk stellen om het merk 
in Nederland naar een hoger plan te brengen. Door hun aanhoudende succes 
wereldwijd en hun vernieuwende collecties, in combinatie met onze sales- en 
marketingexpertise, heb ik er alle vertrouwen in dat we de product life cycle 
zullen ombuigen naar de groei die Ice-Watch toekomt. Ons uiteindelijke doel 
is ervoor te zorgen dat Ice-Watch voor de Nederlandse juwelier een belang-
rijke pijler wordt in hun vaste assortiment en een aanzienlijke bijdrage levert 
aan het internationale succes. Een merk met de bekendheid en de omloop-
snelheid van Ice-Watch, is een prachtige aanvulling binnen ons merkenportfo-
lio. We kijken uit naar het begin van een ongetwijfeld prachtig avontuur.”

SUCCES
Jean Pierre Lutgen, CEO van Ice-Watch vult aan: “We zijn bijzonder enthou-
siast over deze nieuwe start in de Nederlandse markt, waar we al heel veel 
Ice-Watch-fans hebben. De samenwerking met Pex Time stelt ons in de gele-
genheid ons nieuwste aanbod op de juiste manier te presenteren op basis van 
een  gesegmenteerde aanpak met zeer doelgerichte collecties voor dames, 
heren en kids. Op deze manier zal Ice-Watch in Nederland gelijke tred hou-
den met het wereldwijde succes van ons merk.”

EXPERTISE
Het succes van Ice-Watch in Nederland is mede bewerkstelligd door Paul 
Simons Watches & Design in de afgelopen jaren. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat Maurice van Gelderen, die al brand manager van Ice-Watch was, 
nu de stap naar de PDA Group maakt. “Ik ben hier heel blij mee”, vertelt 
Maurice van Gelderen in een reactie aan de redactie van De Juwelier. “Ice-
Watch is een heel groot merk. Door de integratie van Ice-Watch bij de PDA 
Group verwachten wij dat Ice-Watch verder kan groeien. De PDA Group 
vervult niet alleen een toonaangevende rol binnen de juweliersbranche, 
maar heeft de afgelopen jaren ook een hele goede naam opgebouwd. Mede 
hierdoor heb ik heel veel vertrouwen in de samenwerking en word ik in de 
gelegenheid gesteld om, deel uitmakend van een team van professionals, toch 
zelfstandig het merk Ice-Watch te managen.”

Naast Maurice van Gelderen die vooralsnog zelf verantwoordelijk wordt voor 
het rayon Ice-Watch Noord, heeft ook Lasse Wetjens de stap van Paul Simons 

Watches & Design naar PDA Group gemaakt. Lasse gaat in Zuid-Nederland 
met Ice-Watch reizen. “Daarnaast zal Paul Simons als adviseur aan Ice-Watch 
verbonden blijven. Daarmee blijft de expertise die in de afgelopen jaren is 
opgebouwd voor Ice-Watch in Nederland bewaard. We willen dat de Ice-
Watch klanten geen hinder ondervinden van deze stap. We zullen loyaal blij-
ven aan de bestaande dealers, maar we gaan zeker op zoek naar uitbreiding 
in de distributieketen, omdat wij genoeg groeimogelijkheden voor dit grote 
merk in ons land zien”, zegt Jacqueline Stad van de PDA Group stellig.

Meer informatie: 

Pex Time
Tel. 075-670 70 75
www.pextime.nl
J&W-stand: B.262

SINDS EIND JANUARI IS PEX TIME, ONDERDEEL VAN DE PDA GROUP, 

DE NEDERLANDSE DISTRIBUTEUR VAN ICE-WATCH. DAARMEE HEEFT 

DE PDA GROUP HAAR REEDS INDRUKWEKKENDE PORTFOLIO VERDER 

UITGEBREID MET EEN PRACHTIG HORLOGEMERK. 

PEX TIME
NIEUWE NEDERLANDSE DISTRIBUTEUR

 ICE-WATCH

http://www.pextime.nl/


N i e u w e  s e r i e  |  S l i m  L i n e

T I J D L O O S

Pex Time
075 -  670 7075
info@pextime.nl

www.webshop.pdagroup.nl

O l y m p i c  i n t r o d u c e e r t  i n  h e t  v o o r j a a r  v a n  2 0 1 6
h a a r  n i e u w e  S l i m  L i n e  s e r i e .  D e z e  l i j n  b e v a t
t w e e  s t a l e n  m o d e l l e n  e n  i s  v e r k r i j g b a a r  m e t
e e n  w i t t e  e n  z w a r t e  w i j z e r p l a a t .  D e  d u n n e  k a s t
v a n  6  m m  h e e f t  e e n  d i a m e t e r  v a n  4 0  m m  e n  i s
d a a r m e e  g e s c h i k t  v o o r  i e d e r e  m a n n e l i j ke  p o l s .
G e c o m b i n e e r d  m e t  e e n  m i l a n e s e  b a n d ,  l a a t  h e t
N e d e r l a n d s e  m e r k  d i t  v o o r j a a r  e e n  s t e r ke  c o l l e c -
t i e  z i e n .  Ee n  m i n i m a l i s t i s c h  d e s i g n  d a t  g e s c h i k t  i s
v o o r  i e d e r e e n .

mailto:info@pextime.nl
http://www.webshop.pdagroup.nl/
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TW STEEL 

VERNIEUWT DE 

‘Canteen’-lijn

De 40mm-horloges uit de ‘Canteen’-lijn hebben vanaf nu een kleinere en ver-
fijndere kroon en een nieuw ontworpen armband. De wijzers lijken nu meer 
op die van de populaire TW312. De nieuwe twee modellen combineren rosé-
goud en staal. Het ene nieuwe model beschikt over een zwarte wijzerplaat 
terwijl de andere een roségouden wijzerplaat toont. 

COLLECTIE
Alle modellen behalve de TW312 hebben een Miyota 2115 uurwerk met drie 
wijzers. De kasten zijn van een- of tweekleurig staal of roségoud en ze heb-
ben een glimmende rand. De stalen armbanden hebben een ‘revised link’-
ontwerp, waarbij de middelste gedeeltes ook een glanzende finish hebben. 
Ten slotte is er gebruik gemaakt van mineraalkristal met een saffierlaag. De 
horloges zijn waterbestendig tot tien atmosfeer. Twee modellen (CB400 en 
CB401) hebben een behuizing en armband van geborsteld staal. Twee andere 
modellen, CB402 en CB403, zijn rosé verguld. Waar de eerdergenoemde 
eveneens een roségouden wijzerplaat heeft, is deze bij de tweede in zwart 
uitgevoerd.

WEGENS HET AANHOUDENDE SUCCES VAN DE ‘CANTEEN’-

ARMBANDEN HEEFT TW STEEL BESLOTEN OM DE LIJN EEN OPFRIS-

BEURT TE GEVEN. VIJF MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN NIEUW 

DESIGN EN ER WORDEN TWEE COMPLEET NIEUWE MODELLEN 

AAN DE LIJN TOEGEVOEGD.

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 

NIEUWE MODELLEN
De nieuwe modellen combineren het beste van twee werel-
den. De behuizing van deze modellen is van geborsteld 
staal en de armbanden zijn in twee kleuren uitgevoerd: 
geborsteld staal met roségoud. Het model CB404 is uitge-
voerd met een zwarte wijzerplaat en de achtergrond van de 
CB405 is van roségoud.

KELLY ROWLAND SPECIAL EDITION
De oplettende lezer heeft misschien opgemerkt dat slechts 
vier van de vijf opgefriste modellen hierboven zijn behan-
deld. De TW312 Kelly Rowland special edition is namelijk 
ook vernieuwd en verdient wat extra aandacht. Er is bij dit 
model gebruik gemaakt van een Miyota 0S20 chronograaf-
uurwerk. De stalen kast en armband zijn zwart gecoat. De 
eveneens zwarte wijzerplaat contrasteert met de roségou-
den nummers en wijzers. 

Meer informatie:
TimeDistrict.com
Tel. 0299-425112
www.timedistrict.com 
J&W-stand: C.322

http://timedistrict.com/
http://www.timedistrict.com/
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OORGAATJES ZETTEN 
ALS METHODE OM KLANTEN TE WINNEN

NIEUWE DINGEN DURVEN AANGAAN
Een citaat dat aan Albert Einstein of Henry Ford wordt toegeschreven zegt het 
‘to the point’: “Wie altijd dat doet wat hij reeds altijd deed, zal ook dat krijgen 
wat hij altijd al kreeg”. Wanneer dus de omzetstijging beneden de verwach-
tingen gebleven is of wanneer de omzet stagneerde of zelfs gedaald is, zijn 
meestal nieuwe maatregelen nodig. Maar hoe kunnen deze maatregelen eruit-
zien? Hierover hebben wij Marc van Kuijk, zaakvoerder van de marktleider van 
systemen om oorgaatjes te zetten, Studex Benelux, naar zijn mening gevraagd.

De heer Van Kuijk adviseert allereerst de reeds aanwezige positieve punten 
verder te versterken: “Wanneer u weet dat u veel passanten hebt omdat uw eta-
lage er bijzonder aantrekkelijk uitziet en u zeer trendy producten laat zien, dan 
moet u daar bijzondere aandacht aan blijven besteden.”

MET SERVICEVERLENING 
NIEUWE DOELGROEPEN 
BEREIKEN
Nieuwe doelgroepen kunnen vol-
gens Van Kuijk zeer goed bereikt 
worden door het aanbieden van 
extra services. “Wanneer u het zet-
ten van gaatjes aanbiedt, krijgt u 
klanten in de winkel die u anders 
nooit bereikt had. Heel vaak zijn 
dat moeders met kleine kinderen 
of kinderen die naar school gaan. 
Dit is een zeer dankbare doel-
groep, want voor hen staat kwa-
liteit, goed advies en vertrouwen 

HET NIEUWE JAAR EN DE VOORJAARSBEURZEN ZIJN EEN 

GOED MOMENT OM TERUG TE BLIKKEN EN TEGELIJKERTIJD 

NIEUWE STRATEGIEËN TE ONTWIKKELEN VOOR HET NIEU-

WE JAAR. 

• HOE HEEFT ZICH MIJN OMZET IN 2015 ONTWIKKELD? 

• WAARIN ONDERSCHEIDEN WIJ ONS ALS SPECIALIST? 

• WAT DOEN WIJ BETER DAN ANDEREN? 

• WELKE DOELGROEPEN HEB IK BEREIKT? 

• HOE PRIJSGEVOELIG ZIJN DEZE? 

• WAT IS BELANGRIJK VOOR HEN? 

• IN WELKE PERIODE MAKEN WIJ VEEL OMZET EN 

 WAT ZIJN ONZE ZWAKKERE PERIODES? 

• WELKE UITDAGINGEN HADDEN WIJ VERLEDEN JAAR?

• WAT KUNNEN WIJ IN 2016 VERWACHTEN? 

• WAAR KUNNEN WIJ ONS IN VERBETEREN? 

• WAT MOETEN WIJ CONCREET ANDERS DOEN? 

• OP WELKE TRENDS MOETEN WIJ ONS VOORBEREIDEN? 

DIT ZIJN ALLEMAAL VRAGEN DIE JUWELIERS ZICH TERUGKIJ-

KEND OP 2015 KUNNEN STELLEN.

voorop. Het gaat om hun kinderen en daarom staat de prijs niet op de eerste 
plaats.”

Hij wijst erop, dat deze doelgroep zich door professioneel advies en goede ser-
vice verbonden voelt met de winkel en dat naderhand hierdoor ook duurdere 
sieraden worden gekocht. Bovendien raden klanten die gaatjes hebben laten 
zetten veel vaker dan andere klanten de winkel aan bij hun vrienden en beken-
den. Hierdoor wordt de potentie voor nieuwe klanten nog verder verhoogd. “In 

eerste instantie gaat het erom, nieuwe klanten voor de eerste keer in de winkel 
te krijgen. Bij het zetten van gaatjes is deze drempel zeer laag. Daarom is het 
ook zo’n goede methode. Denk maar eens na: meestal kosten methodes om 
nieuwe klanten te lokken veel geld. Aan het zetten van gaatjes verdient de win-
kelier ook nog eens mooi geld!”

UNIEKE VERKOOPPOSITIE
“In tweede instantie gaat het om het opbouwen van een persoonlijke relatie 

“AAN HET ZET-
TEN VAN GAAT-

JES VERDIENT 
DE WINKELIER 

OOK NOG 
EENS MOOI 

GELD”
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met uw klanten. Bij het zetten van oorgaatjes geven uw klanten u hun vertrou-
wen. Ze vertrouwen u in zoverre de gezondheid van hun kinderen toe. Precies 
hier kunt u met professioneel advies en een super-service punten scoren. 
Hierbij ziet de klant al snel ‘de ziel’ van uw winkel en dat bezorgt hen een 
positieve herinnering”, aldus Van Kuijk. 
 
DE VERGELIJKBAARHEID TEGEN GAAN 
“‘Weg van de vergelijkbaarheid’ is het devies voor de vakhandel”, zegt Van 
Kuijk. “Vele producten en prijzen zijn tegenwoordig via het internet heel snel 
te vergelijken en de onlinehandel zal ook in het jaar 2016 verder toenemen. 
Wie dus niet mee wil doen aan een prijzenoorlog en zijn producten wil ver-
kopen zonder margekorting, moet aan de ene kant individuele producten aan-
bieden en aan de andere kant dingen aanbieden die niet via internet verkocht 
kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het zetten van gaatjes, batterijen van hor-
loge wisselen, gravures, poetsmiddelen en reparaties. Bij het zetten van gaatjes 
is het ‘juiste merk’ belangrijk. Zo vroegen heel veel consumenten naar aanlei-
ding van de sterke media-aanwezigheid en de merkbekendheid gericht naar het 
zetten van gaatjes met Studex System75, het instrument dat in Nederland het 
meest verspreid is.”

ANTICYCLISCH DENKEN
Een groot voordeel van oorgaatjes zetten ziet Marc van Kuijk in het feit dat in 
periodes van zwakke omzetten hierdoor een extra omzetstijging gerealiseerd 
kan worden: “In de kerstperiode of met Valentijn en Moederdag hebben de 
juweliers de handen vol. Maar in de vakantieperiodes, wanneer de binnenste-
den zo goed als verlaten zijn, ziet dat vaak heel anders uit. In deze periode 
worden enorm veel gaatjes gezet. Bij Studex gebruiken wij dit heel gericht om 
nieuwe klanten in de winkels van onze partners te krijgen.”

De heer Van Kuijk legt uit dat 
Studex via de website oorgaatjes.
info en via de sociale media 
vele honderden aanvragen van 
consumenten ontvangt en deze 
klanten aan hun geregistreerde 
partners doorverwijst. Het bedrijf 
brengt ook positieve ervaringen 
van consumenten in de media en maakt zo reclame voor de respectievelijke 
winkels (voor een Duits voorbeeld, zie ohrlochstechen.info/vorteile-produkte/
kundenstimmen).

PROFITEER VAN DE MARKETING EN 
VOORWAARDEN VAN DE FABRIKANT
“Wij raden onze partners aan direct bij Studex te bestellen, zodat ze er zeker 
van kunnen zijn dat ze ten volle kunnen genieten van het volledige scala van 
onze professionele marketingondersteuning, evenals van onze algemene ver-
koopsvoorwaarden voor directe klanten”, legt Van Kuijk uit. “Daar horen bij-
voorbeeld promotionele materialen bij zoals displays, posters, winkel- en raam-
decoratie, brochures of vouchers evenals seizoensgebonden promoties, speciale 
beurs-aanbiedingen en zeer voordelige betalings- en leveringsvoorwaarden.”

Studex heeft als bijzonder hoogtepunt voor zijn partners de display ‘Peggy’ 
ontwikkeld. Deze zeer mooie display bevat transparante kunststof plaatjes 
waarop de oorbellen vastzitten. De consument kan deze plaatjes uit de display 
nemen en de oorbellen aan het oor houden, net alsof de oorbel al in het oor 
zit. Dit is natuurlijk een unieke winkelervaring “Dit verhoogt het verlangen 
naar nieuwe oorbellen en stimuleert impulsaankopen”, zegt Van Kuijk. “Op 
de Voorjaarsbeurs in Utrecht presenteren wij voor de eerste keer de unieke 
‘Peggy’-display met de 20 meest verkochte en meest geliefde modellen om 
gaatjes te zetten met een speciale beurs-aanbieding. Wie in 2016 nieuwe 
wegen wil bewandelen en wil beginnen met het zetten van oorgaatjes of van 
systeem wil omschakelen, wordt door de marktleider wel heel gemakkelijk op 
weg geholpen. Geïnteresseerden kunnen zich registreren op studex.be/klanten-
service.” 

OVER STUDEX
Studex®, wereldwijd marktleider voor het zetten van gaatjes in de oren, is dé 
internationale fabrikant van precisie-instrumenten voor het zetten van oorgaat-
jes, huidvriendelijke oorbellen en verzorgingsproducten. De firma heeft zijn 
hoofdkantoor in Los Angeles, Californië en heeft filialen en exclusieve partners 
in meer dan 70 landen op zes continenten. Studex helpt juweliers en andere 
vakwinkels extra omzet te genereren. In meer dan 40 jaar werden er wereld-
wijd miljoenen keren gaatjes gezet met systemen van Studex. Met het gepa-
tenteerde Studex System 75 heeft de firma voor een revolutie gezorgd op het 
gebied van oorgaatjes zetten. Elke specialist in het zetten van oorgaatjes kan 
met dit systeem op een zachte, nauwelijks voelbare manier, veilig, hygiënisch 
en geruisloos gaatjes zetten. Ook het gelijktijdig zetten van gaatjes in beide 
oren gaat met dit systeem probleemloos.

Meer informatie:
Studex Benelux bvba
Tel. +32 (0)89 712902
sales@studex.be
www.studex.be
J&W-stand: A.146

“WANNEER U HET 
ZETTEN VAN GAAT-

JES AANBIEDT, 
KRIJGT U KLANTEN 

IN DE WINKEL 
DIE U ANDERS 
NOOIT BEREIKT 

HAD”

http://ohrlochstechen.info/vorteile-produkte/
http://studex.be/klanten-
mailto:sales@studex.be
http://www.studex.be/


It goes beyond the craze of the day, month or year. Surpasses hypes and defies decades. The course of time never 
stands still. But truly great design will always be contemporary. In an era where smart technology dominates time 
management, we believe that unique watch designs from the past are still highly alluring today. Like a fox, Renard is 

self-willed and confident. Characteristics that embody the spirit of our watches. This is Renard. 

