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BLESSED WITH LOVE
De sieraden van Close to Zen worden 
door de beste traditionele edelsmeden op 
Bali met de hand vervaardigd

Voor meer informatie:
info@closetozen.com
www.closetozen.com

melano-jewelry.com

        Jessica & Marilyn
              Armband vanaf € 3995

              

Jessica en Marilyn zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren.

Juwelier_FEB_17.indd   1 02-02-17   09:47
omslagen.indd   2 10-02-17   10:15

mailto:info@closetozen.com
http://www.closetozen.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 7 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:
GPmedia BV
Postbus 10000
2300 Turnhout (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

Fotografie:
Maaike van Esch

Druk:
PRinterface

ISSN:
1872-9363

© Copyright 2016
Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt door mid-
del 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 vaktijdschrift 
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

58
) 

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 7  |  1 6 e  j a a r g a n g  n o. 1  |  P r i j s  €  1 0, 5 0

de juwelier
BEURSSPECIAL:

Voorjaar '17

COVERSTORY 
WEISZ GROUP

WEARABLES 
FOSSIL GROUP

Het wordt een drukke tijd voor ons allemaal. Uw agenda zal net zoals de mijne de 
komende weekenden vol zitten met beurzen. Inhorgenta is net achter de rug en ik 
was natuurlijk in München om de nieuwste trends te spotten op sieraden- en horlo-
gegebied, maar we kunnen ons de komende weken allemaal verheugen op meerdere 
events waar we verrast zullen worden.

Eind maart begeeft de gehele internationale sieraden- en horlogebranche zich naar 
Basel, maar het beursseizoen in ons eigen land begint zoals altijd met de Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs. Wat we de afgelopen jaren allemaal al aan voelden komen 
is gebeurd: de belangstelling voor Jewels & Watches is afgenomen en dus heeft hét 
beursplatform voor de juweliersbranche geen monopolypositie meer in Nederland. 
Met de komst van Out of the Box is er een nieuw evenement bijgekomen en als je het 
mij vraagt was dat hoognodig. Niet dat de Jewels & Watches geen bestaansrecht meer 
heeft, maar ik denk dat er meer diversiteit moet zijn in het beurslandschap.

Laten we vooropstellen: de Jewels & Watches heeft een track record waar je ‘U’ 
tegen zegt. Het platform heeft zich ruimschoots bewezen en heeft in mijn ogen een 
prachtige toekomst voor zich. Belangrijk is dan wel dat er verandering plaatsvindt. In 
eerste instantie moet worden achterhaald waarom u als juwelier minder belangstelling 
heeft voor het bezoeken van de Jewels & Watches-etage. Ik hoor vaak verhalen van 
juweliers waarin ze aangeven heel veel waarde te hechten aan het feit of een merk 
c.q. distributeur op de beursvloer in Utrecht te vinden is. Zo niet, dan heb je toch een 
klein smetje. Maar tegelijkertijd kunnen niet alle merken vertegenwoordigd zijn op de 
eerste etage van het Beatrixtheater en bezoeken toch een groot deel van de juweliers – 
u dus – niet altijd de Voor- of de Najaarsbeurs, om over de tussenliggende event maar 
te zwijgen. Blijkbaar is er behoefte aan ‘iets anders’ en dat brengt Out of the Box.

Ik ben heel erg benieuwd naar de eerste editie van Out of the Box. Het exposanten-
aanbod is onderscheidend en het feit dat de beurs zich niet alleen richt op de juwe-
liersbranche, maar ook op concept- en fashionstores vind ik interessant. De vervaging 
tussen deze branches is duidelijk zichtbaar en dat biedt u als juwelier ook kansen. 
Daarom is het goed om u breder te oriënteren. Vandaar dat ik hoop dat u beide beur-
zen bezoekt en laten we eerlijk zijn: het hoort erbij als ondernemer. Als je met je vak 
bezig bent, dan weet je wat er speelt in de branche. 

Zoals u van ons gewend bent staat de 
eerste editie van De Juwelier in het teken 
van alle pracht en praal tijdens de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs, maar met de 
komst van Out of the Box hebben wij 
besloten beide beurzen te belichten. U 
vindt dan ook heel veel beursnieuws in 
deze uitgave. Doe er uw voordeel mee 
en ga geïnformeerd op pad, naar beide 
beurzen!
 
Heel veel leesplezier gewenst met deze 
beursspecial!

Hoofdredacteur 
vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

‘IK DENK DAT ER MEER 
DIVERSITEIT MOET ZIJN 

IN HET BEURSLANDSCHAP’

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 MELANO
Jeanne Wessels en John Pepels zijn nog steeds de drijvende krachten achter MelanO, maar hebben om zich heen een professionele groep mensen verzameld om 
de volgende stappen mee te zetten. Wij spraken met hen over alle ontwikkelingen bij Nederlands meest succesvolle sieradenmerk van dit moment.

P. 70 KISH.NL 
Na jarenlang zoeken, plannen, dromen en vooral heel hard werken was het op vrijdag 16 en zaterdag 17 decem-
ber eindelijk zover: Rogier Koershuis van Kish.nl & Horlogeband.com opende in Zenderen zijn nieuwe pand. 

10 14

P. 14 COVERSTORY WEISZ GROUP
Het merkenportfolio van de Weisz Group heeft de laatste jaren nog meer vorm gekregen. In alle segmenten 
heeft het bedrijf prachtige en eigentijdse horloge- én sieradenmerken in het assortiment waarmee de juwelier 
op alle fronten bediend kan worden.

P. 66 FOSSIL GROUP
2017 gaat toch echt het jaar van de 
wearables worden. Dat is in ieder geval 
de overtuiging van de Fossil Group. 
Waarom het bedrijf zo breed inzet 
op de zogenaamde smart horloges 
en accessoires? Wij vroegen het aan 
Wholesale Manager Benelux Bart de 
Cadt en Head of Sales Benelux Maurice 
Hendrix. 70

http://kish.nl/
http://kish.nl/
http://horlogeband.com/
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P. 42 CLOSE TO ZEN
Close to Zen is stevig aan de weg aan het timmeren en iemand die al sinds 
het begin overtuigd is van de meerwaarde van Close to Zen, is Tim Coolen van 
Jewelz. Wij spraken met hem over de toegevoegde waarde van Close to Zen en 
waarom het merk bij hem zo goed verkoopt. 
 

P. 22 OUT OF THE BOX 
Dit jaar – op 12 en 13 maart om precies te zijn – is Nederland een nieuw vakevenement voor de juweliersbranche 
rijker. Wat mag u verwachten? We vroegen het aan één van de initiatiefnemers: Jurgen Pietersen.

42

70
P. 110 JUWELIER IN BEELD
U ziet het al in deze uitgave van De Juwelier: vintage horloges beheersen het 
huidige modebeeld. Dat zal wellicht ook de reden zijn dat Amsterdam Vintage 
Watches het de laatste tijd enorm druk heeft. Jasper Lijfering heeft afgelopen 
jaar het spreekwoordelijke stokje van zijn ouders Paul Lijfering en Angelina Ros 
overgenomen en heeft zich meteen goed laten gelden. 
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Aller Spanninga 
LANCEERT ONLINE CONFIGURATOR 

Wat is de voornaamste reden geweest om de configurator te ontwikkelen?
“Allereerst is dit een stuk extra service voor onze klanten en daarnaast geeft het ook meer gemak. 
Het is voor zowel de juwelier als voor ons een stuk efficiënter werken met de configurator en er 
worden minder fouten gemaakt aan beide kanten. Daarbij komt dat het veel tijd scheelt, want er 
wordt veel eerder besteld, vaak al tijdens de verkoop. Een ander voordeel: juweliers kunnen alle 
mogelijkheden gemakkelijk laten zien op een tablet. Daarmee tonen ze meteen aan dat ze mee gaan 
met de tijd.”