Voor meer informatie: Orfac.nl - Tel. 050- 211 07 11 - www.renardwatches.com

W E  K N O W  G R E A T  D E S I G N  C A N  S TA N D  T H E  T E S T  O F  T I M E

http://orfac.nl/
http://www.renardwatches.com/
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BLIJFT AANBOD 
VERGROTEN

VORIG JAAR SPRAK DE JUWELIER MET DE GEBROEDERS 

HERSEVOORT, DE IMPORTEURS VAN HET DUITSE MERK 

BRUNO SÖHNLE. HET DUITSE HORLOGEMERK, DAT 

TOEN NET EEN JAAR DOOR HEN WERD GEDISTRIBU-

EERD, MAAKTE EEN GROTE GROEI DOOR. ZOWEL OP 

INHORGENTA MÜNCHEN ALS BASELWORLD EN NATUUR-

LIJK ONZE EIGEN JEWELS & WATCHES-BEURZEN WERDEN 

ER EEN AANTAL MOOIE NIEUWE MODELLEN GEPRE-

SENTEERD. NU, EEN JAAR LATER, STAAT HET BEDRIJF UIT 

GLASHÜTTE WEDEROM OP DEZE BEURZEN, EN WEDER-

OM MET VEEL NIEUWS.

Bezoekers van Inhorgenta München, de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs en 
BaselWorld worden dit jaar traditiegetrouw getrakteerd op veel nieuws van 
Bruno Söhnle. Dit jaar zijn het vooral de vrouwen die in het zonnetje worden 
gezet. Ook zijn er veranderingen gaande op het gebied van de mechanische 
horloges en Bruno Söhnle betuigt eer aan de Duitse industriestad Stuttgart.

DAMESCOLLECTIES
De dames weten het merk Bruno Söhnle steeds beter te vinden. Aan deze toe-
nemende interesse wordt tegemoetgekomen met niet minder dan vier nieuwe 
horlogefamilies voor vrouwen. De modellen sluiten naadloos aan op de laat-
ste marktontwikkelingen en trends zonder dat daarbij de merkidentiteit en het 
‘Glashütte-gevoel’ uit het oog zijn verloren.

MECHANISCHE HORLOGES
Een andere ontwikkeling binnen de collectie van Bruno Söhnle heeft plaatsge-
vonden binnen de mechanische horloges. Om gehoor te geven aan de vraag 
van de consument om betaalbaardere mechanische horloges die toch van 
goede kwaliteit zijn, worden dit jaar een aantal tijdmeters met automatisch 
uurwerk gelanceerd vanaf €795,-.

Er zijn intussen 67 vestigingen van juweliers in Nederland en één in België 
die via Gebroeders Hersevoort Uurwerken de horloges van Bruno Söhnle 
verkopen. Om deze klanten nog beter van dienst te zijn is het team van Gebr. 
Hersevoort Uurwerken BV uitgebreid met Hans van Brederoode in de buiten-
dienst en Alice Mulder gaat de binnendienst op het kantoor in Zwolle verster-
ken. “Na het leggen van dit bedrijfsfundament, is het moment aangebroken 
om ons team verder te versterken en om daarmee ons serviceniveau te verbe-
teren”, zo laat het bedrijf ons weten.

Meer informatie: 
GH Uurwerken,
Tel. 038-4653894
www.gh-uurwerken.nl
J&W-stand: A.133

Bruno 
Söhnle

http://www.gh-uurwerken.nl/


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

T +31 (0) 513 468 110
E info@meulen.nl
I  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
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Boccia Titanium is sinds jaar en dag de specialist in het vervaar-
digen van titanium sieraden en horloges. Titanium is licht in 
gewicht, huidvriendelijk en neemt de lichaamstemperatuur aan.
Allen eigenschappen die zorgen voor een groot draagcomfort en 
dat is terug te zien in de sieradencollectie. De subtiele sieraden 
in puur mat titanium worden gecombineerd met rosé vergulde 
accenten. Stijlvol, veelzijdig en absoluut betaalbaar! Ook zijn 
er onweerstaanbare must-havens in tricolor. Handgeslepen dia-
manten laten de drager stralen en benadrukt de vrouwelijkheid. 
Deze sieraden passen bij elke outfit en stralen elegantie uit.

BOCCIA TITANIUM HEEFT DIT VOORJAAR HAAR ASSORTIMENT UITGEBREID MET NIEUWE MODELLEN IN ZOWEL 

DE HORLOGE- ALS DE SIERADENCOLLECTIE. IN DE HORLOGECOLLECTIE IS DE ROYCE CONCEPT COLLECTIE 

NIEUW, TERWIJL WE IN DE VERNIEUWDE SIERADENCOLLECTIE ONWEERSTAANBARE MUSTHAVES VERVAAR-

DIGD VAN TITANIUM TERUGZIEN.

Stijlvol en subtiel:
NIEUWE COLLECTIE BOCCIA TITANIUM 

ROYCE CONCEPT
In de ultra slim horlogelijn Royce Concept zijn vijf nieuwe 
uitvoeringen terug te vinden. Alle subtiele modellen zijn uitge-
voerd met saffierglas en een titanium kast. Kwaliteit en comfort 
gaan dus wederom hand-in-hand bij Boccia Titanium.

Meer informatie:

City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl  
J&W-stand: C.305

D E  J U W E L I E R  N R  1  2 0 1 662
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S I E R A D E N

VAN ALLER SPANNINGA

My Solitaire
& My Memoire
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“We merken dat er steeds vaker gekozen wordt om alleen voor de vrouw een 
ring aan te schaffen om de liefde te bezegelen”, zo vertelt Tom Blikslager van 
Aller Spanninga. “Het traditionele principe dat een man en een vrouw een 
ring uitzoeken voor een bruiloft lijkt steeds minder aan de orde te zijn. Niet 
iedereen heeft de behoefte om uit te dragen dat ze getrouwd zijn. Toch willen 
vooral vrouwen natuurlijk toch graag een mooie ring dragen en dat mag dan 
best wel wat kosten. Daarop inspelend hebben wij dan ook de My Solitaire 
en My Memoire collecties uitgebracht.”

MY MEMOIRE
“De My Memoire collectie bestaat in principe uit één model die in verschil-
lende uitvoeringen beschikbaar is”, zo licht Tom verder toe. “De steengrootte 
kan bijvoorbeeld aangepast worden, maar natuurlijk kan men ook zelf bepa-
len voor welk materiaal ze kiezen. Daarnaast bieden we hele leuke aanschuif-
ringen die in combinatie met de My Memoire ringen gedragen kunnen wor-
den. Dat geeft een speels geheel. Ook de aanschuifringen zijn verkrijgbaar in 
verschillende goudkleuren, met en zonder briljant.”

MY SOLITAIRE
“My Solitaire is daarentegen een collectie die bestaat uit twaalf modellen en 
aanschuifringen. De ringen worden aangepast aan de hand van steengrootte 
en ze zijn ook in verschillende kleurcombinaties te verkopen. Deze collectie 
sluit ook weer heel goed aan op de wensen van klanten, want ze kunnen zelf 
bepalen hoe de ring en/of aanschuifring eruit ziet. Klantspecifiek oplossingen 
bieden geeft je als juwelier de mogelijkheid om nog beter in te spelen op 
behoeften vanuit de consument. Het is vanzelfsprekend dat we uitsluitend de 
hoogste kwaliteit briljanten gebruiken voor de My Solitaire en My Memoire 
collectie.”

DUMMYCOLLECTIE
“De My Solitaire en My Memoire kan voor de juwelier als dummycollectie 
aangeboden worden, maar is ook beschikbaar in 14 karaat. Dat maakt beide 
collecties natuurlijk een stuk interessanter als we kijken naar investering. Wij 
denken graag mee daarin. Deze nieuwe collecties zijn tevens als groeibriljant-
systeem te verkopen. Daarnaast zijn er speciale presentatieboxen waar de col-
lectie overzichtelijk getoond kan worden. Ook is het voor onze klanten moge-
lijk om via de webshop na in te loggen te bestellen wat nodig is. We proberen 
onze klanten in alles zoveel mogelijk te ondersteunen”, zo klinkt het tot slot.

Meer informatie: Aller Spanninga
Tel. 0513-412 848, www.allerspanninga.com

IN HET SEGMENT TROUWRINGEN IS ALLER SPANNINGA AL SINDS 

1863 ÉÉN VAN DE MEEST VOORAANSTAANDE PRODUCENTEN ÉN 

OOK NOG VAN NEDERLANDSE BODEM. HET VAKMANSCHAP, DE 

KWALITEIT, DE ONDERSTEUNING, HET AANBOD: ALLES IS TOT IN 

DE PUNTJES VERZORGD DOOR DE RINGENSPECIALIST UIT JOURE. 

WAAR HET BEDRIJF VOORAL PRAT OP IS, IS HET STEEDS WETEN TE 

VERRASSEN VAN HAAR KLANTEN. OOK DIT VOORJAAR WEET ALLER 

SPANNINGA WEER ONVERWACHT UIT DE HOEK TE KOMEN MET DE 

INTRODUCTIE VAN MY SOLITAIRE EN MY MEMOIRE, EEN TWEETAL 

HOOGWAARDIGE COLLECTIES RINGEN DIE HELEMAAL INSPELEN OP 

DE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN DE CONSUMENT VAN NU. DE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN DE CONSUMENT VAN NU.

http://www.allerspanninga.com/


WE KUNNEN ER NIET OMHEEN: HET NIEUWE JAAR 

IS BEGONNEN. HET AANBOD NIEUWE COLLEC-

TIES IS ENORM EN TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

VOORJAARSBEURS IS EEN GROOT AANTAL VOORAAN-

STAANDE MERKEN VERTEGENWOORDIGD OM U KEN-

NIS TE LATEN MAKEN MET DE VELE NOVITEITEN. HUGO 

BOSS INTRODUCEERT DIT VOORJAAR BIJVOORBEELD DE 

YACHTING TIMER. 

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
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De Yachting Timer van Hugo Boss is een 
horloge dat is geïnspireerd op de iconische 
Regatta zeilrace. Voor Hugo Boss een bedui-
dend andere richting, als we naar de toch 
voornamelijk klassieke collectie kijken. De 
Regatta zeilrace is een wereldwijd begrip en 
voor velen een event om het hele jaar naar 
uit te kijken. Hugo Boss heeft de eer om dit 
jaar hoofdsponsor te zijn van dit grootste 
event. Het horloge is een eerbetoon aan de 
watersport. Naast een iconisch en historisch 
ontwerp is het horloge ook prestatiegericht 
en zeker niet alleen om te gebruiken bij het 
zeilen. Het model is uitgevoerd met een sili-
conen en stalen band. 

Voor meer informatie:
Beach Time International
Tel. 075-670 70 75
www.beachtime.nl 
J&W-stand: C.305

Hugo Boss LANCEERT YACHTING TIMER

MONDAINE GOOIT HET IN HET BEGIN 

VAN 2016 METEEN OVER EEN ANDERE 

BOEG. INNOVATIE IS BIJ HET HORLO-

GEMERK DIT SEIZOEN NIET ZOZEER TE 

VINDEN IN DESIGN EN ONTWERP, MAAR 

VOORAL IN MATERIAAL- EN KLEURKEUZE. 

DE MONDAINE EVO BASIC LADIES IS NU 

NAMELIJK OOK BESCHIKBAAR IN EEN 

OPVALLEND JASJE.

De traditionele Mondaine kleuren als rood, 
wit en zwart worden dit voorjaar aange-
vuld met zomerse, frisse pastel kleuren. 
Sinds begin dit jaar is de Mondaine Evo 
Basic Ladies namelijk ook beschikbaar in 
de kleuren roze, blauw en lichtgroen. Deze 
opvallende kleuren maken het iconische 
Mondaine-horloge nog aantrekkelijker, ter-
wijl de horlogeband van hagedissenleer het 
horloge meer body geeft. 

Meer informatie:
City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl  
J&W-stand: C.305

EVO BASIC LADIES 
in een modern jasje

http://www.beachtime.nl/
mailto:info@city-time.nl


A perfect fusion of masculine and industrial-inspired styling. 

This Grandeur Tech features a red dial and a 

black silicon strap with red lines.

TS1 GRANDEUR TECH

information and local dealers: info@timedistrict.com

mailto:info@timedistrict.com
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VEEL NOVITEITEN MY iMenso

MY IMENSO IS HET BEKENDE D.I.Y. 

(DO IT YOURSELF) MEDAILLON 

CONCEPT, GEPRODUCEERD UIT 

RHODIUM, GOUD EN ROSÉGOUD 

VERGULD 925 ZILVER. DE GROTE 

SUCCESFACTOR VAN MY IMENSO 

IS HET INMIDDELS BEKENDE MEDAIL-

LON, WAARIN TOT WEL VIER INSIG-

NES GECOMBINEERD KUNNEN 

WORDEN OM ZO EEN PERSOON-

LIJKE LOOK TE CREËREN. “OM DE 

OMVANGRIJKE COLLECTIE VERDER 

UIT TE BREIDEN, INTRODUCEERT MY 

IMENSO DE ‘PURA COLLECTION’, 

MAAR WORDEN DAARNAAST OOK 

DE CERAMIC RINGS DIT VOORJAAR 

GEPRESENTEERD”, ZO HOREN WIJ 

VAN RENÉ MIGCHELSEN VAN BENE-

LUX JEWELS. EN ER IS VEEL MEER 

NIEUWS VAN MY IMENSO.

Het grootste nieuws is misschien wel de toevoeging van 
een nieuwe maat. Tot nog toe leverde MY iMenso medail-
lons in de maten 14mm, 24mm en 33mm. Deze maten 
krijgen nu mooiere namen: Piccola, Mezza en respec-
tievelijk Grande. Daaronder komt de maat Pura (9mm). 
Medaillons in deze maatvoering beginnen vanaf €58,-.

CERAMIC
De Ceramic Rings is de jongste telg van de MY iMenso familie. René: “De ring wordt samenge-
steld uit een zilveren ring en een keramische binnenring die er eenvoudig ingeschoven wordt. De 
zilveren ring is leverbaar in twee modellen in de kleuren rhodium, goud en rosé. De Ceramic is 
leverbaar in de kleuren wit en zwart in een gladde uitvoering en een gefacetteerde uitvoering. De 
Ceramic binnenring kan ook mooi los gedragen worden. De verkoopprijs voor Ceramic Rings is 
vanaf € 40,- voor de zilveren ring en de Ceramic binnenring vanaf € 12,-.”

NIEUWE DESIGNS
Voor de maten Grande en Mezza wordt  het bestaande, al erg uitgebreide, aantal kleuren deze 
lente verder vergroot met Peach Echo (rood), Lilac Grey (grijs) en Iced Coffee (bruin). De advies-
verkoopprijs begint bij €18,-. Voor de maat Piccola wordt de goed verkopende serie ‘Flora’, met in 
hars gegoten bloemblaadjes, toegevoegd. Adviesprijzen voor de serie Flora (Piccola) beginnen bij 
€40,-.

COMPOSER
MY iMenso introduceert dit voorjaar ook de online ‘Composer’. “Iedere vrouw kan nu op een 
makkelijke manier haar eigen creatie samenstellen, bekijken, wijzigen en uiteindelijk bestellen. 
Daarnaast kan ze haar creatie makkelijk op Facebook delen en zo andere vrouwen inspireren. Wij 
zijn erg trots op deze ‘Composer’. Op het eerste gezicht lijkt het een standaard plug-in, maar we 
hebben meer dan één jaar hard gewerkt om deze ‘Composer’ te ontwikkelen. We hebben een tool 
ontwikkeld die vrijwel alle combinatie mogelijkheden van ons mooie merk weergeeft. Momenteel 
is het alleen mogelijk om medaillons te creëren  met  de ‘Composer’. In de loop van 2016 kunnen 
ook de ringen, oorbellen, armbanden en horloges samengesteld worden.”

Meer informatie: 
Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & +32 (0)89 656115
www.myimenso.com 
J&W-stand: A.152

◀ De nieuwe cover-insignes

http://www.myimenso.com/
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Giornato International 
TIMMERT AAN DE WEG

GROTE KANS DAT U YOON HEE SCHOONDERBEEK KENT. NIET 

ALLEEN IS YOON HEE EEN PROMINENTE VERSCHIJNING, OOK IS ZE 

AL SINDS 1991 ACTIEF IN DE BRANCHE EN IS ZE VERANTWOOR-

DELIJK GEWEEST VOOR DE DISTRIBUTIE VAN EEN GROOT AANTAL 

VOORAANSTAANDE MERKEN. HET MEEST RECENT KUNT U YOON 

HEE KENNEN VAN HAAR EIGEN BEDRIJVEN GAMSA JEWELS & 

WATCHES EN GIORNATO INTERNATIONAL. VOOR HET EERST OP 

EIGEN BENEN STAAN IS SPANNEND, MAAR YOON HEE KENT DE 

BRANCHE ALS HAAR EIGEN ACHTERZAK EN WEET WAT VERKOOPT. 

EN BELANGRIJKER NOG, ZE VOELT VERTROUWEN UIT DE BRANCHE. 

“BIJ MIJ IS HET HEEL ERG ‘WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET. IK ZEG 

WAT IK DENK EN DOE WAT IK ZEG. IK BEN ALTIJD MEZELF EN IK 

STA VOOR DE MERKEN DIE IK IN DE MARKT ZET. IK VERKOOP GEEN 

POEHA, MAAR IK BEN EERLIJK. DAT WORDT GEWAARDEERD”, ALDUS 

YOON HEE.

Yo
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Als we Yoon Hee vragen even op te sommen wat ze allemaal gedaan heeft in de branche de afgelopen 25 
jaar, pakt ze haar telefoon erbij en opent ze LinkedIn. “Ik heb het echt niet allemaal onthouden hoor”, zegt 
ze lachend. “Ik ben in 1991 begonnen in de branche en in 1994 bij de IMAS Groep (InkoopMaatschappij Arij 
Siebel red.) en daar heb ik dertien jaar gewerkt. Ik ben begonnen als oproepkracht en in 2007 vertrokken als 
filiaalmanager. De liefde voor het vak is daar ontstaan. Na twee jaar buiten de branche gewerkt te hebben begon 
het toch weer te kriebelen. Ik mistte de snelheid, de glamour en toch ook de mensen. Ik kwam bij Gerzon Import 
terecht en werd verantwoordelijk als brand manager voor Gucci en Hot Diamonds. Een andere tak van sport, 
maar helemaal in mijn straatje. Na drie jaar ben ik weer opzoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en werd 



ik commercieel directeur bij Band of Angels. Dat was geen gelukkig huwelijk waarna ik bij Avant-Garde Watches & 
Jewelry terecht kwam onder de paraplu van Sport Vision van Theo Kleiweg. Daar heb ik enorm veel geleerd over het vak 
en door de kundige begeleiding van Theo heb ik uiteindelijk in 2014 de stap naar zelfstandigheid durven zetten”, zo 
somt Yoon Hee in het kort haar rijke verleden in de branche samen.

SUPER STYLISH
De weg naar zelfstandigheid heeft Yoon Hee dus langs vele wegen geleid, maar heeft haar gevormd in haar werkwijze. 
“Sinds augustus 2014 is Gamsa Jewels & Watches mijn eigen bedrijf, waar ik agent ben voor Nomination, Elisabeth 
Landeloos en ook voor Bronzallure in het noorden van Nederland. Sinds september vorig jaar is daar een tweede bedrijf 
bijgekomen in de vorm van Giornato International, dat ik samen met een compagnon heb opgezet. We zijn importeur 
van Super Stylish, Super Stylish Elite en Super Stylish Fine voor de Benelux, Duitsland en de UK en daarnaast sinds kort 
ook verantwoordelijk voor de distributie van Gemini-armbanden in Nederlands, Duitsland en Scandinavië. Onze visie is 
om uiteindelijk de merken die we vertegenwoordigen door heel Europa in de markt te zetten. We hebben grote plannen 
inderdaad.”

Super Stylish is een bijzonder verfijnd sieradenmerk, zo horen wij van Yoon Hee. “Super Stylish is in 2013 opgericht 
door Artjana Batáglia en sinds die tijd heeft het merk enorme stappen gemaakt. Super Stylish Elite zijn zeer subtiele col-
liers vervaardigd van 9 karaat goud. Bijzonder betaalbaar en met een fraaie uitstraling die elke vrouw zal bekoren. Super 
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Stylish Fine zijn opvallende ringen met een hoog glamour-karakter, hartstikke 
hip en ook hier geldt weer dat de prijs-kwaliteitverhouding zeer goed is. Ik vind 
Super Stylish heel leuk om zelf te dragen, doordat de subtiele sieraden elke out-
fit afmaken. Dat de markt Super Stylish goed heeft ontvangen blijkt wel uit het 
feit dat we binnen een paar maanden gegroeid zijn van twintig dealers naar 115 
verkooppunten. Dat zegt genoeg lijkt mij.”

GEMINI
Met Giornato International is het doel nu om in eerste instantie te groeien in 
het merkenportfolio. “Dat is nu al gerealiseerd door het toevoegen van Gemini-
armbanden. Dit zijn leuke, hippe armbanden voor zowel mannen als vrouwen. 
De verkoopprijzen liggen tussen de € 35,- en € 40,- en dat maakt het assorti-
ment zo interessant. Onze voorkeur is om de Gemini-armbanden bij juweliers 
te verkopen, maar we gaan ook zeker kijken naar hippe kledingwinkels.”

EIGEN BRAND
De ultieme droom van Yoon Hee komt ook nog aan bod: het presenteren van 
een eigen ontworpen sieradenlijn. “En die droom gaan we ook realiseren. Een 
eigen brand wereldwijd een succes maken, dat lijkt me geweldig. Ik denk dat 
mijn manier van werken ook bijdraagt aan het eventuele succes. Ik behandel 
iedereen gelijk. Een citaat dat heel erg bij mij past is: “People will forget what 
you said, people will forget what you did, but people will never forget how 
you made them feel”. Dat is iets waar ik mij aan vasthoud. Als je met een goed 
gevoel samen kunt werken, komt de rest vanzelf.”

Meer informatie:

Giornato International,
Tel. 050-3646447
info@giornatointernational.com
www.giornatointernational.com

mailto:info@giornatointernational.com
http://www.giornatointernational.com/


DEBATTEER MEE!
in het PRISMA CAFÉ 

Trademart Jaarbeurs
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IN DEZE UITGAVE VAN DE JUWELIER VINDT U DE LAATSTE TRENDS 

OP HORLOGE- EN SIERADENGEBIED EN DE FOSSIL GROUP IS 

DAARIN NATUURLIJK TOONAANGEVEND. FOSSIL GROUP INSPIREERT 

WEER MET PRACHTIGE KLEURRIJKE HORLOGES EN SIERADEN, WAAR-

IN WEER EEN AANTAL TRENDS TE VINDEN ZIJN ZOALS DE KLEUREN 

MINT EN ROZE, VIERKANTE KASTEN, HET STAPELEN VAN SIERADEN 

EN DE CLEANE WIJZERPLATEN. 

FOSSIL GROUP 
TOONT DE TRENDS VOOR DIT VOORJAAR

Zeegroen en mintgroen refereren aan de pastels van eerdere seizoenen. 
Mintgroene wijzerplaten zien we dit jaar ook terug bij de modellen Kerry 
en Darcy van Michael Kors. Bij Fossil zorgen mintkleurige leren bandjes 
en minty elementen op de wijzerplaat voor een kleurrijk vintage statement 
om de pols dit voorjaar. Ook de nieuwe campagne, ‘Color me Curious’ 
sluit hier helemaal bij aan. Ook donkerblauw en grijs zien we in de nieu-
we collecties veel terugkomen, bijvoorbeeld bij DKNY en Skagen. 

VIERKANT
Afgelopen jaren zagen we bijna uitsluitend ronde horlogekasten. Dit 
voorjaar wordt een statement gemaakt met een mooie vierkante kast, voor 
zowel dames als heren, met onder andere de Skagen Rungsted, Emporio 
Armani Gamma collectie en de Michael Kors Kempton.  

AUTOMAAT
Naast de gewone quartz collectie, de in november 2015 gelanceerde 
Connected serie Fossil Q, is de collectie horloges uitgebreid met mecha-
nicals, de automatische uurwerken serie van Fossil. Behalve de techno-
logische functie, is het uurwerk ook in het design aanwezig, waarbij de 
wijzerplaat het automatisch kloppende hart toont. 

LESS IS MORE
De cleane wijzerplaat is aan de beurt om de polsen te sieren, want less is 
nog steeds more. De wijzerplaten geven analoog de tijd aan, zonder ver-
der veel nodig te hebben om prachtig te zijn in hun eenvoud. De op New 
York geïnspireerde nieuwe collectie van DKNY, natuurlijk Skagen, Fossil 
maar ook Michael Kors heeft modellen die inspelen op deze trend. 

MIX & MATCH
Terwijl de trend laat zien dat de horloges weer wat rustiger worden, wij-
zerplaten cleaner, kasten en bandjes dunner, mogen sieraden juist door én 
met elkaar gemixt en gematcht worden voor een authentieke look. Fossil 
en Michael Kors bieden hiervoor weer leuke nieuwigheden. U ziet alle 
nieuwe collecties tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs op de stand 
van de Fossil Group.

Meer informatie: 
Fossil Group
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl
www.fossilgroup.com
J&W-stand B-233

◀   Michael Kors

◀◀ Fossil

▲ Skagen Rungsted

◀ Mix & match 

met Michael Kors

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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QUOINS KWAM IN 2015 MET DE POPULAIRE LIJNEN 

‘BY Q DANGLES’ EN ‘FOREVER DIAMONDS’ VAN 

BY Q EXCLUSIVE OP DE MARKT, WAT ERG GEWAAR-

DEERD WERD DOOR VELE TROUWE FANS. HIER 

HALEN ZIJ DAN OOK ERG VEEL INSPIRATIE UIT, WAT 

TERUG TE ZIEN IS IN DE NIEUWE VOORJAARSCOL-

LECTIE EN TOT UITING KOMT DOOR GEBRUIK VAN 

ZACHTE PASTELTINTEN, BLOEMIGE PATRONEN EN 

PRACHTIGE VLINDERS. DOOR EEN NIEUWE WEG 

IN TE SLAAN WIL QUOINS HAAR KLANTEN BLIJVEN 

INSPIREREN EN KOMEN ZE IN HET VOORJAAR VAN 

2016 MET ÁLWEER EEN GLOEDNIEUWE COLLECTIE 

OP DE MARKT: 'BY Q ICICLE'. “WIJ PAKKEN HET 

GROOTS AAN IN 2016 MET DE NIEUWE VOOR-

JAARSCOLLECTIE EN ALWEER EEN GEHEEL NIEUWE 

LIJN,” ALDUS MANAGING DIRECTOR/ONTWERPSTER 

LIANE VAN DEN BOOM. 

“WIJ PAKKEN HET GROOTS AAN IN 2016 

MET DE NIEUWE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

EN ALWEER EEN GEHEEL  
NIEUWE LIJN”

‘FUSION’
“Naast de welbekende folders willen we graag een inspi-
ratiebron zijn voor onze klant en ze de beleving van ons 
merk laten ervaren.” Dit weet Liane wederom goed aan te 
pakken. “Door met een geheel nieuw jasje het voorjaar van 
2016 in te gaan, presenteren wij een gloednieuw concept 
voor ons Quoins Magazine ‘Fusion’. Deze staat voor het 
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samenkomen van meerdere ‘By Q’-lijnen zoals ‘By Q 
Exclusive’ en ‘By Q Dangles’. Bij Quoins draait alles om 
combineren en zoeken naar het perfecte eindresultaat. 
Wanneer je verschillende producten van diverse lijnen 
combineert, ontstaat er perfectie waar iedere vrouw naar 
streeft. In dit Magazine worden alle collecties van de 
diverse lijnen in mogelijke combinaties gepresenteerd. Om 
onze klant te overtuigen van dit ‘Fusion’-systeem, hebben 
wij in ons Magazine voorbeelden laten zien van moge-
lijke combinaties van de diverse sieradenlijnen binnen ons 
bedrijf”, voegt Liane toe.

'BY Q ICICLE'
Alweer een nieuwe collectie die Quoins met grote trots 
toevoegt aan haar ‘By Q’-lijn namelijk: ‘By Q Icicle’. Een 
nieuw concept dat bestaat uit twee perfect te combineren 
materialen: 925 Zilver en Edelstaal. Een combinatie die 
vrouwelijk, maar ook heel stoer is. De 'By Q Icicle' is een 
ketting in verschillende lengtes die je enkel, dubbel of 
driedubbel kunt dragen. De kettingen worden bij elkaar 
gehouden door een bijpassende stopper. Om je ketting 
compleet te maken is er een ruime keuze aan diverse 
Icicles (hangers) en daardoor kun je nu zelf de perfecte 
ketting creëren voor jouw dagelijkse look. “Deze collectie 
heb ik ontworpen voor de vrouwen die van diversiteit en 
vernieuwing houden. Een unieke en zeer luxe lijn voor 
zowel een subtiele als stoere look. De consument mag zelf 
kiezen, naar eigen stijl en smaak. Dat is wat dit concept zo 
uniek en eigen maakt”, aldus Liane van den Boom.

‘HELLO SPRING!’ VOORJAARSCOLLECTIE 
Zoete pastels, bloemige patronen en fleurige vlinders is 
wat we de komende tijd veel zullen gaan zien. Met de 
Pantone kleuren van 2016 ‘Serenity en Rose Quartz’ ver-
werkt in de voorjaarscollectie van Quoins kan het voorjaar 
van hun trouwe fans niet meer stuk. “Met ongeveer twintig 
munten in onze voorjaarscollectie pakken wij weer groots 
uit. Daarnaast hebben wij ook nog diverse oorbellen en 
kettingen in de collectie uitgebreid”, voegt Liane toe. De 
nieuwe collectie is, zoals de consument gewend is, weer 
verkrijgbaar in edelstaal, rosé en goud. Door in te spelen op 
de trends van het komende seizoen wil Quoins nog meer 
fans weten te bereiken. “Op Social Media krijgen wij enorm 
veel positieve reacties, daar zijn wij enorm dankbaar voor. 
Dat maakt ons werk zo leuk”, zegt Liane tot slot.

Meer informatie:

All-Q
Tel: 0495 - 550520
www.quoins.eu
Marketing: Nathalie Beckers
socialmedia@dutchfashionz.eu

http://www.quoins.eu/
mailto:socialmedia@dutchfashionz.eu


Een juweel van een drukker

De meeste juweliers en opticiens in Nederland en België gebruiken reparatie-
zakjes van Dorgelo. Deze naam is echter verdwenen, maar de opgebouwde 
kennis, ervaring en het machinepark gaan verder onder de naam 
VDdrukwerk in Waddinxveen. VDdrukwerk maakt alle soorten reparatie-
zakjes, notasets, kassablocs, huisstijl drukwerk en draagtassen van papier en 
plastic voor met name de juweliersbranche. Offset kwaliteitsdrukwerk tegen 
aantrekkelijke prijzen. Kortom, een juweel van een drukker.

VDdrukwerk (Voorheen Dorgelo) Coenecoop 214, 2741 PK Waddinxveen  0182 - 743 161 www.vddrukwerk.nl

Gespecialiseerd in veel meer dan alleen reparatiezakjes

www.intdiamant.nl

International Diamant Nederland B.V. 

Levert losse diamanten vanaf 0,005 tot 5,00 crt. in diverse 
kwaliteiten, tegen zeer scherpe prijzen. 
Bij afname vanaf 0,10 crt. betaalt u geen portokosten.
Vanaf 0,75 crt. kunnen de diamanten worden geleverd met 
een certifi caat van de Hogeraad, IGI, GIA of EGL. Vraag naar 
onze nieuwe diamant prijslijst 2016.

Telefoon: 079-3422293 
of e-mail: info@intdiamant.nl
 
International Diamant Nederland 
B.V.  biedt een compleet juweliers 
assortiment bestaande uit:
14 karaat gouden sieraden met 
diamant of kleur edelstenenn en
14 karaat gouden groeibriljant 
sieraden.
 
International Diamant Nederland 
B.V. is importeur van het luxe 
assortiment zilveren sieraden van 
het merk Sueno. 
Kijk op www.eclat-sueno.nl.

http://www.vddrukwerk.nl/
http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
http://www.eclat-sueno.nl/
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MET DANNER   

fris 
HET NIEUWE JAAR IN

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN. 

MET DIT IDEE BRENGEN VEEL JUWELIERS 

VERNIEUWINGEN AAN IN HUN ZAAK. 

DANNER SPEELT HIEROP IN MET HET AAN-

BIEDEN VAN EEN AANTAL FRISSE NIEUWE 

PRODUCTEN OP HET GEBIED VAN VERPAK-

KINGEN EN PRESENTATIEMATERIAAL. 

Wim Pel van Danner Design heeft al ruim dertig jaar ervaring op het 
gebied van luxe verpakkingen en presentatie. Hij heeft dan ook een 
aantal tips voor juweliers: “Een luxe uitstraling van het displaymateriaal 
is een voorbeeld van iets dat zeer belangrijk is bij het etaleren. Dat zorgt 
voor een frisse uitstraling in de etalage.” Met de nieuwe series ‘Elegant’, 
‘Blackwood’ en ‘Alors’ biedt Danner een aantal nieuwe producten om 
dit mee te bereiken.

ELEGANT
De etalageserie ‘Elegant’ bestaat uit een buste met een sierlijke, strakke 
vorm. Dit zorgt ervoor dat de etalage een luxueuze uitstraling krijgt. De 
bustes zijn in zowel bruin als wit nappaleer verkrijgbaar.

BLACKWOOD
Het luxe gevoel vanuit de etalage kan worden doorgetrokken in de sie-
raadverpakkingen met de glanzende houten verpakkingen uit de serie 
‘Blackwood’. Deze sieradendoosjes hebben een hoogwaardige kwaliteit 
en geven het sieraad nog meer glans.

ALORS
Voor diegenen die zachtere etuis prefereren boven hout is er de serie 
‘Alors’. Deze bestaat uit verpakkingen die zowel aan de binnen- als de 
buitenkant zijn overtrokken met velours. De zandkleurige zachte buiten-
kant geeft een warme uitstraling.

OPBERGSYSTEMEN
“Ook voor de juwelier zelf is het van belang om de sieraden gemak-
kelijk op een goede manier te kunnen opbergen”, vervolgt Wim Pel. 
“Gelukkig heeft Danner ook op dit gebied een groot assortiment. Vooral 
de collierrollen zijn uitermate geschikt voor het opbergen van sieraden. 
Ze worden vervaardigd in Italië en zijn in verschillende uitvoeringen te 
verkrijgen. De voorraad hiervan is echter beperkt, dus neem snel contact 
met ons op.”

Meer informatie:
Danner Design, tel. 055-5390199, www.danner.nl , J&W-stand: B.255

http://www.danner.nl/
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Van Leeuwen staat bekend om de sterke basiscollectie, maar deze wordt 
natuurlijk regelmatig aangevuld met trendcollecties. Dit jaar gaat het dan om 
de zilveren Fashion Collection, die bestaat uit de lijnen Orbit, Layered, Moon 
& Stars en Earcuffs & Earjackets. Daarnaast is ook de eerdergenoemde basis-
collectie aangevuld met nieuwe sieraden en het relatieringenmerk Dito is in 
een nieuw jasje gestoken.

FASHION COLLECTION
Met de sieradenlijnen ‘Orbit’ en ‘Moon & Stars’ lijkt astronomie een belangrijke 
inspiratiebron te zijn geweest voor Van Leeuwen. Bij Orbit zijn er grafisch vorm-
gegeven sieraden te zien waarbij cirkels en strakke lijnen centraal staan. Moon 
& Stars zijn dé nieuwe symbolen voor oneindige liefde, Van Leeuwen heeft deze 
symbolen verwerkt in prachtige colliers draagbaar op verschillende lengtes.
Geïnspireerd op de trend om meerdere fijne colliers bij elkaar te dragen pre-
senteert Van Leeuwen de layered collectie;  drie kettingen met verschillende 
schakels en hangers gecombineerd tot één collier voor het ultieme layered 
effect. In diverse uitvoeringen verkrijgbaar.