Hoe zien jullie het gebruik van de configurator in de praktijk?
“Wij hopen dat de juwelier samen met de consument de ringen gaat samenstellen aan een verkoop-
tafel met bijvoorbeeld een tablet. De consument kan meekijken en realtime prijzen zien. Dan kan 
ook gelijk de bestelling naar ons door worden gezet. Om die reden staat ook alles in verkoopprijzen. 
Mocht er meteen akkoord gegeven worden, dan kan er gelijk een bevestigingsmail naar de klant 
doorgestuurd worden. Dat geldt ook voor een offerte. Als een consument er over na wil denken dan 
kan dat en later kan hij er zelf op terugkomen.”
  
Wat zijn de mogelijkheden in de configurator?
“De mogelijkheden in de configurator zijn eigenlijk onbeperkt. Helemaal naar wens van de klant 
kan er met zettingen geschoven worden, kleurstellingen worden zelf bepaald, materiaal keuzes kun-
nen worden aangepast en ga zo maar door. Je kunt ook gemakkelijk schakelen van bijvoorbeeld 
goud naar zilver bij een bijpassende herenring als de man geen goud wil dragen. Je bent door met 
de configurator te werken helemaal ingesteld op alle vragen vanuit je klanten. Je kunt ze voorzien in 
alle wensen en daarbij bouwt onze dealer ook nog eens een leuke korting op als via de configurator 
bestelt.” 
 
Zijn er dit jaar nog meer ontwikkelingen die we van jullie mogen verwachten?
“Natuurlijk staan we niet stil. Zo zijn we vanaf halverwege maart op tv te zien in het RTL-
programma  ‘Janzen & Van Dijk, voor al uw bruiloften en partijen’. In dat programma draait het om 
kinderen die het hoog tijd vinden dat hun ouders trouwen en hen een prachtig huwelijksfeest gun-
nen. Onze trouwringen zullen daar aan bod komen en dat genereert natuurlijk naamsbekendheid. 
Zoals men van ons gewend is, zijn er volop ontwikkelingen in het assortiment dit jaar. Een aantal 
nieuwe collecties met zilveren modellen bijvoorbeeld, maar daarover vertellen we graag later meer.”

Meer informatie:
Aller Spanninga
Tel. +31 (0)513 412 848
www.allerspanninga.com

ZOALS U VAST WEL WEET DOEN ZE ER BIJ 

ALLER SPANNINGA ALLES AAN OM KLANTEN 

ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE ONDERSTEUNEN. 

DAT GAAT VERDER DAN DE NORMALE SER-

VICE DIE U GEWEND BENT. OM KLANTEN 

OOK NU EN IN DE TOEKOMST VOLLEDIG 

VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN HEEFT ALLER 

SPANNINGA ONLANGS GEZORGD VOOR EEN 

ONLINE VERBETERING IN DE VORM VAN EEN 

CONFIGURATOR. DAARMEE KUNNEN JUWE-

LIERS NAGENOEG ALLE MOGELIJKHEDEN MET 

HET UITGEBREIDE ASSORTIMENT VAN ALLER 

SPANNINGA SIMPEL EN SNEL IN DE WINKEL 

TONEN AAN KLANTEN. “MAKKELIJKER DAN 

DIT WORDT HET NIET”, ZO HOREN WIJ VAN 

TOM BLIKSLAGER, COMMERCIEEL MANAGER 

VAN ALLER SPANNINGA.
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BIJ  EDELMETAAL WAARBORG NEDERLAND B.V.  

IN JOURE WAAIT SINDS BEGIN DIT JAAR EEN 

FRISSE WIND. SIPKE VAN DER MEULEN IS PER 1 

JANUARI BENOEMD TOT TECHNISCH DIRECTEUR 

EN GAAT ZICH VOLLEDIG RICHTEN OP HET OPTI-

MALISEREN VAN DE ORGANISATIE EN HET NOG 

VERDER VERHOGEN VAN HET SERVICENIVEAU. 

MARC BREITSMA BLIJFT ZIJN ROL VERVULLEN ALS 

COMMERCIEEL DIRECTEUR. WIJ SPRAKEN MET 

SIPKE VAN DER MEULEN EN MARC BREITSMA OVER 

DEZE STAP.

We schreven het vorig jaar al: op het fundament van een 
meer dan twee eeuwen oud familiebedrijf in het zilveram-
bacht staan nu twee belangrijke pijlers. Van der Meulen 
Edelmetaal BV en Edelmetaal Waarborg Nederland BV 
zijn een twee-eenheid en de bedrijven focussen zich 
op de handel en de keuring van edelmetalen. Van der 
Meulen Edelmetaal is een echt familiebedrijf en in 2002 
werd vanuit deze basis Edelmetaal Waarborg Nederland 
opgericht. 

“De vader van Sipke (Jaap van der Meulen red.) richtte 
destijds Edelmetaal Waarborg Nederland op en ik werd 
aangesteld als directeur.”, zo legt Marc Breitsma uit. “Het 
begin was enorm lastig, want we werden aan alle kanten 
tegengewerkt door de gevestigde orde, maar we hebben 
voor ons plekje geknokt en uiteindelijk gewonnen. Het 
heeft echt wel zes, zeven jaar geduurd, maar nu draait het 
geweldig. Het is altijd de planning geweest dat ik tijdelijk 
intern leiding zou geven aan de Waarborg, want Van der 
Meulen Edelmetaal is mijn kindje, en met de komst van 
Sipke voorzag ik de mogelijkheid het stokje op dit terrein 
over te geven.”

SIPKE VAN DER MEULEN TECHNISCH DIRECTEUR BIJ  

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

▲ Sipke van der Meulen en Marc Breitsma

ONDERAAN BEGONNEN
Sipke treedt zo dus in de voetsporen van zijn vader, maar die ambitie heeft hij eigen-
lijk nooit gehad. “Ik ben eigenlijk per toeval betrokken geraakt bij het familiebedrijf. Ik 
was na mijn studie Bouwtuigkunde op zoek naar een baan, maar die lagen niet voor 
het oprapen. Ik kwam in contact met Marc en hij vertelde dat hij wel werk voor mij 
had in het laboratorium. Dat is inmiddels zes jaar geleden. In de afgelopen jaren heb 
ik alle geledingen van het bedrijf doorlopen en leren kennen. Ik ben onderaan begon-
nen en nu heb ik de kans gekregen om als verantwoordelijke voor de Edelmetaal 
Waarborg Nederland BV het bedrijf nog verder vorm te geven.”

ONTWIKKELINGEN
De taken van Sipke behelzen vooral de contacten onderhouden met het Ministerie van 
Economische Zaken en de Raad voor Accreditatie. “Ik heb een stuk minder geduld, 
om alle formele werkzaamheden die nodig zijn om als Waarborg op te mogen tre-
den, af te handelen. Sipke is daar veel meer bedreven in”, vertelt Marc. Sipke: “Mijn 
nieuwe functie houdt inderdaad in dat ik meer met de randvoorwaarden bezig ben 
dan met het daadwerkelijke werk voor de Waarborg, maar dat is gewoon noodzake-
lijk. Ik moet daarbij tijd vrijmaken voor belangrijke zaken, zoals het optimaliseren van 
de efficientie van de organisatie en het nog verder verhogen van het serviceniveau. Ik 
zal korter op de organisatie zitten en waar mogelijk verdere automatisering doorvoe-
ren. Daarnaast ontwikkelen we ons erg goed in andere Europese landen. We hebben 
ongeveer twintig mensen in het buitenland in dienst, waar ik zo ook meer sturing aan 
kan geven.” 

Voor Marc betekent het aanstellen van Sipke als technisch directeur van Edelmetaal 
Waarborg Nederland dat hij zich volledig kan richten op de commerciële activiteiten 
van zowel Edelmetaal Waarborg Nederland als Van der Meulen Edelmetaal. “Dit geeft 
ons nog meer mogelijkheden om ons nog beter te ontplooien met beide bedrijven. Al 
met al is dit een hele goede stap, niet alleen voor ons, maar ook zeker voor de klant.”