Ten slotte zijn er nog de oorsieraden onder de naam ‘Earcuffs & Earjackets’. 
Deze collectie zilveren oorsieraden met heldere zirkonia is een rodeloperfa-
voriet van de sterren.

BASISCOLLECTIE
Diverse gouden en zilveren oorsieraden, hangers en ringen vergroten de 
basiscollectie van Van Leeuwen. Ook zijn er veel nieuwe kindersieraden ver-
krijgbaar, zoals zilver geëmailleerde bedelarmbanden in diverse thema’s en 
zilveren kinderbedels. 

DITO
Het relatieringenmerk van Van Leeuwen, Dito, is voorzien van nieuwe ringen 
voor hem en haar. De ringen van dit merk zijn specifiek ontworpen voor dage-
lijks gebruik. Alle ringen zijn daarom uit één stuk vervaardigd van de beste 
kwaliteit zilver en staal. Bij sommige sets is de damesvariant bezet met een 
glinsterende zirkonia of diamant. De ringen zijn los of als set verkrijgbaar.

Voor aanvullende informatie: 

G. van Leeuwen
Tel. 070 -512 29 29
www.gvanleeuwen.nl
J&W-stand: A.141
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VAN LEEUWEN HEEFT DIT VOORJAAR DE BELANGRIJKSTE INTER-

NATIONALE SIERADENTRENDS VERTAALD NAAR EEN SMAAKVOLLE 

COLLECTIE DIE AFGESTEMD IS OP DE NEDERLANDSE MARKT. DIT 

RESULTEERDE IN DE ZILVEREN FASHION-COLLECTIE VAN HOGE KWA-

LITEIT DIE UITEENLOOPT VAN ROMANTISCH TOT MINIMALISTISCH. 

DEZE NIEUWE SIERADEN ZIJN TE ZIEN OP DE JEWELS & WATCHES 

VOORJAARSBEURS, MAAR WIJ GEVEN ALVAST EEN PREVIEW VAN 

WAT U KUNT VERWACHTEN.

Van Leeuwen TOONT ZILVEREN FASHION-COLLECTIE 

J

http://www.gvanleeuwen.nl/
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BINNEN TIMEDISTRICT.COM WIL HET TUS-

SEN DE MANNEN EN DE VROUWEN NOG 

WEL EENS BOTSEN. AL HET HORLOGEGE-

WELD VAN BIJVOORBEELD TW STEEL, TUTTI 

MILANO EN MARC COBLEN IS KOREN OP 

DE MOLEN VAN MANNEN NATUURLIJK, 

MAAR DE VROUWEN ZIEN TOCH LIE-

VER WAT MEER SIERADEN TERUG IN HET 

ASSORTIMENT. ZODOENDE HEEFT LISETTE 

LENSSELINK HET VOORTOUW GENOMEN 

OM DE MANNEN WAT MEER ONDER DRUK 

TE ZETTEN EN WERD DE ZOEKTOCHT NAAR 

EEN SIERADENMERK GESTART. IN GOED 

OVERLEG MET IBB HEEFT TIMEDISTRICT.COM 

ZODOENDE DE DISTRIBUTIERECHTEN VAN 

CHRYSALIS OVERGENOMEN EN KUNNEN 

DE VROUWEN BINNEN HET BEDRIJF HUN 

PASSIE VOOR SIERADEN BOTVIEREN OP DIT 

FRAAIE SIERADENMERK.

TimeDistrict.com 
KOMT VROUWEN TEGEMOET MET 

Chrysalis begint direct sterk bij TimeDistrict.com, met maar liefst vier nieuwe en een uitge-
breide lijn: Spirited, Friendship, Asteria, Thinking of You en Good Fortune. Hiermee breidt 
Chrysalis de stapelbare armbandencollectie uit naar ringen, kettingen en afwindbare arm-
banden die ook als ketting gedragen kunnen worden. Het concept blijft hetzelfde: losse 
artikelen met een symbolische betekenis die naar persoonlijke smaak gecombineerd kunnen 
worden.

SPIRITED, FRIENDSHIP, THINKING OF YOU 
In de ‘Spirited’-collectie zijn er twaalf armbanden. De ‘Friendship’-collectie bestaat uit arm-
banden met kralen van gekleurd glas, veertien-karaats goud en rhodium die ook als ketting 
gedragen kunnen worden. Net als de ‘Friendship’-collectie draait het ook bij de ‘Thinking of 
You’-collectie om de waarde van vriendschap of liefde. De collectie ‘Asteria’ is vernoemd 
naar de Griekse godin van de sterren en is gebaseerd op de twaalf astrologische tekens. 
Voor ieder sterrenbeeld is er een bijpassende armband en ketting. Ten slotte is er de ‘Good 
Fortune’-collectie die onlangs is uitgebreid met kettingen en ringen. Deze collectie bevat 
sieraden met geboortestenen voor iedere maand van het jaar. 

Met het toevoegen van Chrysalis is een langgekoesterde wens van Lisette in vervulling 
gegaan. Chrysalis heeft zich reeds bewezen als populair sieradenmerk dat inspeelt op de 
wensen van consumenten. De prijzen van de artikelen in de Chrysalis-collectie beginnen bij 
€29,-.

Meer informatie: TimeDistrict.com
Tel. 0299-425112, www.timedistrict.com, J&W-stand: C.322

Chrysalis
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RENARD WERD KRAP EEN JAAR GELEDEN IN AMSTERDAM OPGERICHT DOOR 

DE EIGENAREN VAN BOLD LABELS DIE AL JARENLANG SAMENWERKEN EN 

ONDER MEER SUCCESMERK DANIEL WELLINGTON IN NEDERLAND INTRODU-

CEERDE. EEN EIGEN HORLOGEMERK WAS EEN LANGGEKOESTERDE DROOM, 

DIE MET DE OPRICHTING VAN RENARD IN VERVULLING GING. RENARD WIL 

EEN TEGENWICHT BIEDEN TEGEN DE SNELLE EN OPPERVLAKKIGE TREND VAN 

DIGITALE SMARTWATCHES. DAT DOET HET MERK DOOR HET ONTWERPEN EN 

MAKEN VAN ANALOGE, STIJLVOLLE HORLOGES DIE EEN AANGENAME MIX 

VORMEN VAN KLASSIEKE EN EIGENTIJDSE INVLOEDEN. RENARD BREIDT DIT 

VOORJAAR ZIJN ELITE-COLLECTIE UIT MET NIEUWE VARIANTEN MET KALFSLEREN 

BANDEN EN VOEGT NU OOK EEN SERIE CHRONOGRAFEN TOE AAN HET 

ASSORTIMENT: DE RENARD GRANDE.

GEEFT STIJLVOL TEGENWICHT 

RENARD ELITE VEAU
De Renard Elite is hét voorbeeld van wat Renard klassiek en 
eigentijds maakt. Met zijn wijzerplaat van geborsteld metaal, 
het subtiel bollende glas, matte indices en wijzers, verwijst 
de Elite naar de jaren ‘60 en ‘70. Tegelijkertijd hebben de 
horloges een moderne uitstraling door het slanke en minima-
listische ontwerp. Aan de Elite-serie, die bestaat uit zilver-, 
goud- en rosékleurige kasten in combinatie met banden van 
kroko- en hagedisprint, voegt Renard nu de Elite Veau toe. De 
Veau-serie combineert de uurwerken met kalfslederen banden 
van prachtig vegetable tanned Italiaans leer in de kleuren 
zwart, burgundy, dark brown en tan. 

RENARD GRANDE CHRONO
De nieuwe Renard Grande is in alle opzichten een Renard: 
stijlvol en tijdloos. Net als de Elite heeft de Grande een ver-
ticaal geborstelde wijzerplaat, gebold glas en matte indices 
en wijzers. De Grande ligt met zijn bescheiden diameter van 
40 mm elegant op de pols. Er is veel aandacht besteed aan 
details. Zo is de wijzerplaat uit verschillende lagen opge-
bouwd, waardoor deze interessante diepte-effecten krijgt. De 
counters en buitenste ring met tachymeter hebben een circu-
laire gravure, daarmee staan ze in subtiel contrast met de ver-
ticaal geborstelde plaat. De zeven Grande-varianten worden 
gepresenteerd op polsbanden van prachtig vegetable tanned 
Italiaans kalfsleer.

VERWISSELBARE BANDEN
Middels een ingenieus systeem zijn de banden van Renard 
horloges in een handomdraai te verwisselen. Zo kan de dra-
ger het horloge gemakkelijk aan zijn of haar eigen smaak 
aanpassen. De Renard Elite Veau is te krijgen in de 35,5 
mm unisex-variant en de vrouwelijke 25,5 mm-uitvoering. 
Prijzen variëren tussen €139,- en €189,-. De Grande chrono 
kost €269,-. Voor de verdeling van Renard heeft Bold Labels 
wederom de handen ineengeslagen met Orfac, het bedrijf 
dat ook Daniel Wellington in Nederland vertegenwoordigt 
namens Bold Labels.

Meer informatie: Orfac
Tel. 050-2110711, www.renardwatches.com
J&W-stand: B.245

Renard
TEGEN SMARTWATCH-TREND

http://www.renardwatches.com/


THIS BEAUTIFUL SATIN FINISHED STAINLESS STEEL WATCH, HAS A CLEAN

 WHITE MULTI FUNCTION DIAL AND FINE BLACK MARKINGS. ITS MASCULINE

DESIGN FEATURING MINOR BOLD RED ELEMENTS ARE MINIMALIST AND STYLISH.

PERFECT FOR EVERYDAY WEAR, THIS IS AN EXCEPTIONAL 
ACCESSORY WHICH WILL CAPTURE WELCOME ATTENTION.

LUXURIOUS, STYLISH AND FEMININE

VOOR MEER INFO:

WWW.LUXSANTO.COM | INFO@LUXSANTO.COM | 020-3707865

mailto:INFO@luxsanto.com
http://www.luxsanto.com/
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sieraden, maar ik hou van die vorm en de elegantie die het uitstraalt. Ik ben 
heel blij met het resultaat en ik denk dat deze collectie succesvol wordt ont-
vangen. De baguette-vorm voor zirkonia gaan we zeker ook in de toekomst 
in andere collecties gebruiken.”

Meer informatie:

MB Agencies
Mirjam van der borden 
Tel. 06-54752875
www.sifjakobs.com
J&W-stand: D.421

VOOR 2016

  Sif Jakobs 
           heeft grote plannen 

HET GAAT GOED MET HET DEENSE JUWELENMERK SIF JAKOBS. HET 

BEDRIJF HEEFT EEN GEWELDIGE GROEI DOORGEMAAKT SINDS HET 

IN 2009 WERD OPGEZET EN IS NU ZELFS HET SNELST GROEIENDE 

DEENSE JUWELENMERK. DE DEENSE KRANT BØRSE HEEFT HET 

BEDRIJF AANGEMERKT ALS ‘GAZELLE’, OFTEWEL EEN DEENS BEDRIJF 

DAT EEN STERKE GROEI LAAT ZIEN. EN SIF JAKOBS IS NOG LANG 

NIET KLAAR; HET BEDRIJF HEEFT GROTE PLANNEN VOOR NEDERLAND 

IN 2016 EN INTRODUCEERT EEN GEWELDIGE NIEUWE COLLECTIE.

Sif Jakobs is ook dit jaar weer te vinden met een permanente stand op de 
Jewels & Watches Voorjaarsbeurs. Het bedrijf verwacht ook veel van de 
nieuwe voorjaars- en zomercollectie. Het shop-in-shopconcept is verder door-
ontwikkeld, waardoor het nog gemakkelijker wordt om de klant een echte ‘Sif 
Jakobs-touch’ te bieden in de juwelierszaak. 

COLLECTIE 2016
Voor de lente en zomer van 2016 heeft Sif Jakobs een mooie vrouwelijke col-
lectie gecreëerd die bestaat uit slanke designs waarbij zirkonia een prominen-
te plaats inneemt. Ontwerpster Sif Jakobs toont zich van haar meest veelzij-
dige kant door te spelen met bijzondere details, zoals een baguette-geslepen 
zirkonia. “Je ziet zelden een baguette-geslepen zirkonia terug in zilveren 

http://www.sifjakobs.com/
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“We willen ons graag bewijzen 
als een betrouwbare partner”
TROUWRINGEN ZIJN VOOR U ALS JUWELIER EEN PRACHTIGE PRODUCTGROEP WAARMEE EEN ZEER MOOIE OMZET TE HALEN VALT. EEN 

BEKENDE NAAM OP HET GEBIED VAN TROUWRINGEN IS AL SINDS JAAR EN DAG FLAMINGO. HET EENS ZOU FLORERENDE BEDRIJF HEEFT 

VORIG JAAR HAAR DEUREN GESLOTEN, MAAR DAT BETEKENT NIET DAT HET ASSORTIMENT NIET VOORTGEZET WORDT. GEORGIO B.V. – 

ONDERDEEL VAN DE CAN GROEP AG UIT ZWITSERLAND – IS SPECIAAL OPGERICHT OM IN TE SPELEN OP DEZE VERANDERING IN DE MARKT 

OM HET GAT OP TE VANGEN DAT FLAMINGO ACHTERLAAT. HAROLD LENTING IS AANGESTELD ALS SALES DIRECTOR VAN GEORGIO EN 

SPREEKT ONDER MEER OVER ‘EEN MOOIE KANS’ EN ‘VEEL MOGELIJKHEDEN’ VOOR DEZE NIEUWE ‘OUDE’ SPELER IN DE BRANCHE.



Georgio kan terugvallen op een berg ervaring en expertise als onderdeel van de Can Groep. “De Can Groep is zelf ook 
al jaren actief in de productie van trouwringen en sieraden. Door deze langjarige ervaring en samenwerking met onze 
relaties hebben wij ons geheel toegelegd op trouw- en relatieringen. Dat zorgt voor grote voordelen voor ons en onze 
productie en natuurlijk ook voor onze klanten”, zo start Harold. 

ASSORTIMENT
Het zwaartepunt van de ringencollectie van Georgio ligt op het voormalige assortiment van Flamingo. Harold: 
“Doordat wij reeds jarenlang hebben samengewerkt met het Nederlandse trouwringenmerk Flamingo hebben wij 
door de integratie van dit puur Hollandse merk binnen onze groep een geweldige upgrade gemaakt in zowel de pro-
ductie, kwaliteit en diversiteit aan trouwringen. We kunnen door investeringen die zijn gedaan tachtig procent van 
het Flamingo-assortiment produceren, dus ook de relatieringen. We hebben dan ook een zeer breed assortiment aan 
trouwringen, met meer dan negenhonderd modellen. Voor ieder wat wils! Mochten juweliers op zoek zijn naar een 
nieuwe trouwringenproducent, moeten ze bij ons zijn.”

PRODUCTIELOCATIES
Kwaliteit en vakmanschap zijn kernwaarden die Georgio hoog in het vaandel draagt. Met volledig geoutilleerde eigen 
productielocaties in onder meer Arnhem garandeert Georgio een korte levertijd, maar ook kwaliteit. “Zo kunnen wij 
stellen dat al onze trouwringen conform de laatste trends en 
techniek gemaakt worden en helemaal naar wens van de klant. 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de juiste combinatie van 
vakmensen en moderne machines. Voor onze klanten hebben wij 
drie verschillende specifieke en specialistische productie-units 
opgezet waarin al de verschillende productieprocessen lopen die 
noodzakelijk zijn voor de fabricage van elke unieke trouwring. 
Door vanaf het begin gevoel en emotie in het product te leggen 
kunnen wij 100% waarborgen dat onze trouwringen dat geven 
wat andere beloven.”

PARTNER
Naast productgerichte oplossingen, modern vormgegeven displays, marketingtechnische oplossingen en ondersteu-
nende verkoopmaatregelen is Georgio helemaal ingesteld op de toekomst. “We willen ons graag bewijzen als een 
betrouwbare partner en hopen snel vertrouwen uit de markt te krijgen. De basis staat in ieder geval. We hebben 
een eigen twist gegeven aan een bestaand concept, maar we willen gelijk een streep onder het verleden zetten. We 
garanderen snelle levertijden, een hoog serviceniveau, goede prijzen en een goede samenwerking. Wij merken dat er 
behoefte is aan een professionele partner op het gebied van trouwringen en wij werpen ons op als die partner. Ik wil 
juweliers wel nog een tip meegeven: kijk naar je voorraad en laat je adviseren om deze up-to-date te maken. Er zijn 
veel verouderde modellen die nog in het schap liggen, waar wij hele mooie, eigentijdse trouwringen voor in de plaats 
kunnen leveren. We denken ook daar graag in mee.”

EXCLUSIVE LINE
De eerste stap voorwaarts is al gezet met de introductie van de Exclusive Line. “Met de introductie van deze lijn hebben 
wij sinds de zomer een nieuw assortiment aan onze collectie toegevoegd die helemaal van deze tijd is. Qua design heb-
ben we ons laten leiden door de wensen uit de markt en we weten dat deze collectie naar de smaak van de consument 
is ontworpen. De modellen gaan van rustig en ingetogen tot de Ichtus vis in twee uitvoeringen. Vanzelfsprekend zijn 
alle modellen in vele uitvoeringen verkrijgbaar: witgoud, geelgoud, roségoud, zilver 925, breder, smaller met of zonder 
diamanten. De variaties maken deze serie tot een zeer complete en uitgebreide collectie.”  

Om meteen een goede start te maken met de nieuwe Georgio Exclusive Line is er veel tijd en geld gestoken in de 
ontwikkeling van het gehele concept. “Dat houdt in dat we naast deze 56 nieuwe modellen de ringen ook op een 
zeer moderne display presenteren wat deze nieuwe  lijn helemaal tot zijn recht laat komen. Tot op heden zijn reeds 
tweehonderd juweliers met onze nieuwe exclusive lijn in zee gegaan en de eerste resultaten zijn zeer succesvol. Verder 
zullen wij dit jaar een opvolger introduceren van de aloude profielbox met nieuwe modellen en nieuwe profielen. Er 
zijn nog meer dan genoeg mogelijkheden en er liggen kansen voor ons, maar we moeten het wel waarmaken. De eerste 
stappen zijn in ieder geval gezet en we voorzien een mooie toekomst”, zegt Harold aan het einde van ons gesprek.

Meer informatie: 
Georgio B.V.
Tel. 026-3020010
www.georgio.co 
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“Fusion” is the key
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te kiezen in hun buurt en die juwelier krijgt gewoon een goede marge. We bieden 
onze dealers ook lokale exclusiviteit aan. Een ander groot voordeel: je hebt als 
juwelier geen voorraad meer, want alle modellen worden op bestelling geprodu-
ceerd en in ons atelier in Amsterdam geassembleerd en binnen tien werkdagen 
geleverd. Een juwelier heeft tien tot twaalf modellen voor zijn display én om men-
sen te laten voelen en beleven waar Revolo voor staat, maar de klant creëert zijn 
eigen horloge op een tablet in de winkel. De totale investering om met Revolo te 
starten bedraagt tussen de € 2.500,- en € 3.000,-. Je krijgt daarvoor alle voordelen 
van Revolo, inclusief een tablet waar de configurator op te bedienen is, minimaal 
tien horloges als voorbeeld, een box met alle horlogebanden en een display. De 
verpakkingen en ondersteunende elementen zijn zeer hoogwaardig om de bele-
ving rondom de aanschaf van een Revolo-horloge hoog te houden. Daarnaast is er 
een pakket merkondersteuning, zoals een brochure, video, posters, advertenties, 
banners, flyers, internet marketing en pr- en communicatie support.

HORLOGEBUSINESS 2.0
Hans van Loon gaat als agent aan de slag voor 
Revolo en heeft reeds vele positieve reacties 
van juweliers ontvangen. Hij vat nog even de 
voordelen van Revolo samen. “Resumerend: 
Revolo is een nieuw horlogemerk, dat een 
custom made horloge op de markt brengt, dat 
via internet kan worden gecreëerd, maar pri-
mair via dealers wordt verkocht/geleverd. Dit is 
een uniek concept, dat maximale bescherming 
van de dealer biedt. Zij hebben een beperkte 
investering en snelle terugverdientijd. Revolo is 
‘Horlogebusiness 2.0’.”

Meer informatie:

Revolo B.V.
www.revolo-watches.com
info@revolo-watches.com
J&W-stand: A.145

CUSTOM MADE, GEPERSONALISEERD, OP MAAT GEMAAKT, KLANTSPECIFIEK: ALLEMAAL TERMEN DIE WE VAAK TEGENKOMEN ALS HET GAAT 

OM BIJVOORBEELD SCHOENEN, KLEDING, MEUBELS EN ZELFS AUTO’S, MAAR IN DE HORLOGEWERELD ZIE JE HET NIET VAAK TERUG. DAAR 

GAAT VERANDERING IN KOMEN, ZO IS IN IEDER GEVAL DE STELLIGE OVERTUIGING VAN RON WESTSTRATE EN HANS VAN LOON. RON 

HEEFT ZICH DE AFGELOPEN TIJD VOLLEDIG GERICHT OP HET ONTWIKKELEN VAN EEN HORLOGEMERK DAT VAN BEGIN TOT EIND NAAR PER-

SOONLIJKE VOORKEUR SAMENGESTELD KAN WORDEN DOOR DE CONSUMENT. HET RESULTAAT IS REVOLO.

IS ‘HORLOGEBUSINESS 2.0’”

U kent het vast wel: je komt op een website van een schoenenmerk en je ziet 
een configurator om je eigen sneakers samen te stellen. Je speelt wat met het 
model, het materiaal en natuurlijk de kleuren en je kunt helemaal naar wens 
je eigen schoenen laten maken. Dit concept geldt ook voor Revolo. “Je hebt 
de volledige vrijheid om je eigen horloge samen te stellen”, zo geeft Revolo-
bedenker Ron Weststrate aan. “De bezel, de wijzerplaat, de horlogeband, 
maar ook de wijzers en de kroon kunnen naar eigen inzicht gecombineerd 
worden. Dat zorgt ervoor dat je een uniek horloge hebt, want in totaal zijn er 
nu al meer dan honderd miljoen combinaties te maken. We streven naar een 
Swiss made kwaliteitsniveau. De modellen zijn vervaardigd van 316L staal al 
dan niet in PVD zwart of roségoud, zijn 10ATM waterdicht, hebben saffier-
glas, beschikken over Zwitserse of Japanse uurwerken en zijn uitgevoerd met 
hoogwaardige stalen, lederen en rubber banden. De prijzen beginnen van € 
250,- in quartz tot € 600,- met een Swiss made automatisch uurwerk, dat met 
opties kan oplopen tot € 800,-.”

De grootste uitdaging lag in het creëren van aantrekkelijke, hoogwaardig 
modellen met een prijsniveau waarmee een grote doelgroep bereikt kan wor-
den en het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk configurator en website. 
“We hebben veel tijd en geld geïnvesteerd om bij de start meteen goed te 
beginnen. Nu alles rondom het merk tot in detail is uitgewerkt is het tijd om 
Revolo bij juweliers onder de aandacht te brengen. Ik denk dat we een voor 
de consument en juwelier zeer aantrekkelijke propositie hebben, want de 
voordelen van Revolo zijn niet op één hand te tellen.” 

VOORDELEN
“Ten eerste werpt de juwelier zich op als adviseur en helpt hij of zij de klant 
een persoonlijk horloge te creëren”, vervolgt Ron. “Door de brede opzet is 
je doelgroep ook heel groot. Je hebt daarnaast geen concurrentie van inter-
net, want je bent een onderdeel van het e-commerce platform van Revolo. 
Mensen die uitsluitend via de website bestellen vraagt het systeem een dealer 

“Revolo
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GRAVURES

WATCH WINDERS
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SERVICE

NAAMCOLLIERS FOTOGRAVURES &
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            RINGEN

BASISRINGEN 
OP MAAT
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GRAVURES

WIJZERPLAAT
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      INITIALEN
HANGERS

VANDAAG BESTELD
VOLGENDE WEEK 

IN HUIS!

ALMA 
EXCLUSIVE DEALER

www.almafindings.nl
T. 072 520 33 33

ALMA FINDINGS BV

VROEMMM! 
VROOOEEMMM! VROOOEEMMM!

De Tulip 63 Chrono™ - De nieuwe gelimiteerde editie chronograaf voor de autosport minnende man. Ontdek dit 
collectors item op de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs in Utrecht van 6 t/m 8 maart 2016.

BEZOEK FROMANTEEL OP STANDNUMMER A111

http://www.almafindings.nl/
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HANDGEMAAKTE GOUDEN SIERADEN 

VAN DUURZAAM GOUD

Ambacht Collectie:

DE MEESTE JUWELIERS HEBBEN HET DE AFGELOPEN 

MAANDEN AL DUIDELIJK GEMERKT: DE CONSUMENT 

VRAAGT WEER NAAR MOOIE GOUDEN SIERADEN. 

DRIJFHOUT HEEFT NU VOOR EEN SELECT AANTAL JUWE-

LIERS DE AMBACHT COLLECTIE GEINTRODUCEERD. 

“Deze gouden sieraden zijn met de hand in Europa vervaardigd”, aldus Peter 
van Vuuren van Drijfhout. “Drijfhout is lid van de Responsible Jewellery 
Council (RJC). Deze non profit organisatie met meer dan zevenhonderd leden 
richt zich op het verantwoord produceren van edelmetaal. De gouden siera-
den van de Ambacht Collectie komen uit de ateliers van RJC-leden en zijn 
dus gegarandeerd gemaakt van gerecycled goud en op verantwoorde wijze 

geproduceerd. Zo is het goud zeker niet afkomstig uit conflictgebieden en 
vindt er binnen de ateliers zeker geen kinderarbeid plaats. De gouden siera-
den uit de Ambacht Collectie kunnen op een mooie display een prominente 
plaats innemen. Het RJC-logo zal steeds meer bekendheid krijgen en is via 
het display duidelijk zichtbaar in de etalage.”

SYMBOL CHAINS
De Symbol Chains zijn en blijven populair. Peter: “De dunne colliers met 
kleine symbolen zijn altijd op verschillende lengtes te dragen door een tus-
senoogje. Nieuw is de ‘Angelwing’,  een kleine gouden engelvleugel en de 

gouden ringen die huwelijk en samenzijn symboliseren. Door gebruik te maken 
van lichte kettinkjes zijn de winkelverkoopprijzen zeer aantrekkelijk.”

AANSCHUIFRINGEN
Drijfhout levert uiteraard een compleet pakket gouden fantasieringen met en zon-
der zirkonia tegen de scherpste prijzen. “Nieuw in ons aanbod zijn de aanschuif-
ringen. Deze zijn leverbaar in diverse vormen en altijd in geel-, wit- en roségoud. 
De prijzen zijn zeer aantrekkelijk. Zo kan de ring met rondom cubic zirkonia 
voor € 129,- winkelverkoop worden aangeboden.”

GOUDEN PLAATBANDJES 
Drijfhout biedt tevens een compleet pakket gouden plaatbandjes. “Een aantal 
modellen is ook verkrijgbaar in 8 karaat. Het ideale alternatief dat qua prijs pre-
cies tussen zilver en 14 karaat goud inzit. Nieuw zijn de lichte gouden plaatband-
jes  met een lengte van 16 centimeter met een tussenoog op 14 centimeter.”

ALLROUND LEVERANCIER 
“Drijfhout is de enige allround leverancier voor de juwelier en edelsmid. Van 
basisproducten zoals plaat, draad, soldeer en fournituren, alle denkbare gereed-
schappen, de grootste collectie gouden sieraden tot de recycling van alle edelme-
taalhoudende afvallen en sloopgoud en zilver. Alle producten zijn terug te vinden 
in de prachtige en overzichtelijke catalogus die gratis verkrijgbaar is voor alle 
vakgenoten. Vraag hem vandaag nog aan via info@DrijfhoutNL.com of bel 020-
5648520”, zegt Peter tot slot.

Meer informatie: 
Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com, J&W-stand: D.404, D.407 & D.409

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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ZOALS ALTIJD WEET TOMMY HILFIGER HAAR COLLECTIES PRACH-

TIG TE PRESENTEREN IN AANSPREKENDE CAMPAGNES. TOMMY 

HILFIGER GAAT DIT VOORJAAR NAAR EEN IDYLLISCH EILAND. 

#WISHYOUWEREHERE IS DE CAMPAGNE VOOR IEDEREEN DIE WEL 

EENS HEEFT GEDROOMD VAN HET LEVEN IN TROPISCHE OORDEN, 

MET PRACHTIGE PALMBOMEN, PARELWITTE STRANDEN, EEN ZIN-

DEREND BRIESJE EN KRISTALHELDER BLAUW WATER. DE TOMMY 

HILFIGER WATCHES COLLECTIE DIE HIERUIT IS VOORTGEKOMEN, 

ADEMT DATZELFDE ZOMERSE GEVOEL. 

Tommy Hilfiger:   
Wish You Were Here

De Tommy Hilfiger dames horlogecollectie is sportief, stoer en toch verfijnd. 
Tweekleurige metalen gecombineerd met gekleurde siliconenbanden – van 
oceaan blauw tinten tot parel wit. Blauw en rosé goud zijn geaccentueerd 
met opvallende details. De Spring/Summer heren horlogecollectie is veel-
zijdig met veel zomerse accenten bestaande uit leren banden, staal en spor-
tieve siliconen banden. De kenmerkende Tommy Hilfiger-details krijgen een 
moderne, originele touch terwijl sportieve modellen zijn voorzien van een 
actieve, energieke look-and-feel die all-American cool is.

Voor meer informatie: Beach Time International
Tel. 075-670 70 75, www.beachtime.nl, J&W-stand: C.305

http://www.beachtime.nl/
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CORTE GRANDE RINGEN
Sterling zilver en zirconia, 18K rose goud verguld 

Vanaf € 199

WE HOPEN U TE MOGEN TREFFEN OP DE VOORJAARSBEURS JEWELS & WATCHES IN UTRECHT
6 T/M 8 MAART 2016 - STAND D421

http://sifjakobs.com/


SERVICE VOOR
 alle horloge en sieradenmerken  lasergraveren  handgraveren
 verzilveren  vergulden  alle soortenzetwerk

AL 60 JAAR UW SPECIALIST
IN SIERADEN EN

HORLOGE AFTERSALES

Gratis online
reparatie

volgsysteem

Tel 0546-819607 |  receptie@bransalmelo.nl |  www.bransalmelo.nl

G O U D  &  Z I LV E R S M E D E N  &  H O R L O G E M A K E R S

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

de juwlier
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VOORJAARSBEURS

www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier

www.twitter.com/juwelier_biz
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DE VOORJAARSBEURS ZORGT NIET 

ALLEEN OP DE EERSTE VERDIEPING VOOR 

VEEL NIEUWE COLLECTIES, OOK OP DE 

TWEEDE VERDIEPING IS ER GENOEG TE 

ONTDEKKEN. WAT TE DENKEN VAN B&L 

SIERADEN. TIJDENS DE VOORJAARSBEURS 

TOONT B&L DE NIEUWE COLLECTIE 

BESTAANDE UIT PRACHTIGE ARMBAN-

DEN MET EEN NATUURLIJKE TOUCH DIE 

VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN 

NATUURSTEEN. NIET MINDER BELANGRIJK 

IS HET NIEUWS DAT DE MARGE VOOR 

HET LEER TEGEN DE HUIDIGE TREND IN IS 

VERHOOGD VAN DE GEBRUIKELIJKE 2,5 

NAAR 4,0.

B &L 

B&L is een bedrijf dat zich specialiseert in zowel staal als leer. Bij de leertak van het bedrijf is het grote 
nieuws dat de marges gestegen zijn van 2,5 tot 4,0. Dit was mogelijk door scherpere inkoopprijzen, waar 
B&L nu haar klanten van laat meeprofiteren.

GROEIEND MERK 
Over de stijging zegt CEO Bart van Olffen: “Wij hebben nieuwe leveranciers waardoor onze inkoopprijzen 
zijn gezakt. Dit hebben we in positieve zin doorberekend aan onze klanten. Halverwege het jaar hebben 
we al de inkoop- en advieswinkelverkoopprijzen van B&L Steel laten zakken. Nu kiezen wij ervoor om 
alleen onze klanten te laten profiteren van de betere inkooppositie. Normaal zijn alleen prijsstijgingen en 
het verkleinen van de marge gebruikelijk in de branche, wij doen dit nu omgekeerd. Het vergroten van de 
marges naar vier is uniek in de markt. Bovendien verwachten we nog meer te gaan excelleren met B&L. 
Verhoogde omzet en winst: iedereen blij.”

PRODUCTNIEUWS
Bij B&L sieraden bestaat het belangrijkste nieuws uit de introductie van de nieuwe armbandencollectie. 
Hierin worden natuurlijke edelstenen gecombineerd met zilver voor een bijzonder effect. De collectie 
bestaat uit een mix van kleuren van het moment, zoals legergroen, zwart, metaalgrijs, bruin en bordeaux-
rood. De armbanden zijn voor zowel mannen als vrouwen ontworpen.

MATERIALEN
Onder de natuurstenen die zijn gebruikt voor de nieuwste armbanden vallen onyx, lavasteen en jaspis. 
Dit wordt gecombineerd met zilveren beads in verschillende trendy vormen zoals schedels, boeddha’s en 
hartjes. De trend van dit moment is dan ook het uitgangspunt van de armbandenlijn. Prijzen beginnen bij 
€29,95.

Meer informatie: B&L Steel, tel. 023-5310310, www.blsteel.nl, Stand: 2.C301
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Info : GTIME +32 (0)2 658 01 20 or
Frédéric Schoenmaeckers +32 (0)475 50 75 75

SRP € 298.00 
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MET DE ‘NEW MOMENTO FENDI 

COLLECTION’ INTRODUCEERT FENDI 

TIMEPIECES EEN ELEGANTE MAAR 

MODERNE HORLOGECOLLECTIE 

VOOR DAMES EN HEREN. DE COL-

LECTIE GEEFT EEN INNOVATIEVE 

TWIST AAN EEN KLASSIEKE STIJL EN 

IS VERKRIJGBAAR IN DE SMAAKVOLLE 

KLEURENCOMBINATIE VAN ZWART 

EN GOUD. DE NIEUWE MODELLEN 

ZIJN TE ZIEN OP STAND B.224 VAN 

JEWELS & WATCHES.

Fendi INTRODUCEERT ‘NEW MOMENTO’
De nieuwe horloges van Fendi geven een speels maar duidelijk 
statement af: dit zijn elegante en verfijnde uurwerken met een 
gedurfd design en beroemd vakmanschap. De gouden kleur van 
de wijzers, cijfers en behuizing staan in perfect contrast met de 
zwarte wijzerplaat, band, bezel en kroon. De horlogeband is 
naast zwart overigens ook verkrijgbaar in goudkleurig met zwarte 
links in het midden. De laatste verrassing geeft de Fendi New 
Momento pas prijs als de seconde- en minutenwijzer op één lijn 
staan. Dit is het moment dat het beeldmerk van Fendi uit het niets 
verschijnt. Dit iedere minuut terugkerend verschijnsel blijft intrige-
ren en toont het grote aandacht voor detail van de horlogemaker.

Meer informatie:
Blu Distribution
Tel. +32 (0)2 66 99 678
www.fendi.com
J&W-stand: B.224

DE JUWELEN VAN KADÓ WORDEN MET LIEFDE EN DE BESTE MATERIALEN GEMAAKT. HIERBIJ WORDT VEEL WAARDE GEHECHT AAN 

DE VARIATIEMOGELIJKHEDEN VAN DE MATERIALEN. BIJ DE PRODUCTIE VAN KADÓ STAAN PRODUCTKWALITEIT, DESIGN EN DUUR-

ZAAMHEID CENTRAAL

JUWELEN MET DUITSE KWALITEIT: Kadó

De klassieke collectie van Kadó varieert van tijdloze en elegante tot 
luxueuze en extravagante producten. In de loop der tijd is er bij Kadó een 
aantal kleine collecties met een eigen karakter en doelgroep ontstaan. 
Hierdoor is het voor juweliers mogelijk om een persoonlijke noot toe te 
voegen aan de aangeboden collectie. Kadó ondersteunt hen hierbij met 

decoratie, brochures en beeldmateriaal. U kunt Kadó tijdens de Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs met uw eigen ogen bewonderen.