Meer informatie: Edelmetaal Waarborg Nederland BV
Tel. 0513-468111, www.ewnederland.nl 
info@ewnederland.nl
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WE HEBBEN DE AFGELOPEN JAREN AL EEN AANTAL UITGEBREIDE 

VERHALEN GESCHREVEN OVER MELANO EN DAT HEEFT EEN HELE 

GOEDE REDEN: HET NEDERLANDSE SIERADENMERK IS ENORM 

SUCCESVOL. ALTIJD WEER GINGEN WE DIEPER IN OP DE VELE 

ONTWIKKELINGEN DIE HET BEDRIJF DOORMAAKTE EN HET STRE-

VEN OM HET NÓG BETER TE DOEN. DAT IS NU NIET ANDERS. 

DE LAATSTE JAREN HEBBEN JEANNE WESSELS EN JOHN PEPELS 

MET HUN KINDEREN HET BEDRIJF NAAR EEN NOG HOGER PLAN 

GETILD, DAARBIJ GEHOLPEN DOOR DE SOLIDE BASIS VAN MEN-

SEN DIE BIJ HEN WERKT. DE PROFESSIONALISERING HEEFT STEEDS 

VERDER VORM GEKREGEN EN ERVOOR GEZORGD DAT MELANO 

DAN WELLICHT EEN GROTERE ORGANISATIE HEEFT GEKREGEN, 

DE NORMEN EN WAARDEN ZIJN HETZELFDE GEBLEVEN. JOHN EN 

JEANNE VINDEN HET BELANGRIJK DAT HUN PRINCIPES OOK DOOR 

HUN MEDEWERKERS WORDEN GEDRAGEN. MAAR ER ZIJN NOG 

GENOEG STAPPEN TE ZETTEN, ZO HOREN WIJ VAN BEIDE – NOG 

STEEDS ZEER BEVLOGEN EN AMBITIEUZE – ONDERNEMERS ALS WIJ 

ZE BEZOEKEN IN HUN NIEUWE, PRACHTIGE BEDRIJFSPAND.

Eén van de stappen die MelanO het afgelopen jaar dus heeft gezet, is het betrekken van een nieuw bedrijfspand. Een 
noodzakelijke verhuizing, zo begrijpen wij van John. “In ons oude pand ging het gewoon echt niet meer. We heb-
ben denk ik in totaal wel vijftien keer verbouwd en elke keer dachten we ‘nu zijn we wel even klaar’, maar was het 
alweer snel te klein. We wilden ook niet in één keer een hele grote stap maken die veel risico’s met zich mee zou 
brengen. Dus we hebben gekozen voor geleidelijke groei, maar we werden elk jaar weer verrast door de steeds gro-
ter wordende groei en organisatie. Nu was de tijd daar en kwam dit pand op ons pad. We zijn nu echt klaar voor de 
groei in de toekomst. We zijn heel blij dat we de deze stap hebben genomen.”

INTERNATIONALER
Niet alleen is MelanO nu voorbereid op de groei in de toekomst, ook kan het klanten ontvangen in de showroom 
en heeft het de juiste uitstraling kunnen realiseren die aansluit bij het merk. “Dat was een van de voorwaarden die 
we hadden bij de zoektocht naar een nieuw pand. We willen hier klanten kunnen ontvangen en de ligging is gewel-
dig, ook voor de ontvangst van internationale klanten. Internationale expansie is voor ons een belangrijk thema de 
komende jaren en ook daarop zijn we voorbereid”, vertelt Jeanne.

De eerste stappen zijn internationaal natuurlijk al gezet. “Vooral België heeft momenteel voor ons de prioriteit. We 
zijn al langer actief bij onze zuiderburen, maar anderhalf jaar geleden hebben we besloten het heft zelf mede in 
handen te nemen. Dat heeft zijn vruchten al afgeworpen en ons gesterkt in de gedachten dat we beter zelf als dis-
tributeur kunnen optreden van ons eigen merk in sommige landen. Maar dat gaat stap voor stap. We gaan niet met 
hagel schieten en op allerlei markten onze pijlen richten”, aldus John.

“We zijn klaar voor de 
              groei in de toekomst”
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ANDERE ROL
Zoals gezegd hebben wij al vaker met John en Jeanne om tafel gezeten en wat 
vooral opvalt is dat ze zelf ook de laatste jaren een steeds professionelere blik 
hebben gekregen. Ze zijn letterlijk met het bedrijf meegegroeid en blijven zich 
ontwikkelen. Dat houdt ook in dat hun rol verandert binnen de onderneming. 
Jeanne: “We hebben ons de afgelopen jaren steeds meer beziggehouden met de 
organisatie en het reilen en zeilen daarvan. Ik ben steeds meer het gezicht van 
MelanO geworden. Het klantencontact is door de expansie wel minder geworden 
en dat vinden we jammer, maar daarom zijn we ook op nagenoeg alle beurzen 
waar we staan aanwezig. Dat is om met klanten te spreken en voeling met de 
markt te houden. Ik ga nog wel eens met onze vertegenwoordigers mee naar 
klanten. Dat vinden we ook heel leuk om te blijven doen. We willen graag net zo 
persoonlijk benaderbaar zijn als vroeger en niet een koud merk worden. We zijn 
nog steeds dezelfde Jeanne en John.”
 

MELANO-DNA
Het gedachtengoed van Jeanne en John is doordrenkt in het hele bedrijf. Hun 
persoonlijkheid hangt als een warme deken om MelanO heen en veel klanten 
kennen hen ook. Zij zijn MelanO, maar waar staat MelanO voor? “We hebben 
zelf wel voor ogen waar wij voor staan, maar we hebben onze MelanO-fans 
via een Facebook enquête gevraagd waar zij denken dat MelanO voor staat. 
Gelukkig blijkt dat zij MelanO op eenzelfde manier zien zoals wij. Zij gaven aan 
dat ze vooral het afstemmen van de sieraden op de eigen outfit leuk vinden aan 
MelanO. De verwisselbaarheid wordt dus als iets wat bij het DNA van MelanO 
hoort gezien, maar ook wordt aangegeven dat ze de sieraden eigentijds en stijlvol 
vinden en dat alles een luxe uitstraling heeft. De prijs-kwaliteitsverhouding wordt 
dus geroemd en onze fans geven aan dat ze het leuk vinden om creatief bezig te 
zijn. Dat is dus ons DNA en dat DNA moet in alles wat wij doen herkenbaar zijn. 
Dat is de volgende stap en daar zijn we nu mee bezig om dit jaar uit te rollen. 
Hoe we daar invulling aan gaan geven is nog een verrassing, maar we gaan nog 
meer uitstralen waar MelanO voor staat.”

HET BELANG VAN DEALERS 
Wat ook naar voren kwam uit de enquête onder MelanO-fans, is dat maar liefst 
90% van hen MelanO vindt bij de (trend)juwelier. “Dat is prachtig om te horen”, 
zegt Jeanne. “Omdat MelanO staat voor verwisselbare sieraden, willen vrouwen 
het aan hun hand, arm, oor of nek zien voordat ze overgaan tot koop. Daar ligt 
dus een prachtige kans voor onze dealers. Daarbij is advies en uitleg geven over 
het concept en de sieraden heel belangrijk. Wat heel veel fans aangaven is dat 
als ze eenmaal MelanO hadden ervaren, ze terug gaan voor meer. En één op 
de drie vrouwen vertellen het door aan hun vriendinnen. Zij zijn dus MelanO-
ambassadeurs en daar profiteren onze dealers ook van.”

MARKETING
MelanO-dealers gaan dit jaar ook nog meer profiteren van de marketinguitingen 
van het sieradenmerk. “De consument gaat nog meer warm gemaakt worden voor 
MelanO”, aldus Jeanne. “Inspiratie blijkt voor onze fans een belangrijke factor bij 
het maken van beslissingen en dan vooral wat ze online zien en op social media. 
Dat horen wij ook van onze dealers, want het gebeurt heel vaak dat een artikel-
combinatie exact gewild blijkt die we online hebben laten zien. Daar gaan we 
dus meer op inzetten door het aanbieden van tools. Je moet dan denken aan blogs 
en vlogs en meer consumenten- en social media-marketing. We gaan een heel 
breed platform neerzetten om nog meer exposure voor MelanO te realiseren.”