Meer informatie:
Lexagem Luxury Goods, Tel. 0346-353653, www.kado-design.com

http://www.fendi.com/
http://www.kado-design.com/
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WE KENNEN SEIKO ALLEMAAL VANWEGE HAAR HORLOGEMODELLEN MET EEN 

ONGEKENDE PRECISIE EN EEN VOLMAAKT DESIGN. SEIKO’S INNOVATIEDRANG KENT 

DAARNAAST GEEN GRENZEN EN HET JAPANSE MERK INTRODUCEERT DIT VOORJAAR 

ONDER MEER EEN AANTAL PRACHTIGE NIEUWE MODELLEN IN DE ASTRON COLLECTIE. 

ZOALS WE GEWEND ZIJN VAN SEIKO GAAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN 

EEN FRAAI DESIGN HAND-IN-HAND. PRECISIE, KWALITEIT, PERFECTIE: HET ZIJN SLECHTS 

EEN PAAR KENMERKEN DIE OOK BIJ DE NIEUWE MODELLEN VAN TOEPASSING ZIJN. 

Seiko TOONT ZICH WEDEROM VAN HAAR BESTE

ASTRON DUAL-TIME
‘Tijdreizen’ over de hele wereld, het kan niet gemakkelijker dan met de nieuwe 
Seiko Astron Dual-Time kalibers. De Seiko Astron legt snel en gemakkelijk 
contact met het wereldwijde GPS netwerk. Puur aangedreven door de kracht 
van het licht, en met slechts één simpele druk op de knop. Net zoals ieder 
Astron-horloge geven Dual-Time modellen vervolgens, met atoomklokprecisie, 
de juiste tijd in de tijdzone waar het horloge zich bevindt. Maar deze techno-
logie gaat verder! 

Het Dual-Time kaliber 8X53 zorgt er niet alleen voor dat de drager precies 
weet hoe laat het is op de plaats waar hij zich fysiek bevindt. In één oog-
opslag weet hij óók hoe laat het bijvoorbeeld thuis is. Zichtbaar gemaakt in 
een overzichtelijk subwijzerplaat met 12 uur-weergave en een aparte AM/PM 
indicator. Daarnaast wordt de weekdag weergegeven in een retrograde display 
op de 2-uur positie, en de datum – op de 4-uur positie - wordt dankzij Seiko’s 
Perpetual Calendar tot 28 februari 2100 feilloos bijgehouden. Dit voorjaar 
wordt de Astron Dual-Time collectie nog aantrekkelijker dankzij een bicolor/
titanium variant: de SSE073J1. Bovendien voegt Seiko ook nog twee stainless 
steel modellen aan de 8X53 serie toe: de SSE077J1 en de all-black versie met 
opvallende gele kleine wijzers, de SSE079J1.

Meer informatie:

Seiko Nederland B.V. 
Tel. 010-4009899
www.seiko.nl 

Astron-modellenKANT MET NIEUWE

http://www.seiko.nl/
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H O R L O G E S

Victorinox 
    IS DE BAAS 

IN DE LUCHT

De missie van een officier die verantwoordelijk is 
voor het coördineren van de lancering en landing 
vergt veel precisie en aandacht voor detail. Het is 
niet toevallig dat dit ook twee sterke punten van 
de Airboss-collectie zijn. Bovendien is het horloge 
voorzien van vele handige snufjes die het werk, op 
een vliegdekschip of ergens anders, gemakkelijker 
maken.

AFLEESBAARHEID
De 45mm kast in combinatie met de grote, contras-
terende wijzerplaat en lichtgevende Arabische cij-
fers zorgen ervoor dat de Airboss Mach 9 optimaal 
afleesbaar is, zowel overdag als ’s nachts. 24-uurs 
tijdsaanduiding, zoals dat in het leger vaak wordt 
gebruikt, is in het rood op het saffierglas gedrukt.

OPTIES
De drukknoppen van de chronograaf en kroon 
zijn omgedraaid en aan de linkerkant geplaatst om 
gebruik bij het dragen van handschoenen te verge-
makkelijken. Op twee uur zit deze kroon, waarmee 
de circulaire rekenregel op het binnenste rehaut 
gebruikt kan worden. Hiermee kunnen berekenin-
gen gemaakt worden zoals conversies, vermenig-
vuldigingen, delingen en tijds- en snelheidsbereke-
ningen. Dit kan nuttig zijn voor het omzetten van 
mijlen naar kilometers en het berekenen van wis-
selkoersen, benzineverbruik of zelfs fooien.

Het horloge is verder uitgerust met een automatisch 
opwindbare chronograafbeweging (Valjoux 7750). 
Een extra secondeteller is te vinden op drie uur en 
een chronograaf met 30-minutenteller met datum-
aanduiding  op zes uur en 12-urenteller op twaalf 
uur. 

DESIGN
De robuuste kast is gemaakt van titanium en heeft 
een matte, gezandstraalde afwerking. Deze ver-
sterkt de lijn van het uurwerk en geeft een authen-
tiek karakter. Vastgemaakt met een bruine gebor-
steld leren band, die doet denken aan een piloten-
jack, beschikt het horloge ook over een afneembare 
polsband. Hiermee kan het horloge gemakkelijk 
aangepast worden aan ieder soort pols. Het horloge 
zal vanaf voorjaar 2016 worden geleverd in een 
gelimiteerde oplage van 250 stuks.

Meer informatie:
G-Time bvba
Tel. +32 (0)26 580 120
info@gtime.be
www.gtime.be
www.victorinoxswissarmy.com 

MET DE AIRBOSS MACH 9 LIMITED EDITION HEEFT VICTORINOX 

EEN NIEUW HORLOGE IN HET ASSORTIMENT DAT GEÏNSPI-

REERD IS OP DE LUCHTVAART. DE NAAM IS AFGELEID VAN DE 

PERSOON DIE DE LEIDING OVER DE LUCHTVAARTBEWEGINGEN 

OP EEN VLIEGDEKSCHIP HEEFT, DE AIR-BOSS. HET NIEUWE 

HORLOGE HEEFT NAAST VEEL NUTTIGE FUNCTIES OOK EEN 

STERK DESIGN, WAARMEE HET EEN GROTERE GROEP MENSEN 

AAN ZAL SPREKEN DAN ALLEEN LUCHTVERKEERSLEIDERS.

mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/


 H22
vanaf 0,03 Crt.

 OK22
vanaf 2 x 0,05 Crt.

 Vanaf
0,05 Crt.

 R150  R122  R22

 www.eclat.nl
info@eclat.nl

 Een uitgebreide 
collectie

Groeibriljanten

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
International Diamant Nederland B.V.:

Telefoon: 079-342 22 93.
Of belt u met één van onze vertegenwoordigers:

Dhr. Paul Bonnier: 06 29 73 74 90
Dhr. Zweitse Klein: 06 27 38 46 33

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


C O L U M N

Wereldwijd vinden beurzen plaats: van Bazel tot Hong Kong, van Tokio tot Las 
Vegas en natuurlijk van 6 tot en met 8 maart in Utrecht. Het voorjaar staat weer 
voor de deur en alle importeurs, agenten en vertegenwoordigers zijn druk bezig 
met nieuwe collecties samen te stellen, beursplannen te maken en uitnodigingen 
te versturen. Alles doen ze om het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken om 
u de nieuwste collecties te tonen en u te informeren over de laatste ontwikkelin-
gen en trends van ons mooie vak.

Ik bezoek zelf waar mogelijk wereldwijd veel beurzen en dan niet omdat ik altijd 
naar iets op zoek ben of omdat ik geld uit wil geven. Dat doe ik vooral, omdat ik 
mijn klanten wil kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen in onze bran-
che, nieuwe technieken, presentaties en ga zo maar door. Informatie en kennis 
delen is van levensbelang. 

Een bezoek aan de Jewels & Watches beurs in Utrecht (dicht bij huis) kan zo veel 
meer betekenen, niet alleen voor uzelf en uw personeel. Ook voor alle standhou-
ders die met hun medewerk(st)ers al dagen voor aanvang hun stands inrichten, de 
vitrines etaleren om de collecties zo goed mogelijk aan u te kunnen presenteren 
om vervolgens met veel enthousiasme op uw komst te wachten. Alles wordt in het 
werk gezet om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken en u zo welkom mogelijk 
te laten voelen.

Maar het valt mij op dat tijdens de beursdagen de bar nog steeds het best bezoch-
te plekje op de vloer is. Wellicht is het het overwegen waard om – voordat u van 
een lekker drankje en hapje gaat genieten welke u aangeboden wordt door de 
gezamenlijke standhouders – eens door de gangen loopt. Daar kunt u namelijk 
veel verrassende merken en contacten opdoen. Als bezoeker van beurzen wereld-
wijd, heb ik nog nooit een gratis parkeerkaart of consumptie mogen ontvangen. 
Op de Jewels & Watches wordt u als bezoeker dus enorm verwend.

Kunt u zich voorstelen hoe teleurstellend het is voor leveranciers om bezoekers te 
zien genieten van een hapje en een drankje, maar zij niet de moeite nemen om 
een kijkje op de beursvloer te nemen. Uiteindelijk is het toch heel verwonderlijk 
dat in een land als Nederland met bijna 1.600 juweliers en edelsmeden, tijdens 
sommige beursdagen een handjevol juweliers naar Utrecht komt? Misschien dat 
de term ‘inkoopdagen’  niet goed gevonden is. Contact- en ontmoetingsdagen zou 
een betere benaming zijn. Van onze kant is het wellicht nooit goed aan u uitge-
legd dat alle medewerkers die op de vloer aanwezig zijn er speciaal voor u zijn. 
Wij zijn er namelijk niet alleen om orders te schrijven, maar ook om contacten te 
leggen en te onderhouden. Tenslotte waardeert u het ook als uw leverancier aan-
dacht voor u heeft.

TakeMeHome Watches & Jewellery

ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, MANU SCHMUCK EN MANUELA CARL IS 

NIKO FRAGKOS VAN TAKEMEHOME WATCHES & JEWELLERY DAGELIJKS ONDERWEG EN BEZOEKT HIJ VELE JUWELIERS. ALS GEEN 

ANDER WEET HIJ WAT ER SPEELT IN DE BRANCHE, WAAR DE ZOGEZEGDE PIJNPUNTEN ZITTEN EN WAAR MOGELIJKHEDEN LIGGEN 

VOOR U ALS ONDERNEMER. ZIJN BEVINDINGEN DEELT HIJ GRAAG MET U ALS JUWELIER IN ZIJN TERUGKERENDE COLUMN IN 

VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER. IN DEZE UITGAVE KIJKT NIKO OP ZIJN EIGEN WIJZE NAAR DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS 

EN GEEFT HIJ AAN WAAROM U ALS JUWELIER DE BEURS ZOU MOETEN BEZOEKEN.

Vakbeurzen

Niko Fragkos

ZIJN VAN LEVENSBELANG VOOR ONS VAK
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1. Gouden ring: 0.50ct Top Wesselton/VS-SI. Van € 5.450,- nu € 3.999,- winkelverkoop    
2. Jubileum Set (excl. collier): totaal 0.50ct Top Wesselton/VS-SI. Van € 2.350,- nu € 1.699,- winkelverkoop   

schittert al 50 jaar!

1.

2.

2.

2.

Hoogwaardige reparaties aan sieraden  
tegen een gunstige prijs.

Zetwerk (grote en kleine aantallen).

Decoratieve galvanotechniek.

CNC graveertechniek.

Restylen van bestaande sieraden.

Nieuwwerk.

Wekelijks retour.

Postbus 2010, 1500 GA Zaandam
www.sieradenreparaties.nl

info@fritsdikhoff.nl
075-6161961 / 075-6143339

Frits Dikhoff Zaandam

http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
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Sinds 2011 bedient Peter de juweliersbranche 
met niche sieradenmerken. Zijn geschiedenis in 
de branche gaat echter al terug naar 1988. “In 
dat jaar ben ik begonnen met werken bij de firma 
Arbeid. Vervolgens heb ik nog in dienstverband 
gewerkt bij G. van Leeuwen en Ron Offenbach. 
Na een zware hartaanval in 2009 en het jaar erna 
een drievoudige bypass operatie hield ik het voor 
gezien in loondienst te werken. Ik heb in die tijd 
lang en goed nagedacht over wat ik wilde van 
het leven en het werken voor een baas hoorde 
daar niet bij. Ik ben dan ook – na een revalida-
tieperiode – in april 2011 gestart als agent voor 
verschillende merken.”

STEP BY STEP
Het zelfstandige zakelijke leven ging niet meteen 
over rozen. “Het was zeker geen makkelijke start, 
maar ik hield altijd vertrouwen. Door schade en 
schande ben ik ook wijzer geworden. Je doet 
ervaring op, over hoe je wilt werken en hoe niet, 
en vervolgens zet je de volgende stap. Ik ben 
enorm blij met het merkenpakket dat ik nu mag 
voeren. Ik wil toch Step by Step even uitlichten. 
Dit is echt een geweldig Zwitsers sieradenmerk. 
Het bijzondere design en de hoogwaardigheid 
waarmee de sieraden afgewerkt zijn is de kracht 
van dit merk. In de twee jaar dat ik nu met het 
merk werk, zijn er geweldige resultaten behaald 
en we krijgen veel goede reacties.”

Naast het vertegenwoordigen van Step by Step, 
Chris Alexxa, Heideman, Onirolithi en Ardentia, 
reist Peter ook nog voor andere bedrijven. 
“Polidor en Aumentum zijn daar een voorbeeld 
van. Daarnaast kom ik ook bij klanten met Rolf 
Cremer van TakeMeHome Watches & Jewellery. 

Dit merk past perfect bij Step by Step. Laat je 
deze merken bij elkaar zien, dan weet ik zeker 
dat je het goed verkoopt. Ik vind het leuk om 
klanten te enthousiasmeren en dat lukt met deze 
producten.”

NIEUWE MERKEN
Met het aanbreken van 2016 is het ook bijna vijf 

jaar dat Peter als agent werkzaam is. “We hebben 
in ieder geval een goed begin van 2016 gehad 
en ik ga op deze voet verder. Er liggen nog veel 
mogelijkheden, maar eerst heb ik de focus op 
het bedienen van onze klanten. Daarnaast ben 
ik altijd op zoek naar nieuwe merken waarmee 
ik kan verrassen. Dat blijk ik toch het leukste 
vinden”, zegt Peter tot besluit.

WIJ KUNNEN ONZE LEZERS NIET GENOEG WIJZEN OP HET BELANG VAN 

JEZELF ONDERSCHEIDEN. NATUURLIJK IS HET BELANGRIJK OM EEN AANTAL 

GEVESTIGDE MERKEN IN JE ASSORTIMENT TE HEBBEN, MAAR HET IS DAAR-

NAAST NET ZO BELANGRIJK OM JE KLANTEN TE VERRASSEN MET NICHE 

MERKEN. DAT WEET U ZELF GELUKKIG OOK EN DAT IS OOK DE REDEN DAT 

ER IN ONS LAND EEN GROOT AANTAL AGENTUREN ZIJN ZOALS PETER 

WAGENVOORT. “IK WIL JUWELIERS DE MOGELIJKHEDEN BIEDEN OM ZICH TE 

ONDERSCHEIDEN MET BIJZONDERE SIERADENMERKEN, ZOALS STEP BY STEP, 

CHRIS ALEXXA, HEIDEMAN, ONIROLITHI EN ARDENTIA”, ZO VERTELT PETER 

WAGENVOORT ONDER MEER.

“IK VIND HET LEUK OM KLANTEN TE 
ENTHOUSIASMEREN”

Heideman
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Step  by Step

Meer informatie:
Peter Wagenvoort Agenturen
Tel. 06-14120565
peterwagenvoortagenturen@gmail.com
www.stepbystep.ch 
www.heideman-schmuck.de
J&W-stand: D.416

mailto:peterwagenvoortagenturen@gmail.com
http://www.stepbystep.ch/
http://www.heideman-schmuck.de/
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Contact: Telefoon +31 (0)79 342 22 93 of mail naar info@intdiamant.nl.

www.eclat-sueno.nl

mailto:info@bijoumoderne.nl
mailto:info@intdiamant.nl
http://www.eclat-sueno.nl/
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Sparkling Jewels introduceert de Minimal Editions & de Bracelet Editions. 
“Met de Minimal Editions wordt er ingespeeld op de trend van ‘less is more’ 
dus we zien een minimalistisch design terug. Binnen deze collectie zijn een 
aantal bestsellers uit de basislijn verkrijgbaar in een 14mm pendant met 
daarnaast een selectie van de best verkochte edelstenen en de Swarovski 
pavé-gezette ballen. Om laagjes te creëren in combinatie met de basislijn is 
gekozen voor een iets wat fijner collier met een lengte van 60 en 80 cm als 
toevoeging op de huidige 70 en 90 cm colliers.” 

Naast de introductie van de Minimal Editions zorgen de Bracelet Editions 
voor vernieuwing. “Ook voor deze armbanden geldt dat het mixen en mat-
chen weer centraal staat. Dezelfde 14mm balvormen zijn te combineren met 
zowel verschillende pendanten die gedragen kunnen worden in combinatie 
met de zilveren en vergulde armbanden. Als extra dimensie kan er zelfs geko-
zen worden voor een armband in dezelfde soort edelsteen waarbij de hippe 
pendanten weer tussen geplaatst kunnen worden.”