We blijven nog even op het onderwerp ‘het ondersteunen van dealers’, want er 
wordt vanuit MelanO goed nagedacht hoe ze klanten nog beter van dienst kun-
nen zijn. “We vragen ons constant af: ‘wat heeft onze dealer nodig?’, vertelt John. 
“We denken dat we nog meer ondersteuning kunnen bieden op het gebied van 
trainingen en begeleiding. Zoals gezegd heeft het concept wel wat uitleg nodig en 
als je verhaal goed verteld, dan verkoop je het ook nog beter. Vooral nieuwe klan-

ten hebben daar hulp bij nodig en dat doen we graag. Niet alleen consumenten 
moeten onze ambassadeurs zijn, ook onze dealers en hun personeel moeten fan 
zijn van MelanO. We genereren veel traffic in de winkel als je ons verhaal goed 
vertelt. Daar hoort ook een goed voorraadbeheer bij natuurlijk.”

VOORRAADBEHEER
Een heikel punt is aangesneden: voorraadbeheer. “Vooral voor een merk als 
MelanO, met een enorme collectie en veel combinatiemogelijkheden, is het 
belangrijk om de goedlopende producten en je hardlopers op voorraad te heb-
ben. Zeker in deze tijd, waar de consumenten niet meer zo loyaal zijn en het met 
alle gemak ergens anders kopen. Bij nee-verkoop verlies je dus meteen een klant, 
terwijl je bij verkoop een klant voor langere tijd aan je bindt. Dat geeft aan wat 
het belang is van het bijhouden van de voorraad en dat heeft zich al bewezen.” 

Dat niet alles van een leien dakje is gegaan op het gebied van voorraadbeheer, 
zelfs bij MelanO niet, ondervonden Jeanne en John de afgelopen maanden. “We 
hebben zelf helaas wat problemen gehad met onze leveringen door automatise-
ring”, zo stelt John. “We hebben logistiek gezien stappen gezet door het order 
picken te automatiseren, maar helaas is dat niet helemaal volgens plan gegaan. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat we de afgelopen tijd niet aan onze standaard hebben 
kunnen voldoen van ‘vandaag besteld is morgen in huis’. Dat is heel vervelend 
en mag nooit meer gebeuren. We zijn heel vooruitstrevend en willen innovatief 
zijn door te automatiseren in dit geval, maar dat brengt ook risico’s met zich mee 
helaas. We gaan dit dan ook aanpakken en een semi-geautomatiseerd magazijn 
naast onze geautomatiseerd magazijn openen om flexibel te zijn. We hopen dat 
we over zes maanden alle problemen hebben opgelost en dat dit nooit meer 
gebeurt.” 

BASELWORLD
Ook dat tekent Jeanne en John weer: ze vinden het verschrikkelijk als ze hun klan-
ten moeten teleurstellen. Gelukkig is dit een uitzondering, want verder gaat het 
MelanO voor de wind. Zo kan er weer een mooie mijlpaal worden bijgeschreven 
dit jaar. “We staan dit jaar voor het eerst als exposant op BaselWorld. Heel span-
nend voor ons, maar het past wel in onze strategie om internationaal te groeien. 
Een geweldige stap die ons heel trots maakt”, zeggen Jeanne en John tot slot.

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

“WE WILLEN GRAAG NET ZO PERSOON-
LIJK BENADERBAAR ZIJN ALS VROEGER EN 

NIET EEN KOUD MERK WORDEN”

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


MotyleNIEUW SIERADENMERK 
SLAAT HAAR VLEUGELS UIT

De drijvende krachten achter Motyle zijn 
een echtpaar: Daria Jankowiak-Byczkowska, 
de designer, en Patryk Byczkowsky, de 
manager. In Polen bestaat het merk al sinds 
2005, maar de ervaring van Daria met het 
ontwerpen van juwelen gaat achttien jaar 
terug.

NATUUR EN CULTUUR
Inspiratie haalt Daria vooral uit de plan-
ten- en dierenwereld, maar ook menselijke 
uitingen als architectuur en mode vormen 
een inspiratiebron voor haar. Zelf beschrijft 
het merk de collectie als volgt: “Het leven, 
vol van energie en emotie, is een reis die 
we allemaal aangaan. Onderweg komen we 
vaak momenten tegen die we zouden wil-
len koesteren. Dit soort momenten worden 
gevangen in Collections Motyle.”

KWALITEIT
Voor de juwelen combineert het merk 
nieuwe technologieën met een lange traditie 
op het gebied van juwelenproductie, waar-
door er een expressief geheel ontstaat. Ook 
werkt Motyle met hoogwaardige materialen, 
zoals 925 zilver, 585 goud, natuurlijk leer en 
natuurstenen.

Bovendien werkt Motyle samen met de 
beste producenten, zoals Swarovski. Zo 
durfde Motyle het aan om de door Jean 
Paul Gaultier ontworpen Swarovski-collectie 
‘Perfect Imperfection’ te verwerken in de 
sieraden. Deze collectie is ruw en onge-
polijst omdat er expliciet is gekozen voor 
het gebruik van vreemd gevormde, asym-
metrische en gedeeltelijk matte stenen. De 
Motyle-collectie die bezet is met de edel-
stenen van Jean Paul Gaultier, waar door 
hun imperfecte natuur perfect de hand van 
de meester in is te zien, heet Skin to Skin. 
De kleurrijke en scherpe stenen vormen een 
mooi, organisch geheel met de rest van de 
sieraden.

NEDERLAND MAG BEGIN 2017 EEN NIEUW 

SIERADENMERK VERWELKOMEN: MOTYLE. 

MOTYLE IS EEN POOLS JUWELENMERK DAT 

VEEL INSPIRATIE ONTLEENT AAN DE VLINDER. 

MOTYLE IS DAN OOK POOLS VOOR VLINDER. 

DE VLINDER STAAT BIJ MOTYLE VOOR VRIJ-

HEID, SCHOONHEID EN FLEXIBILITEIT. 

De rest van de Motyle-collectie heeft overigens grotendeels geen naam; dit is volgens 
Motyle om de eigen interpretatie van de juwelen te bevorderen zonder hier als bedrijf zelf 
een stempel op te drukken. 

Het hele productieproces vindt plaats in Polen, maar ook internationaal weet Motyle 
indruk te maken. Zowel nationaal als internationaal heeft het merk prestigieuze prijzen in 
de wacht gesleept en ook in internationale modebladen als Vogue en Harper’s Bazaar is het 
merk al enkele malen verschenen.

Voor aanvullende informatie: AB&ME
Tel. 06-15681959 & 06-58815051, www.abandme.nl, info@abandme.nl 

n i e u w s
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mailto:info@abandme.nl
http://www.abandme.nl/


GEMAAKT MET LIEFDE, VOOR DE LIEFDE

Allerliefste

H A N D M A D E  L I T T L E  S I G N S  O F  L O V E

Alle Miss Spring sieraden worden handgemaakt in 
ons eigen Nederlandse atelier. Miss Spring wordt  

gemaakt van 14kts goud in combinatie met  
diamant en kleurstenen.

i n fo : 
Pe te r  B r u i n i n g  b .v. 

02 3 - 5 3 1  93  74 
w w w.m i s s s p r i n g .n l 

@ m i s s s p r i n g j ew e l l e r y

http://www.mi/
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C o V e r s t o r y  w e i s z  G r o u P

Weisz Group 

HET MERKENPORTFOLIO VAN DE WEISZ 

GROUP HEEFT DE LAATSTE JAREN NOG 

MEER VORM GEKREGEN. IN ALLE SEG-

MENTEN HEEFT HET BEDRIJF PRACHTIGE EN 

EIGENTIJDSE HORLOGE- ÉN SIERADENMER-

KEN IN HET ASSORTIMENT WAARMEE DE 

JUWELIER OP ALLE FRONTEN BEDIEND KAN 

WORDEN. GROTE PIJLERS BINNEN DE POR-

TEFEUILLE ZIJN NATUURLIJK DE EIGEN MER-

KEN DANISH DESIGN, JACOB JENSEN EN 

GARONNE (INCLUSIEF EEN BREDE COLLEC-

TIE KINDERHORLOGES EN OOK GOUDEN 

HORLOGES VAN 14 ÉN 18 KARAAT), MAAR 

DAARNAAST ZIEN WE PRACHTIGE HORLO-

GEMERKEN ALS EDOX, RAYMOND WEIL, 

MOVADO, JUNGHANS, ROAMER, SWISS 

MILITARY HANOWA, CLAUDE BERNARD 

ÉN SIERADENMERKEN ZOALS CLIC BY 

SUZANNE TERUG. MEER EN MEER TOONT 

DE WEISZ GROUP ZICH ALS TOTAALLE-

VERANCIER VOOR DE JUWELIER EN DAT 

HEEFT EEN DUIDELIJKE REDEN: KLANTEN 

NOG MEER ONTZORGEN EN VOORZIEN 

VAN GOEDE MERKEN WAARMEE OMZET 

GEDRAAID KAN WORDEN. 

Niet alleen nationaal is de Weisz Group een solide speler, ook internationaal is het bedrijf 
stevig aan de weg aan het timmeren. “We hebben eigen vestigingen in bijvoorbeeld 
Amerika, India, Israël  en Spanje. Vooral met onze eigen merken Danish Design en Jacob 
Jensen hebben we internationaal grote stappen gemaakt. Zo is Danish Design intussen 
in meer dan zeventig landen vertegenwoordigd en heeft Jacob Jensen al veertig landen 
veroverd. Dit jaar hopen we dat verder uit te breiden door onze jarenlange deelname aan 
BaselWorld in hal 2.0 stand A71. Dat geeft aan dat we over de grens ook zeer actief zijn, 
maar dat betekent zeker niet dat de focus niet op de Benelux ligt. Sterker nog, we zijn altijd 
op zoek naar vernieuwing om onze klanten in die markten optimaal te ondersteunen”, zo 
horen wij van Ronen Weisz, Marketing Directeur Weisz Group.

WEISZ-PIRAMIDE
Om aan de vraag vanuit de branche te kunnen voldoen hebben ze bij Weisz het merken-
portfolio opgebouwd als een piramide. Per segment heeft de Weisz Group één of meerdere 
hoogwaardige merken met een eigen identiteit en uitstraling om als juwelier de consument 
mee te verrassen. “In het lagere segment zie je dat we met Garonne, Orient en ons nieuwe 
horlogemerk Sixties - dat inspeelt op de retrotrend - een zeer mooi aanbod hebben”, zo zet 
Ronen uiteen. “In het lage- tot middensegment zijn we sterk vertegenwoordigd met onze 
eigen merken Danish Design en Jacob Jensen, maar ook met Claude Bernard, Roamer, 
Movado en Swiss Military Hanowa. In de top van onze piramide en dus ook in het hogere 
segment vind je de merken Junghans, Edox en Raymond Weil terug. Op horlogegebied kun-
nen we juweliers dus van een geweldig assortiment voorzien.”

WORDT MEER EN MEER EEN TOTAALLEVERANCIER



CLIC BY SUZANNE
Maar ook op sieradengebied is de Weisz Group zich steeds meer aan het 
specialiseren. “Sieraden zijn een belangrijk onderdeel aan het worden 
van ons aanbod. Kijk alleen al naar CLIC by Suzanne. Een onderschei-
dend Nederlands sieradenmerk met allure dat zich bewezen heeft de 
afgelopen jaren. Wij zien nog heel veel mogelijkheden voor CLIC by 
Suzanne en dan niet alleen in Nederland. Na Duitsland en Amerika wil-
len we internationaal stappen gaan zetten met CLIC by Suzanne en dat 
gaan we alvast waarmaken tijdens BaselWorld, waar het sieradenmerk 
met B.75 een eigen stand heeft in Hall 2.1.”
 

GOUD
Dit voorjaar heeft de Weisz Group zich ook versterkt met Max Fröhlich. 
Met dit Duitse sieradenmerk begeeft de Weisz Group zich ook weer in 
de wereld van gouden sieraden. “Door de stijgende vraag naar goud is 
het tijd om het aanbod te verruimen. Met Max Fröhlich kunnen we juwe-
liers een zeer uitgebreid aanbod sieraden van hoogwaardige afwerking 
aanbieden in goud en zilver, waar de sieradencollectie Mio Fallegro echt 
de topkwaliteit sieraden herbergt”, aldus Ronen. 

MOVADO
Het mag dus duidelijk zijn dat de Weisz Group zich meer en meer 
opwerpt als totaalleverancier voor de juweliersbranche. Nieuwe merken 
worden opgenomen om klanten beter van dienst te kunnen zijn, met als 
recente succes natuurlijk Movado. Het afgelopen half jaar is Movado 

door de Weisz Group geherintroduceerd in Nederland en dat heeft 
geleid tot een hervonden liefde onder juweliers. Ronen: “We hebben 
veel leuke reacties gehad en een aantal klanten mogen verwelkomen 
met Movado. Ons doel voor 2017 is om een goede landelijke spreiding 
te realiseren en het dealerbestand verder uit te bouwen. Movado is een 
mooi merk waarin wij veel vertrouwen hebben en we merken dat vanuit 
de branche ook met veel goedkeuring wordt gereageerd op de herintro-
ductie van het Zwitserse horlogemerk.”

Movado is opgericht in 1881 in Zwitserland en heeft zich altijd van haar 
innovatieve kant laten zien, met een sterke drang naar onderscheidend 
design. Movado heeft vooral bekendheid verworven met haar zoge-
naamde Museum Watch: een zeer minimalistisch vormgegeven horloge 
met een eenvoudige wijzerplaat waar een stip op twaalf uur staat voor 
de zon. Met dit model vestigde Movado haar naam in de horlogewereld. 
Een icoon was geboren en leeft nog steeds voort, ingegeven door het 
tijdloze karakter van het model. 

OPMARS
Met Movado heeft de Weisz Group dus wederom een krachtige naam 
én een zeer bijzondere collectie modellen toegevoegd. Movado heeft 
zich in het verleden ruimschoots bewezen en is momenteel sowieso 
aan een wereldwijde opmars bezig. In Amerika heeft moederbedrijf 
MGI Luxury Group (waaronder ook de Movado Group valt) met het 
horlogemerk een twintig procent aandeel in de prijsklasse waar Movado 
zich in bevindt en de komende tijd gaat de focus voor wat betreft Europa 
op Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en dus ook Nederland. 
Dat belooft in ieder geval veel goeds, gekeken naar de kracht van MGI 
Luxury Group in combinatie met de Weisz Group.

PROFILERING
Allereerst is het doel dus om het dealerbestand voor Movado verder uit 
te breiden, maar gelijktijdig wordt er ook al sterk ingezet op marketing 
en online profilering. “Sowieso hebben we de marketinguitingen van al 
onze merken de afgelopen tijd hoger op de agenda gezet en dat werpt 
zijn vruchten al af. We gaan nu ook stappen maken om onze merken 
online en zeker ook Movado onder de aandacht te brengen. Je moet 
dan denken aan social media marketing, maar ook exposure via consu-
mentenbladen en dergelijke. Wij doen er in ieder geval vanuit ons alles 
aan om onze partners te ondersteunen, niet alleen op marketinggebied, 
maar ook als het gaat om bijvoorbeeld after sales en het aanbieden van 
trainingen, om maar een paar voorbeelden te geven. We maken als 
bedrijf zijnde een grote groei door en dat vergt van onze organisatie ook 
het nodige, maar we weten wat er gevraagd wordt”, zo besluit Ronen.
 
Voor meer informatie: Weisz Group
Tel. 020-6794633, www.weiszgroup.com
facebook.com/weiszgroup, instagram.com/weiszgroup
J&W-stand: D.444 t/m D.451
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▼ Movado Friend Kerry Washington, onder andere bekend van 
de hitserie Scandal

http://www.weiszgroup.com/
http://facebook.com/weiszgroup
http://instagram.com/weiszgroup


- De online configurator is onze nieuwe service voor 

 de juwelier en de consument.