HOOKED
Het Hooked concept heeft in het najaar van 2015 zijn eerste intrede mogen 
maken in Nederland. “Met een introductie van bijna negentig dealers in drie 
maanden tijd kunnen wij zeker spreken van een overweldigende en suc-
cesvolle start. In eerste instantie was het de bedoeling het concept te intro-
duceren tijdens het voorjaars van 2016. Echter bleek al snel na een pilot dat 
het enthousiasme van de winkeliers zo groot was, dat een winterintroductie 
gewoonweg niet uit kon blijven. Naast het resultaat in dealeraantallen zijn 
wij ook erg tevreden met de algemene doorverkoop in het eerste kwartaal. 
De basis staat en dit voorjaar zal de collectie worden uitgebreid met nieuwe 
modellen waaronder trendy cuffs, slavenarmbanden en uiteraard nieuwe leer 
en paracord kleuren afgestemd op de modekleuren van aankomend seizoen. 

Natuurlijk hebben wij weer hoge verwachtingen, helemaal gezien het feit dat 
een armbandenconcept door de regel meer een zomer- dan winterproduct is. 
Daarnaast past het maritieme tintje van Hooked natuurlijk helemaal perfect in 
het beeld van zomerse stranden en boulevards”, zo sluit Ton af.

Meer informatie: 
Essence
Tel. 038-8536655
www.essencecollections.com 

HET DEBUUTJAAR VAN ESSENCE – HET BEDRIJF ACHTER ONDER MEER SPARKLING JEWELS EN HOOKED – MAG OP ZIJN MINST GEZEGD 

INDRUKWEKKEND GENOEMD WORDEN. HET BEDRIJF GAAT OP DE INGEZETTE VOET VERDER. DIT VOORJAAR ZIJN ER BINNEN DE POPULAIRE 

SPARKLING JEWELS EN HOOKED ASSORTIMENTEN EEN GROOT AANTAL NOVITEITEN TERUG TE VINDEN, WAAR DE REDACTIE VAN VAKTIJD-

SCHRIFT DE JUWELIER SAMEN MET TON TIJHUIS VAN ESSENCE U GRAAG OVER INLICHT.

GOOIT HOGE OGEN MET 
SPARKLING JEWELS & HOOKEDEssence

http://www.essencecollections.com/
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LILITH HIGHLIGHT COLLECTIE 

Lina Lundbergs carrière als juwelenontwerpster begon in 2009 in Berlijn. De 
Zweedse haalt haar inspiratie het liefst uit legendes en de natuur. Ze wordt 
gedreven door  de wens om juwelen te creëren met een betekenis erachter. 
Creativiteit, fantasie en persoonlijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Voor 
de lente- en zomercollectie van bastian inverun resulteerde dit in de opval-
lende collectie ‘Lilith’.

LILITH
De collectie Lilith bestaat uit zachte, natuurlijke vormen, een warme zilveren 
gloed, een veelvoud aan parels en een buitengewoon bijzonder ontwerp. 
Alleen voor de halsketting zijn er meer dan 450 parels gebruikt, die gevormd 
zijn in een harmonieus golfpatroon. Ieder element is met de hand vervaardigd 
en in de unieke vorm verwerkt. De producten van Lilith volgen de contouren 
van het lichaam van de drager en sluiten zo perfect aan. 

MATERIALEN
De rest van de collectie bestaat uit onder meer kettingen en armbanden 
van puur sterling zilver, edelstenen, diamanten, parels en verguld zilver. 
Schoonheid en puurheid zijn steekwoorden die deze materialen karakteri-
seren. De colliers zijn ontworpen door bekende designers. De 925 sterling 
zilveren armbanden van bastian inverun zijn een stijlvolle aanvulling voor 
bij iedere gelegenheid, of het nu gaat om een minder opvallend sieraad 
voor iedere dag of een gepolijste, matte of krasmatte afwerking die aandacht 
garandeert.

BASICS EN SPECIAL EDITION
Onder de naam ‘Basics’ biedt bastian inverun de sieraden aan die tot bestsel-
lers verworden zijn. Onder de geraffineerde producten zijn vrouwelijke ring-
oorbellen en de bolvormige oorbellen. Ten slotte is er nog een special edition 
verkrijgbaar die bestaat uit ringen, oorstekers en kettingen met een al dan niet 
tweekleurige hartvorm.

Voor aanvullende informatie:
Montu
Henk Gottenbos
Tel. 06-21 11 88 15
www.montu.nu 
info@montu.nu  

BASTIAN INVERUN HEEFT DE NIEUWE VOORJAAR- EN ZOMERCOL-

LECTIE VAN 2016 BEKEND GEMAAKT. ZOALS ALTIJD VALLEN DE 

JUWELEN OP DOOR DE INDIVIDUALISTISCHE DESIGNS MET SELECTE 

MATERIALEN ZOALS STERLING ZILVER, SPRANKELENDE DIAMANTEN 

EN ANDERE HELDERE EDELSTENEN. MET NAUWGEZET AANDACHT 

VOOR DETAIL EN DE HOOGSTE STANDAARD IN AMBACHTELIJKHEID 

TOONT BASTIAN INVERUN HAAR VAKMANSCHAP. MET DE SERIE 

‘LILITH’ STEELT ONTWERPSTER LINA LUNDBERG DIT VOORJAAR IN 

IEDER GEVAL DE SHOW.

bastian 
inverun

C O L L E C T I E N I E U W S
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http://www.montu.nu/
mailto:info@montu.nu
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BGP (BESTEGOUDPRIJS) EDELMETAAL KENT U ONGETWIJ-

FELD ALS TOONAANGEVENDE FULLSERVICE PARTNER IN 

DE EDELMETAALBRANCHE. “ONZE DIENSTVERLENING 

IS STEEDS VERDER UITGEGROEID TOT EEN NIVEAU DAT 

WE MET TROTS KUNNEN ZEGGEN DAT WIJ DÉ PARTNER 

ZIJN VOOR HET INKOPEN VAN RECYCLE GOUD EN ZIL-

VER, MUNTEN, BAREN, LAVUUR, VIJLSEL, ETC.” AAN HET 

WOORD IS TON HUIBERTS VAN BGP EDELMETAAL. DE 

REDEN DAT WIJ SPRAKEN MET TON IS DE INTRODUCTIE 

VAN EEN GEHEEL NIEUW, ONLINE INKOOPSYSTEEM DAT 

ONDER DE NAAM GOLDCULATOR SINDS BEGIN VORIGE 

MAAND OPERATIONEEL IS. “OM ONZE KLANTEN NOG 

BETER VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN HEBBEN WIJ EEN 

PRACHTIG NIEUW GRATIS FORMAT GEINTRODUCEERD 

WAARMEE IEDEREEN SNEL EN GEMAKKELIJK KAN WER-

KEN”, ZO VERTELT TON ONDER MEER.

BGP Edelmetaal 
INTRODUCEERT ‘GOLDCULATOR’

BesteGoudprijs is de afgelopen jaren succesvol gebleken door 
haar serviceniveau. Ton: “Deze service is uitgebreid tot een vol-
ledig pakket waarmee zowel een omzetgroei van onze klanten 
gerealiseerd wordt als een uitgebreide service voor de volledige 
inkoop van goud en zilver. We gaan nu als organisatie een stap 
verder door dit gehele traject ook online aan te bieden in een over-
zichtelijk en gemakkelijk te gebruiken format. Met de Goldculator 
kunnen onze klanten inloggen op onze website en daar hun in- en 
verkoop van edelmetalen gemakkelijk en snel regelen.”

ACTUELE KOERS
Het systeem werkt inderdaad heel simpel, zo laat Ton ons ter 
plekke zien. “Wij kopen gouden sieraden, munten, zilveren sie-

raden, zilveren bestek, horloges, dentalgold en gestempelde baren op van juweliers. Wil 
de juwelier weten welke prijs zij moeten betalen aan klanten, dan is dat snel inzichtelijk 
in de Goldculator. Toets het materiaal, geef het gewicht aan van het materiaal en de prijs 
die betaald dient te worden aan de consument is meteen inzichtelijk. De actuele goudprijs 
wordt namelijk automatisch gehanteerd en de zelf bepaalde marge van de juwelier is al 
ingegeven. Meteen duidelijkheid dus en je kunt het zelfs zo regelen dat elk personeelslid 
op niveau met het systeem kan werken.”

SERVICE
Transparantie en een hoogstaande service zijn al sinds jaar en dag belangrijke pijlers van 
BGP Edelmetaal. “Wij zijn als vooraanstaande partner voor onze klanten dan ook verplicht 
ze op alle mogelijke manieren te helpen. Dit online systeem toont dat aan. We trekken 
onze service hiermee naar een hoger plan. Je hebt daarnaast ook meteen een online voor-
raadbeheersysteem en we kunnen middels dit systeem wijzen op eventuele mogelijke 
oplichters die actief zijn door de nieuws-functie. Daarbij is de Goldculator ook te gebrui-
ken met een smartphone of tablet. Echt waar, als ík ermee kan werken, kan iedereen ermee 
werken. Een slimme ondernemer gaat hiermee werken”, zo is Ton tot slot duidelijk.

Meer informatie: 
BGP Edelmetaal, 
Tel. 072-5725224
www.bgpedelmetaal.nl

http://www.bgpedelmetaal.nl/
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C O L L E C T I E N I E U W S

STIJLVOLLE & KLEURRIJKE 2016-COLLECTIE

voor Silver Rose
HET SIERADENMERK SILVER ROSE UIT ANTWERPEN HEEFT VOOR 

KOMEND JAAR EEN KLEURRIJKE, FRISSE EN EIGENTIJDSE COLLECTIE 

ONTWORPEN. HET MERK STAAT BEKEND OM ZIJN HOOGWAAR-

DIGE SIERADEN EN SPEELT ALTIJD IN OP DE (KLEDING)TRENDS VOOR 

KOMEND SEIZOEN. DAARMEE STRALEN DE ONTWERPEN ONTE-

GENZEGGELIJKE LUXE UIT, MAAR KUNNEN ZE OOK UITSTEKEND OP 

DAGELIJKSE BASIS GEDRAGEN WORDEN. SINDS VORIG JAAR BIEDT 

ESSENCE VAN TON TIJHUIS DE SIERADEN IN NEDERLAND AAN.

 

De omvangrijke en gevarieerde collectie is onderverdeeld in verschillende lij-
nen, die elk hun specifieke stijl en kenmerken hebben. Hierdoor zijn er volop 
mogelijkheden voor aantrekkelijke combinaties. De sieraden van Silver Rose 
bieden zo de ultieme combinatie tussen chic-klassiek en trendy-hip. De totale 
collectie bestaat uit sieraden in 925 zilver en kunstparels en bevat micro-pavé 
gezette zirkonia’s.  

EDELSTENEN
Daarnaast bevat de nieuwe collectie verschillende modellen met kleurrijke 
edelstenen in roze en marineblauw. Ook bicolor-sieraden waarbij zilver en 
roségoud gecombineerd worden, zijn volop vertegenwoordigd in de collectie. 
De halskettingen, ringen, armbanden en oorbellen benadrukken de vrouwelijke 
persoonlijkheid en stralen luxe en verfijndheid uit. Tot slot zien we lange oorbel-
len terug in de Silver Rose collectie.

KIDS
Binnen de collectie is er ook een speelse, fleurige kinderlijn ont-
worpen met zilveren armbandjes, kettinkjes en oorbellen. Deze zijn 
voorzien van hangertjes in de vorm van strikjes, bloempjes, vlinders, 
libellen en hartjes. 

PRIJS/KWALITEITVERHOUDING
Sieraden van Silver Rose staan voor vakmanschap, duurzaamheid 
en zijn daarnaast prima betaalbaar voor de gemiddelde consument. 
Tegelijkertijd is er een aantrekkelijke marge voor de juwelier en zijn 
er volop point of sale-materialen beschikbaar om het merk op een 
professionele manier onder de aandacht te brengen van uw klant. 

Meer informatie:
Essence, tel. 038-853 66 55
www.essencecollections.com
www.silverrosecollection.com

http://www.essencecollections.com/
http://www.silverrosecollection.com/


Georgio B.V.
Nieuwe Kade 16-1  -  6827 AB  Arnhem  -  Netherlands

Tel. 0031 (0)26 302 00 10  -  E-mail: georgioring@gmail.com - www.georgio.co

DUTCH DESIGN

Uw partner voor trouw- en relatieringen

mailto:georgioring@gmail.com
http://www.georgio.co/
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VICTORINOX DOET HAAR REPUTATIE ALS PRODUCENT VAN HOOGWAARDIGE EN ONDERSCHEIDENDE HORLOGES 

WEER EER AAN MET DE INTRODUCTIE VAN DE NIEUWSTE NIGHT VISION CHRONOGRAPH. ONDER HAAR TIJDLO-

ZE ELEGANTIE VERBERGT DE NIGHT VISION DISCRETE EN NUTTIGE FUNCTIES. DANKZIJ DE INTRODUCTIE VAN DIT 

VERNUFTIGE MODEL VERSTEVIGT VICTORINOX SWISS ARMY HAAR AANWEZIGHEID IN DE HORLOGEWERELD.

Een stalen horloge valt altijd meteen op, maar voeg daar de kenmerken elegant en een modern design 
aan toe en je hebt een winnende combinatie. De nieuwe Night Vision Chronograph is voorzien van 
een uurwerk met dubbelspel. De esthetische details trekken onmiddellijk de aandacht, met als opval-
lendste details een rood lichtpunt op 6 uur, een drukknop tussen 8 en 9 uur en het opschrift ‘Time 
Vision’ op 12 uur. Aanwijzingen die de nuttige functies van een intelligent voorwerp voorspellen. 
Verlichting, een noodsignaal of een locatie. Zoveel pluspunten in één exclusief elektronisch module 
van Victorinox Swiss Army.

LICHTGEVENDE FUNCTIES
Buiten dat het uurwerk een groot aantal opties biedt, zijn de zes lichtgevende functies het meest inno-
vatieve dat de Victorinox Night Vision Chronograph biedt. De lichtgevende functie is met een druk-
knop op de kast tussen 8 en 9 uur te activeren en op elk moment te deactiveren.

Eén keer snel drukken zorgt ervoor dat het LED-licht van de wijzerplaat oplicht om de tijd ’s nachts 
te kunnen lezen. De wijzerplaat van de Night Vision Chrono wordt verlicht in één van de acht vanaf 
nu beschikbare kleuren. Twee keer snel drukken houdt in dat voor twee minuten licht aan de voor-
zijde van het horloge wordt ingeschakeld. Op 12 uur verschijnt een wit licht met een draagwijdte van 
ongeveer één meter. 

Drie keer snel drukken activeert de stroboscoop LED-verlichting en deze zendt 150 signalen per 
minuut uit. Door vijftien seconden op de drukknop te drukken, wordt de belangrijkste functie geac-
tiveerd. De Rescue feature ofwel de redding functie zendt het SOS-signaal uit in Morse en dit kan 
zeven dagen en zeven nachten knipperen. Het signaal wordt op meer dan achthonderd meter uitge-
zonden.

Dankzij vijf keer snel drukken activeert u de lokalisatie functie. Een rode LED op 6 uur knippert elke 
tien seconden. Hiermee kunt u het horloge in het donker terugvinden. Als deze rode LED drie keer 
elke tien seconden knippert, geeft dit de leegstand van de batterij van
de lichtmodule aan. De resterende autonomie is dan nog zeven dagen. 

KENMERKEN
De Night Vision Chronograph is uitgerust met een quartz 
chronograaf Ronda 5030.D kaliber die de tijdfuncties van het 
horloge verzekert, en daarnaast heeft het model een tweede 
batterij voor de LED functies. Het model is beschikbaar in vier 
monochrome versies. De tellers van de chronograaf verschij-
nen op hetzelfde niveau als de secondeteller en onderschei-
denzich door een circulaire matte PVD Black Ice behandeling. 
Er zijn twee versies van staal met zilverkleurige wijzerplaat en 
een ecologisch gelooide lederen band of geborstelde stalen 
band. De twee versies met PVD Black Ice hebben een zwarte 
wijzerplaat en een rubberen of Black Ice PVD metalen band.

Meer informatie:

G-Time bvba
Tel. +32 (0)26 580 120
info@gtime.be   
www.gtime.be www.victorinoxswissarmy.com

NIGHT VISION CHRONOGRAPH

Victorinox

mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/
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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.

 

 

 

 

 

 

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com   

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

Boekhouding: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking: +32 (0)3 221 15 64

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/


S I E R A D E N

SIERADEN DIE EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP VERTELLEN ZIJN NIET NIEUW, MAAR SIERADEN DIE EEN BOODSCHAP 

HERBERGEN ZIJN DAT ZEKER WEL. MET DE TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IS NAGENOEG ALLES MOGELIJK TEGEN-

WOORDIG. WAT TE DENKEN VAN DIAMOND LUXURY MEMORY® VAN AMIN LUXURY. HET PRINCIPE VAN DIAMOND 

LUXURY MEMORY® IS SIMPEL: EEN DIAMANT HERBERGT EEN VIDEOBOODSCHAP. DAARMEE KAN ELK SIERAAD VER-

RIJKT WORDEN MET EEN PERSOONLIJKE TOUCH.

Elke diamant van Diamond Luxury Memory® is voorzien van een unieke code, 
die niet leesbaar is met het blote oog, maar wel met een bijgeleverde loep. 
Deze code die in de diamant is gelaserd correspondeert met een eigen per-
soonlijke video en het certificaat – die na registratie op de website van Amin 
Luxury terug te vinden is. Daar kan op de home pagina de unieke code worden 
ingevoerd. Op de eigen webpagina is ook het certificaat van de diamant terug 
te vinden, maar er is dus ook de mogelijkheid een eigen videoboodschap te 
uploaden van maximaal drie minuten of met een grootte van 90 mb. Het is 
daarnaast heel gemakkelijk om de boodschap af te spelen voor de ontvanger 
van de diamant, bijvoorbeeld door de QR-code te scannen die heel minuscuul 
in de diamant is gegraveerd. Daarnaast is er een speciale app ontwikkeld en 
middels het invoeren van de code wordt de videoboodschap afgespeeld. De 
boodschap kan onbeperkt gekeken worden en is dus vereeuwigd in het sieraad.