-  U kunt samen met de consument een ring compleet 

 samenstellen: zetting, kleurstelling, gehalte etc.

- De voordelen: snelle, efficiënte keuze en een direct 

 zichtbare verkoopprijs.

- In de configurator kunt u direct een bestelling doen 

 of een offerte maken. Optioneel kunt u deze mailen 

 naar de klant.

-  Door gebruik te maken van de configurator extra

 kortingen voor de juwelier.

Ontdek 
het gemak
van onze online
configurator

Ringen bestellen was nog nooit zo eenvoudig

al lerspann inga.com   +31(0)513 -  41 28 48

AS_Spread_adv.Juwelier.Feb2017_voordruk.indd   1 13-02-17   10:22



- De online configurator is onze nieuwe service voor 

 de juwelier en de consument.

-  U kunt samen met de consument een ring compleet 

 samenstellen: zetting, kleurstelling, gehalte etc.

- De voordelen: snelle, efficiënte keuze en een direct 

 zichtbare verkoopprijs.

- In de configurator kunt u direct een bestelling doen 

 of een offerte maken. Optioneel kunt u deze mailen 

 naar de klant.

-  Door gebruik te maken van de configurator extra

 kortingen voor de juwelier.

Ontdek 
het gemak
van onze online
configurator

Ringen bestellen was nog nooit zo eenvoudig

al lerspann inga.com   +31(0)513 -  41 28 48

AS_Spread_adv.Juwelier.Feb2017_voordruk.indd   1 13-02-17   10:22



D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 718

h o r l o G e s

PULSAR SOLAR CHRONOGRAAF LIMITED EDITION

De blauwe accenten in de Solar Chronograaf Limited Edition geven het hor-
loge – samen met de tachymeter – een sportief design. Er is een energiereserve 
indicator en een stopwatch-functie. Het horloge is verder honderd meter 
waterdicht en wordt geleverd in een speciale giftbox.

Meer informatie:

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

DE NIEUWSTE TOEVOEGING VAN PULSAR IS EEN LUST VOOR HET 

OOG. DE SOLAR CHRONOGRAAF LIMITED EDITION IS DAARNAAST 

OOK NOG EENS ZEER BETROUWBAAR DOOR DE GEÏNTEGREERDE 

TECHNISCHE KENMERKEN.

NIEUWE SPECIAL EDITIONS VAN SEIKO

De Seiko Prospex Solar PADI Special Edition beschikt 
over een V157 kaliber en is uitgerust met de beroemde 
Solar-techniek waardoor het horloge uit elke lichtbron 
energie opwekt. Deze energie wordt opgeslagen in een 
zeer kleine oplaadbare batterij die vele malen langer 
meegaat dan conventionele batterijen. Het stalen dui-
kershorloge is verder 200 meter waterdicht, heeft een 
roterende bezel, is voorzien van hardlex glas en een 
schroefkroon en –deksel.

PROSPEX
Het tweede model dat dit voorjaar door Seiko op de 
voorgrond wordt geplaatst is de Prospex World-Time 
Solar Chronograaf Special Edition.  Deze chronograaf 
beschikt ook over de eerder genoemde Solar-techniek 
en een World-Time functie die het mogelijk maakt om 
de lokale tijd in 25 verschillende tijdzones over de hele 
wereld weer te geven. Ideaal voor frequente reizigers dus 
of een ieder die een mooi horloge wil dragen. 

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

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. OOK DIT 

VOORJAAR DOET SEIKO WEER VAN ZICH SPREKEN MET EEN AANTAL NIEUWE SPECIAL 

EDITIONS EN DIE VOLDOEN AAN HET BEKENDE BEELD.

http://www.pulsarwatches.nl/
http://www.seiko.nl/




Inspire yourself
Onderscheidend, verrassend en mooi

www.sanjoya.eu

Contact voor Benelux: Montu | Henk Gottenbos | info@montu.nu D E S I G N S C H M U C K

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.sanjoya.eu/
mailto:info@montu.nu
http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl


Carat+ CENTRUM VAN DIAMANT 

ANTWERPEN EN DIAMANTEN ZIJN ONLOSMAKE-

LIJK MET ELKAAR VERBONDEN. WAAR ANDERS EEN 

EUROPESE BEURS VOOR DE DIAMANTSECTOR ORGA-

NISEREN DAN IN DEZE STAD? DAT MOET DE ORGA-

NISATOR VAN CARAT+ FILIP VAN LAERE GEDACHT 

HEBBEN TOEN HIJ BESLOOT VOOR HET EERST EEN 

GROOTSCHALIGE BEURS, EXCLUSIEF VOOR DIAMANT, 

IN DE BENELUX TE ORGANISEREN. VAN 7 TOT EN MET 

9 MEI VINDT DE EERSTE EDITIE VAN ‘THE WORLD’S 

PREMIER DIAMOND EVENT’ PLAATS IN ANTWERP EXPO.

MAAKT ANTWERPEN WEER HET 

Op de locatie van de toekomstige beurs 
sprak de redactie van De Juwelier met 
event director Filip van Laere, een mar-
ketingspecialist met meer dertig jaar 
ervaring, waarvan vijftien jaar exclu-
sief in de diamantindustrie. Samen met 
Easyfairs organiseert hij Carat+: een 
beurs die uitsluitend is gewijd aan dia-
manten, diamantjuwelen en aanverwan-
te diensten. De beurs bestrijkt daarmee 
het volledige spectrum van de grotere 
diamanthandel en verbindt kopers met 
leveranciers op alle niveaus.

WORLD’S PREMIER DIAMOND EVENT
Eigenlijk de eerste vraag die naar voren komt is: waarom nu een nieuwe diamantbeurs 
organiseren in Europa? Filip van Laere: “Er zijn maar een aantal beurzen die zich bezig-
houden met diamant, zoals BaselWorld, maar ook in Hong Kong en Las Vegas richt 
men zich op diamant. Deze en andere opkomende landen zijn wel meteen de grootste 
spelers in de diamantwereld. Het beperkte aantal beurzen zorgt er alleen voor dat de 
beurzen te groot worden, waardoor niet elke exposant zich thuis voelt op de beurs. Met 
Carat+ hopen wij de oplossing te bieden voor voornamelijk Europese experts die graag 
een exclusieve en overzichtelijke beurs willen bezoeken.”

Waarom de beurs in Antwerpen plaatsvindt moge duidelijk zijn. “Antwerpen heeft een 
belangrijke geschiedenis met diamant en bovendien nog steeds prestige bij de experts. 
Daarnaast is er in Europa en met name in de Benelux nog geen beurs te vinden die te 
vergelijken is met het aanbod van de hierboven genoemde beurzen. Carat+ onderscheidt 
zich door zich volledig te richten op alles wat met diamant te maken heeft. Het zal een 
‘world diamond platform’ worden waar een breed scala van topfirma’s zullen exposeren. 
Het grote voordeel? Voor de vele Europese ondernemers scheelt het een hoop tijd en 
geld om toch een interessante beurs te bezoeken en evengoed op de hoogte te blijven 
van het aanbod in de branche.”

DIAMANT EN DIAMANTJUWELEN
De Antwerpse beurs richt zich puur en alleen op diamant en diamantjuwelen, waarin 
grote spelers uit België, India en Israël vertegenwoordigd zullen zijn. “Het is een enorm 
concurrerende markt”, vertelt Van Laere. “Klassieke familiebedrijven verdwijnen steeds 
meer door de druk van grote gevestigde merken. Op deze beurs kunnen beide partijen 
zich presenteren in verschillende segmenten: unbranded jewellery, branded jewellery en 
de losse diamantverkoop. Speciaal op deze beurs is de Diamond Jewellery Promenade: 
een galerij met stands voor kleinere spelers die toch graag op de beurs willen staan. Dit 
is ook de kans voor opkomende merken en designers om te laten zien wat ze in huis 
hebben.”

OUDERWETS GEZELLIG
Van Laere benadrukt dat het voor de bezoekers voornamelijk een aangename tijd moet 
zijn. “Voor sommige ondernemers is het een straf geworden om een beurs te bezoeken. 
De gezelligheid van vroeger is er vanaf afgegaan. Vroeger waren er allerlei feesten geor-
ganiseerd waarbij bedrijven groot uitpakten. Voor Carat+ hebben we lang nagedacht 
over de manier waarop we de ongedwongen sfeer van toen terug kunnen brengen. 
Zodoende hebben we niet te veel en te lange speeches gepland en in plaats van een 
klassiek galadiner, organiseren we een zogenaamde nocturne op zondagavond. Dit 
houdt in dat de beurs ’s avonds open is, maar dan met champagne, muziek en lekker 
eten. Net als vroeger…” 

Meer informatie: Carat+
T.+32 (0)473 712672, www.caratplusantwerp.com 

B e u r s a a n k o n D i G i n G
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Filip van Laere

http://www.caratplusantwerp.com/
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Waarom zijn jullie met een nieuw event voor de 
branche begonnen?
“Bas (de Bruin red.) en ik hebben ruime ervaring in 
het organiseren van beurzen met ons bedrijf Dutch 
Trade Events en we kennen de juweliersbranche. We 
liepen al langer met het idee rond om een beurs te 
organiseren voor onder meer juweliers.  Vanuit de 
branche hoorden we ook dat er behoefte was aan 
iets anders op beursgebied, dus zijn we gaan kijken 
hoe wij daar invulling aan konden geven. Het retail-
landschap is enorm aan het veranderen en juweliers 
moeten ook veranderen. Om ze daarbij te blijven 
inspireren, handvatten te geven en helpen verder te 
kijken is Out of the Box in het leven geroepen.”

“We hebben heel goed gekeken naar de markt”, 
zo vervolgt Jurgen. “Daarbij zijn we met een aantal 
partijen in gesprek getreden om de wensen vanuit 
eventuele exposanten in kaart te brengen. Het bleek 
dat er iets anders moest komen dan hetgeen dat al 

aanwezig is. Wij hadden ook heel erg sterk het idee dat we een beursplatform wilden creëren dat van deze tijd is en ook 
in de toekomst een meerwaarde kan bieden voor bezoekers. We hebben ons daarbij laten leiden door onze doelgroep, 
die niet alleen uit de juweliers bestaat, want je ziet tegenwoordig heel veel blurring ontstaan. Modezaken die sieraden 
en accessoires verkopen, maar ook juweliers die zich richten op fashion bijvoorbeeld. Daar richten we ons dan ook op.”
 
Wanneer zijn jullie hiermee gestart?
“Het idee is er dus al langer, maar echt serieus werden we in 2015. We hebben ruim de tijd genomen om een goed plan 
op te stellen en om iets nieuws vanaf nul op te bouwen vergt nu eenmaal veel tijd. Zoals gezegd hebben we heel veel 
gesprekken gevoerd met potentiële exposanten en daaruit kwam heel veel informatie. Negen van de tien waren zeer 
enthousiast en dat gaf ons natuurlijk meteen veel vertrouwen.”

Waar wordt de eerste editie van Out of the Box gehouden?
“We hebben lang gezocht naar een locatie waar de juiste uitstraling aanwezig was. We zochten naar een bijzondere 
locatie. Uiteindelijk zijn we bij de Rijtuigenloods in Amersfoort uitgekomen. Een inspirerend rijksmonument met schit-
terende lichtinval en authentieke industriële spoorelementen die zorgen voor een unieke look & feel. De Rijtuigenloods 
is makkelijk bereisbaar met openbaar vervoer en parkeren is gratis. De perfecte locatie voor de eerste editie van Out of 
the Box.”

EERSTE EDITIE 

OUT OF THE BOX 
DIT JAAR – OP 12 EN 13 MAART OM PRECIES TE ZIJN – IS NEDERLAND EEN NIEUW VAKEVENEMENT VOOR DE JUWE-

LIERSBRANCHE RIJKER. NATUURLIJK ZIJN ER DE AFGELOPEN JAREN MEERDERE INITIATIEVEN GEWEEST OM DE BRANCHE 

NOG BETER TE INFORMEREN, MAAR DIE KWAMEN NOOIT ECHT GOED UIT DE VERF. NAAR ONS GEVOEL GAAT DAAR 

NU VERANDERING IN KOMEN MET OUT OF THE BOX. DE AFGELOPEN TWEE JAAR HEBBEN VOOR INITIATIEFNEMERS BAS 

DE BRUIN, MARIELLE VAN DE WAL-JANS EN JURGEN PIETERSEN IN HET TEKEN GESTAAN VAN EEN ZO GOED MOGELIJK 

EVENT ORGANISEREN VOOR JUWELIERS, CONCEPT- EN FASHIONSTORES. WIJ SPRAKEN MET JURGEN PIETERSEN EN 

VROEGEN HEM ONDER MEER NAAR DE REDEN OM EEN NIEUWE VAKBEURS IN HET LEVEN TE ROEPEN EN WAT DE MEER-

WAARDE VAN HET EVENT VOOR DE JUWELIERSBRANCHE IS.

OP 12 EN 13 MAART 

▲ Bas de Bruin, Marielle van de Wal-Jans en Jurgen Pietersen
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Hoe hebben jullie de exposanten overtuigd?
“Vorig jaar hebben we een groot aantal potentiële exposanten uitgenodigd in de Rijtuigenloods om een kijkje te 
nemen en ze verder te informeren over ons format. Daarbij wilden we graag onszelf voorstellen en onze ideeën ven-
tileren. De reacties waren boven verwachting goed. Natuurlijk kun je niet iedereen meteen tevreden stellen en er zijn 
genoeg bedrijven die eerst de kat uit de boom willen kijken, maar met tachtig bedrijven die samen tussen de 150 en 
170 merken tonen, mogen we echt enorm trots zijn. Dat geeft ons heel veel vertrouwen.”

Kun je wat vertellen over de exposanten?
“We hebben een hele diverse groep bedrijven met een gevarieerd aanbod, waarmee een ondernemer zich kan onder-
scheiden. Onze exposanten zijn allemaal even belangrijk. We maken geen onderscheid. Natuurlijk zijn er wel grotere 
stands, maar er is geen hal met grotere merken ofzo. Er is ruimte voor zowel startende- als gevestigde merken tijdens 
het event. Deelnemende merken zijn onder andere Sif Jakobs, Bering, Drijfhout, Cluse, Komono, Garmin, Eclat, 
Briston, Viva Jewellery, S!LK, maar ook merken uit andere branches zoals Chabo Bags,  Kristas, Treasure Rookie en 
nog vele anderen.”

Wat mogen we verder verwachten op 12 en 13 maart?
“Bezoekers kunnen uiteraard de mooiste collecties inkopen en bekijken, maar ook deelnemen aan inspirerende work-
shops en presentaties. We hebben een samenwerking met de vakschool in Schoonhoven daarvoor en we hebben een 
aantal workshop over 3D-printen en -scannen en over graveren die heel interessant kunnen zijn voor juweliers. We 
roepen iedereen dan ook op producten mee te nemen naar deze workshops om zelf te ervaren welke techniek hier-
achter schuil gaat. Ook is er volop gelegenheid om te netwerken en de nieuwste trends te ontdekken. We willen de 
bezoekers vooral verrassen en inspireren.”