VAN AMIN LUXURY

Diamond 
      Luxury Memory®

LEONARDO DA VINCI CUT
Amin Luxury onderscheidt zich niet alleen met Diamond Luxury 
Memory®, maar ook met het Leonardo da Vinci slijpsel. Als 1 van 
de grootste geniën in de mensheid, schetste Leonardo da Vinci niet 
alleen de wereldberoemde Vitruviusman, ook zijn er zijn schetsen  
van mathematische tekeningen  voor perfecte verhoudingen van 
steenvormige objecten gevonden, waarbij Amin Luxury CEO Bobak 
Nasrollahi de uitdaging zag om deze schetsen verder te ontwikke-
len in een ideaal slijpsel. Zodoende is het Leonardo da Vinci slijpsel 
tot stand gekomen, het slijpsel heeft de ideale verhoudingen en 
daardoor een ideale lichtinval met daardoor een ideale schittering. 
De in 57 facetten geslepen diamanten met een vijfhoekige tafel en 
met voor het oog zichtbaar geslepen sterren horen zodoende tot 
het assortiment van Amin Luxury.

Speciaal voor de Diamond Luxury Memory® heeft Amin Luxury een video 
display box ontwikkeld, waardoor de persoonlijke videoboodschap gelijk 
te zien is. De Diamond Luxury Memory® is verkrijgbaar als losse diamant, 
maar is ook beschikbaar als armband of collier. In Nederland wordt Amin 
Luxury vertegenwoordigd door Circle of Style. 

Meer informatie:

Circle of Style
Tel. +31 (0)6 54957725
www.circleofstyle.nl
www.aminluxury.com
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De Diamond Luxury Memory® video display box

http://www.circleofstyle.nl/
http://www.aminluxury.com/
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“IK ZIE ONS ALS edelsmeden
IN HET CENTRUM VAN BOXMEER IS SINDS 22 NOVEMBER 2014 EDELSMID-JUWELIER LE BLANC TE VINDEN. 

EEFKE PETERS BEGON ALWEER RUIM EEN JAAR GELEDEN IN HET CENTRUM VAN DE NOORD-BRABANTSE 

PLAATS HAAR EIGEN WINKEL EN MET SUCCES. VOLGENS HAAR EIGEN VISIE EN AFGAAND OP HAAR 

EIGEN GEVOEL LEIDT DE JONGE EDELSMID/ONDERNEEMSTER HAAR EIGEN WINKEL. “HET WAS AL HEEL 

LANG MIJN DROOM OM EEN EIGEN WINKEL TE HEBBEN WAAR MOOIE JUWELIERSMERKEN VERKOCHT 

WORDEN EN WAAR KLANTEN MET BEHULP VAN EDELSMEDEN HUN EIGEN SIERADEN KUNNEN CREËREN. 

DIE DROOM IS UITGEKOMEN, MAAR HET HAD ALLEMAAL TOCH WEL WAT MEER VOETEN IN AARDE DAN IK 

OP VOORHAND DACHT”, ALDUS EEFKE. WIJ SPRAKEN MET HAAR OVER HAAR EERSTE JAAR ALS ZELFSTAN-

DIG ONDERNEMER.

Nog niet eens zo heel lang geleden werkte Eefke als freelance edelsmid vanuit haar zolderkamer. “Ik heb mijn opleiding 
gevolgd in Schoonhoven en daarna ben ik begonnen met werken vanaf mijn zoldertje. Al snel werd de zolderkamer te klein. 
Het gevoel was er ook heel sterk bij mij dat ik iets anders wilde. Het was al heel lang mijn droom om een eigen winkel te 
openen en er kwam een prachtig pand in het centrum van Boxmeer vrij. Het is natuurlijk wel een grote stap, van je zolderka-
mer naar een groot winkelpand en er kwam ook heel veel bij kijken, maar we hebben ons er goed doorheen geslagen”, vertelt 
Eefke.

LEVERANCIERS
Met we doelt Eefke in het bijzonder op haar vriend en ouders. “Zonder hen had ik het nooit allemaal voor elkaar gekregen. 
En natuurlijk mijn collega-edelsmeden Monique, Merel en Sarah.” Samen zijn de jonge vrouwen verantwoordelijk voor de 
realisatie van de mooiste sieraden, de reparaties en eventuele andere werkzaamheden die in het eigen atelier gedaan kun-
nen worden. Maar voordat alles tot stand kwam, heeft Eefke zich eerst moeten begeven in de wereld van de leveranciers en 
sieraden- en horlogemerken. “Een hele andere tak van sport”, zo antwoordt Eefke. “Ik heb collega-juweliers bezocht en veel 
mijn eigen gevoel gevolgd. Ik zie ons als edelsmeden die ook juweliersmerken verkopen. We hebben een mooi assortiment 
gerealiseerd, maar wel met ook veel basisproducten, omdat je in een dorp als Boxmeer niet te exclusief te werk kan gaan. Je 
moet de doelgroep goed in ogenschouw nemen. Over het algemeen heb ik wel mijn eigen voorkeur laten spreken. Dat heeft 
geleid tot kwalitatief hoogwaardige merken zoals Junghans, Aerowatch, Fromanteel op horlogegebied en Niessing, Jéh Jewels, 
Daniel Vior en Fjory op sieradengebied. Het is voor ons belangrijk dat de kwaliteit goed is, dat we achter het product staan en 
dat wij er als edelsmeden mee kunnen werken. Als het gaat om horloges ben ik er echt blanco in gestapt. Daarbij heb ik me 
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echt laten leiden door informatie van collega-juweliers. En wat ik mooi vind en 
wat kwaliteit uitstraalt.”

UITSTRALING
Het winkelpand van Edelsmid-Juwelier Le Blanc straalt aan de voorzijde al klas-
se uit, eenmaal binnen wordt dat dunnetjes overtroffen door het fraaie en chique 

interieur en de doorkijk naar de werkplaats maakt het geheel af. “Mensen gaan 
altijd heel nieuwsgierig voor het raam staan om te kijken wat we aan het doen 
zijn in de werkplaats. Je trekt er toch ook de aandacht mee. Onze passie ligt 
natuurlijk ook bij het creëren van sieraden. In de toekomst is het wel mijn doel 
om nog meer eigen creaties in de winkel te presenteren. Dat schiet er momen-
teel een beetje bij in, mede omdat het zo druk is geweest het afgelopen jaar”, 
zegt Eefke.

ERGERNISSEN
“Het eerste jaar is echt voorbij gevlogen, maar er komt toch veel meer 
kijken met het runnen van een eigen winkel dan ik op voorhand had ver-
wacht. Het werken met leveranciers van merken geeft veel rompslomp. 
Vertegenwoordigers komen en gaan en houden je toch van je werk en de 
samenwerkingen verlopen niet altijd gesmeerd. We gaan dan ook afscheid 
nemen van een aantal merken. Lange levertijden, ergernissen en gebrek 
aan vertrouwen zijn meestal de oorzaak van het opzeggen van een samen-
werking. Maar gelukkig zijn er ook zeker positieve uitzonderingen. Zo wer-
ken we heel goed samen met Jéh Jewels. Zij staan dag en nacht voor ons 
klaar, helpen waar ze kunnen en we voelen wederzijds vertrouwen. Dat 
is heel prettig. Wat er voor mijzelf veranderd is, is dat je veel harder moet 
werken. Je hebt als werkgever verantwoordelijkheid en dat vergt toch wel 
wat van je. Ik heb het er echter graag voor over. We mogen met de resulta-
ten uit het eerste jaar in ieder geval heel tevreden zijn.”

In het volledig geoutilleerde eigen atelier realiseren Eefke, Monique, Merel 
en Sarah de meest fraaie sieraden naar wens van de klant. Het zelf bezig 
zijn met het ontwerpen en creëren van sieraden geeft Eefke het meeste vol-
doening, maar daarnaast vindt ze het ook leuk om het reilen en zeilen van 
de winkel bezig te zijn. “Ik zou liever wat meer achter de werkbank plaats 
nemen, maar ik ben ook gewoon met andere zaken bezig. Het afgelopen 
jaar is heel druk en heftig geweest, maar we mogen trots zijn op wat we 
bereikt hebben denk ik. Om het eerste jaar van Le Blanc te vieren hebben 
we een Junghans-horloge weggegeven en daarop hebben we enorm veel 
reacties gehad, zoals we sowieso veel leuke reacties hebben gehad op het 
eerste jubileum. Het doel is nu om lekker door te groeien en nog meer 
klanten te verblijden met mooie sieraden en horloges”, zo geeft Eefke tot 
slot aan.

EDELSMID-JUWELIER LE BLANC - BOXMEER

Bestaat sinds:   2014
Gevestigd in:   Boxmeer
Aantal medewerkers:  4
Horlogemerken:   Pulsar, Aerowatch, Fromanteel,  
    Bering, Breil, Citizen, Flik Flak,  
    Junghans, Maurice Lacroix
Sieradenmerken:   Brigitte Adolph, Daniel Vior,   
    Fjory, Jéh Jewels, Jörg Heinz,  
    Endless, Manu Schmuck,   
    Monzario, Niessing, 
    Pas Diamonds, Piccolo,   
    Vincent van Hees, Cardillac, Nol,  
    Xen, Clic 
Meest kostbare sieradenmerk: Eigen sieraden
Minst kostbare sieradenmerk:  Piccolo
Meest kostbare horlogemerk:  Junghans
Minst kostbare horlogemerk:  Pulsar
Trouwringenmerken:   Alexandra Baum, Xen, Fjory,   
    Breuning, Niessing, 
    Vincent van Hees

DIE OOK JUWELIERSMERKEN VERKOPEN”
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Sinds mijn vierde draag ik kunststof horloges, namelijk die van het Zwitserse 
Swatch en het  Japanse Casio G-Shock, die beide onafhankelijk van elkaar in 
1983 revolutionaire concepten lanceerden. Wie had gedacht dat dit een bijzon-
der jaar zou worden voor de horloge-industrie? De geschiedenis van Swatch is 
bekend, maar velen weten niet dat Casio de G-Shock-lijn in 32 jaar heeft uitge-
bouwd tot een vooraanstaand en innovatief merk. Een cult merk welteverstaan, 
met wereldwijd een grote groep fans en aanhangers. Zo was het mij, al 32 jaar 
privédrager van G-Shock horloges en al achttien jaar juwelier, niet bekend hoe 
goed de Casio horloges waren, hoe breed de Casio horlogelijnen en -collectie 
zijn en Casio alles in-huis produceert! De reis naar Japan was niet alleen een 
cultuurshock (in positieve zin) vanwege het land en de mensen, maar misschien 
nog wel meer van wat we gezien hebben bij Casio (zowel in de fabriek als op 
het hoofdkantoor).

Ondanks dat Casio momenteel een beursgenoteerd bedrijf is, is de familie 
Kashio nog steeds de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Casio is van 
oudsher een computer- en elektronicabedrijf, dat groot geworden is met reken-
machines en pas in 1974 haar eerste horloge presenteerde. De G-Shock begon 
ooit als de droom van technicus Kikuo Ibe die een horloge wilde maken dat 
niet kapot zou gaan na een valpartij. Dit was allemaal in een tijd dat horloges 
nog werden gezien als kwetsbare instrumenten. In 1981 werd een speciaal 
team met slechts drie leden samengesteld om zijn droom werkelijkheid te 
maken. Aanvankelijk streefde het team het zogenaamde Triple 10-concept na: 
bestendigheid tegen een valhoogte van 10 meter, bestendigheid tegen een 
waterdruk van 10 bar en een batterij die 10 jaar meegaat. Het kostte ze twee 
jaar om de uiteindelijke G-Shock DW5000 aan de wereld te presenteren.

Vandaag de dag denkt men dat Casio en vooral G-Shock horloges trendy horlo-
ges zijn in de reeks van € 25,- tot circa € 299,-. Maar wat vaak wordt vergeten 
is dat sinds de oprichting van Casio in 1946, het bedrijf uitsluitend bezig is 
geweest met innovatie. Innovatie zit in het DNA van het familiebedrijf en het 
bedrijfscredo is in het Engels dan ook: creativity & contribution. Dus ze hebben 
niet stilgezeten en maken tegenwoordig horloge die in prijs oplopen tot wel € 
2.600,- onder de labels: G-Shock, Edifice, Baby-G, Sheen, Pro Trek en Oceanus 
(nog niet te koop in Nederland). Velen van u zijn vast Casio en G-Shock dealer 
en terecht ook. En, velen van u denken vast dat ze geen high-end G-Shock 
horloges kunnen verkopen. Dit durf ik te stellen, omdat wij binnen de familie 
hetzelfde dachten voor onze Ace Juweliers locaties. Ik spreek in verleden tijd, 
omdat wij ‘genezen’ zijn na deze Factory Visit! Ik durf te stellen dat de high-
end G-Shock modellen niet onder doen aan de elektronisch en/of digitale 
Zwitserse horloges voor professionals, en misschien wel overtreffen. 

Nu hoor ik u denken: “Die Alon is omgekocht en niet objectief!” Gelukkig kan 
ik u ‘recht in de ogen aankijken’ want ik schrijf dit stuk helemaal objectief, 
omdat wij momenteel (nog) geen G-Shock dealer zijn. Wij zijn objectief naar 
Japan afgereisd en ik schrijf deze column zonder een dubbele agenda. Als ware 
horlogeliefhebber heb ik mijn ogen uitgekeken in de Premium Production Line 
fabriek in Yamagata van Casio. Drie uur reizen met de hoge snelheidstrein van 
Tokyo, kom je in een prachtige vallei, wat ook wel bekend staat als de Silicon 
Valley van Japan. Ik heb veel horlogefabrieken (ware manufactures) mogen 
bezoeken en kan u garanderen dat deze fabriek van Casio in Yamagata niets 
onder doet aan de high-end fabrieken in Zwitserland. Dat is nog zacht uitge-
drukt, want Casio overtreft veel fabrieken van mid-range Zwitserse fabrieken. 

In de fabriek die wij bezocht hebben, maken de Meister (officiële Casio titel) 
horlogemakers high-end elektronische horloges en uurwerken (met echte uur-
werkonderdelen die bewegen in het uurwerk). De mate van precisie, kwaliteit 
en liefde voor het vak waren zeer indrukwekkend en inspirerend.

Tijdens ons bezoek aan het hoofdkantoor van Casio in het hart van Tokyo 
werden wij ontvangen door het managementteam van het bedrijf en de hoofd-
onderwerper van G-Shock. De designer gaf een zeer gedetailleerde en open 
presentatie over waar ze inspiratie vandaan halen en hoe ze alles in-huis 
ontwikkelen. Ze besteden niets uit en iedereen wordt intern opgeleid. Verder 
heeft de internationale sales manager een hele open presentatie gegeven met 
cijfers en strategie voor de toekomst. Ze waren heel leergierig en vroegen ons 
oprechte informatie. Alle (opbouwende) kritiek werd zeer gewaardeerd en 
door elk lid ter plekke opgeschreven. Mijn laatste vraag aan het management 
team was: “Waarom maakt Casio geen mechanische horloges en zijn jullie dat 
van plan?” Het is duidelijk dat ze de knowhow en capaciteit in huis hebben 
namelijk. Maar daar was het antwoord heel kort op: “Wij maken uitsluitend de 
meest precieze horloges in de wereld en dat zijn mechanische uurwerken niet.” 
Interessante visie en strategie! Zou u mechanische horloges van Casio willen en 
kunnen verkopen in uw juwelierszaak (offline en/of online)?   
   
Wat wij geleerd hebben na ruim veertig jaar gewerkt te hebben met Japanse 
horlogefabrikanten is dat ze te bescheiden zijn. Ze zullen nooit zichzelf op de 
borst kloppen en zeggen hoe goed ze zijn. Niet alleen streven de Japanners een 
hoge mate van kwaliteit na, maar zij zijn vooral continu op zoek naar innova-
tie. Al deze eigenschappen komen voort uit hun cultuur. Dat was aan alles te 
merken tijdens de vijf dagen die wij doorgebracht hebben met de mensen van 
Casio. Buiten het fantastische vijfdaagse programma, zijn mijn vader en ik nog 
drie dagen zelfstandig gebleven in Tokyo om een Retail Safari te ondernemen in 
de stad die nooit slaapt. In de volgende column zal ik al onze bijzondere erva-
ringen delen over Japanse retail en de bijzondere Japanse cultuur.

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

IK HOOP DAT U, NET ALS IK, EEN FANTASTISCHE LAATSTE MAAND VAN HET JAAR HEEFT MOGEN BELEVEN. ONVERWACHTS HEB IK AAN 

HET EINDE VAN 2015 LETTERLIJK EEN JONGENSDROOM MOGEN VERVULLEN: HET LAND VAN DE RIJZENDE ZON - JAPAN - BEZOEKEN. OP 

UITNODIGING VAN HET JAPANSE ELEKTRONICABEDRIJF CASIO ZIJN IK EN MIJN VADER NAAR TOKYO AFGEREISD OM TOT DE CONCLUSIE TE 

KOMEN DAT CASIO NIET ALLEEN EEN VEELZIJDIG BEDRIJF IS DAT TOEVALLIG DIGITALE HORLOGES MAAKT, MAAR EEN WARE HORLOGEMANU-

FACTUUR IS DIE GECOMPLICEERDE HORLOGES MAAKT VAN A TOT Z.

Op bezoek bij Casio

Alon Ben Joseph

mailto:alon@oakconsultancy.com
http://oakconsultancy.com/


www.rebelandrose.nl

Rebel&Rose startpakket* in fraaie display: €792,50 
*Representatieve mix van 40 armbanden uit de collectie (inclusief de lederen banden)

www.rebelandrose.nl

INTERESSE?
Heeft u interesse om Rebel & Rose 

in uw winkel te verkopen? Ga dan 

naar www.rebelandrose.nl en toets 

bij [winkels] uw postcode in. 

Blijkt daar dat er nog ruimte is voor 

een winkel is in uw gebied, bel of mail 

ons dan +31 (0)70 324 6000 of 

info@rebelandrose.nl

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


Chrysalis

Chrysalis expandable bangles celebrate the joy found in love and friendship. 

Designed for sharing memories of those special moments in life, each piece is adorned with 
talismans and spiritual symbols, combining colour and meaning. Stack them up to create 
beautiful, personal collections that draw love and happiness into your life. The bangles’ 

unique mechanism makes each piece adjustable for a perfect fit every time.

Choose from 14kt gold flash plating, rhodium flash plating and 14kt rose gold flash plating.

       