Wat verwachten jullie als organisatie van de eerste editie van Out of the Box?
“We hopen natuurlijk op een groot aantal bezoekers. We zijn de afgelopen weken druk geweest met het benaderen 
van de doelgroep op allerlei manieren. Dat doen we in samenwerking met bijvoorbeeld jullie als vaktijdschrift De 
Juwelier, maar ook via andere media wordt aandacht gevraagd voor Out of the Box. Er komt een speciale beursuitga-
ve, er worden direct mailings gestuurd en we hebben ons op social media geprofileerd. Dat is gewoon heel belangrijk 
tegenwoordig, want daar vind je een groot deel van je doelgroep als het goed is en heb je een groot bereik. Verder 
vragen we natuurlijk ook aan alle deelnemende bedrijven hun eigen netwerk in te zetten en hun eigen klanten uit te 
nodigen. Dat moet ervoor zorgen dat we bij de eerste editie meteen een mooi bezoekersaantal mogen realiseren.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
“Dat de eerste editie eigenlijk al een 
paar maanden voorafgaand aan de beurs 
was uitverkocht geeft wel aan denk ik 
dat men op zoek is naar iets nieuws in 
het beurslandschap. We zijn daar actief 
mee aan de slag gegaan en proberen op 
onze manier invulling te geven aan de 
behoefte in markt. Dat we veel vertrou-
wen krijgen sterkt ons in het feit dat we 
een goed concept hebben neergezet. We 
willen dan ook in het najaar een tweede 
editie op poten zetten. Dus u kunt vast in 
uw agenda de data 10 en 11 september 
noteren, want dan zal de tweede editie 
van Out of the Box hopelijk net zoals de 
eerste een daverend succes zijn.”

Via de website www.outofthebox2017.nl 
kunnen bezoekers zich registreren voor 
gratis toegang aan het event. Daarvoor is 
wel een KvK nummer nodig.

“WE WILLEN DE BEZOEKERS VOORAL 
VERRASSEN EN INSPIREREN

http://www.outofthebox2017.nl/


www.nomelli.com

by Bene-Lux Jewels BV 
Universiteitsweg 3-5-9, 3732 HX De Bilt

The Netherlands
   

 +31 (0)85 88 80 599  info@blj.eu

http://www.nomelli.com/
mailto:info@blj.eu
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ONEINDIG MIXEN EN MATCHEN 
Oneindig personaliseren is door CLUSE naar een 
hoger level getild. De horloges zijn voorzien van een 
click-off systeem waardoor de drager gemakkelijk de 
bandjes kan wisselen. De zeer gemakkelijk verwis-
selbare bandjes zijn het Unique Selling Point (USP) 
van het merk. Het horloge blijft in essentie hetzelfde, 
maar door het wisselen van bandjes kan het een totaal 
andere look krijgen. Daarbij komt dat er jaarlijks 
verschillende (capsule) collecties en lijnextenties met 
vernieuwende materialen en kleuren van het seizoen 
worden uitgebracht. Ook is elk bandje los verkrijgbaar. 
Zo is er dit voorjaar de mogelijkheid om de La Vedette 
collectie verder te personaliseren met nieuwe horloge-
banden in leer en mesh. Zo kunnen fans hun CLUSE-
horloge continu naar eigen smaak aanpassen aan hun 
outfit, mood of een speciaal moment.

‘KLEINE ZUSJE’ LA ROCHE PETITE VAN 
CLUSE MAAKT HAAR OPWACHTING

IN DE HUIDIGE FAST MOVING 

FASHION TREND IS HET ESSEN-

TIEEL DAT JE ALS MERK JE EIGEN 

DOELGROEP CONTINU VER-

RAST EN GOED INSPEELT OP 

DE TRENDS DIE SNEL KOMEN 

EN GAAN. CLUSE BEGRIJPT 

DIT ALS GEEN ANDER. VORIG 

JAAR WERDEN ER MEER DAN 

EEN MILJOEN (!) HORLOGES 

VAN HET NEDERLANDSE HOR-

LOGEMERK VERKOCHT EN 

DIT JAAR GAAT DAT AANTAL 

OVERTROFFEN WORDEN, DAT 

IS ZEKER.

Personaliseren naar eigen wens 

La Roche Petite

 
NIEUW DESIGN - LA ROCHE PETITE 
Het nieuwste design is de La Roche Petite-collectie die sinds 23 februari verkrijgbaar is. Het design is geïnspireerd 
op de verfijnde stijl van Parisiennes en draagt bij aan de moderne Parisian Chic look. Met de 33mm kast is de 
Petite het kleinere elegante zusje van de succesvolle La Roche collectie, waarvan de kast 38mm in diameter is. 
De collectie bestaat uit vier modellen, verkrijgbaar met een zwarte of witte marmeren wijzerplaat en een gouden 
of roségouden duurzame roestvrijstalen behuizing. Het model heeft een zachte lederen band in het grijs, zwart 
of een nude-kleur en het delicate bandje is ook eenvoudig verwisselbaar. Door het gebruik van deze natuurlijke 
steen is elk horloge uniek. Liefhebbers kunnen eind maart een limited edition van de La Roche Petite verwachten 
met een wijzerplaat van Dalmation Japser Natuursteen. 
 
Meer informatie: CLUSE Watches
Tel. 020-8932151
www.clusewatches.com  
J&W-Stand: C.364
Out of the Box-stand: 44

http://www.clusewatches.com/


Nederlandse creativiteit en vakmanschap sinds 1948

DE MAGISCHE WERELD VAN PRISMA HORLOGES

Volgend jaar bestaat Nederlands horlogemerk Prisma 70 jaar. Een bijzondere mijlpaal.  
Duizenden mensen van verschillende generaties hebben een deel van hun leven aan dit fan-
tastische horlogemerk besteedt. Miljoenen landgenoten zijn bekend met het vakmanschap. 
Onze passie zit dan ook diepgeworteld in de Nederlandse cultuur. Prisma is een begrip, een 
icoon en onlosmakelijk verbonden aan Nederland. Het is iets van ons allemaal. In 2016 zijn 
er 1300 verschillende Prisma modellen verkocht en 450 nieuwe horloges geïntroduceerd. 
Samen hebben we het afgelopen jaar een omzetgroei van 25% gerealiseerd en € 130.000,-  
geinvesteerd in promotie. Schitterend! Dit eerste kwartaal willen we weer 52 nieuwe horloges 
aan u laten zien. Neem vrijblijvend contact op met Excellent Asperen voor meer informatie: 
0345 - 631 776, info@excellentwebshop.nl of 06 - 5064 1053 (WhatsApp).

Prisma biedt een veelzijdig assortiment en een goede doorverkoop.

mailto:info@excellentwebshop.nl
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“We zijn altijd op zoek naar nieuwe, goede merken”, zo lichten Dorte Moesgaard en 
Hans Klein toe. “We hebben echter ook een wensen- en eisenpakketten voor onze 
leveranciers – want we willen de juweliers waar we mee samenwerken een goede 
basis bieden.”

PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Dat hebben zij dus gevonden in Spirit Icons. Het Deense merk is al enkele jaren suc-
cesvol in Scandinavië. “Spirit Icons heeft een uitzonderlijk goede prijs-kwaliteitver-
houding en een bewezen hoge omzetsnelheid bij juweliers die het merk voeren. Wij 
voegen daar aantrekkelijke en lage instapvoorwaarden voor juweliers aan toe”, aldus 
Hans en Dorte.
  
VERSCHILLENDE UITVOERINGEN
Spirit Icons is opgericht door de Deense heren Tim en Daniel Christensen. Naast part-
ners zijn ze al jaren collega’s in de Deense juwelen- en horloge-industrie. Ze hebben 
als agent en distributeur gewerkt, tot ze besloten alle ervaringen samen te voegen in 
een eigen merk: Spirit Icons. Dorte: “Samen met juwelendesigners ontwerpen ze zelf 
alle collecties. Door de jarenlange ervaring weten ze wat verkoopt en wat niet én wat 
modebewuste vrouwen graag dragen. Uniek aan Spirit Icons zijn de verschillende 
varianten waarin de ontwerpen worden uitgebracht. In de meeste gevallen heeft een 
ring, collier, oorsieraad of armband vier uitvoeringen. Naast glanzend sterling zilver, 
worden de ontwerpen ook uitgevoerd in geoxideerd zilver, 18 karaats verguld en rosé-
goud. Zo vindt iedere consument het sieraad dat bij haar past!” 

OUT OF THE BOX
Hans vult aan: “Spirit Icons is een modern en modebewust merk – echt een merk van 
nu. Het biedt een hoge kwaliteit sieraden voor een scherpe prijs en spreekt een brede 
doelgroep aan. Een mooie aanvulling voor iedere juwelier.” d-sign Denemarken pre-
senteert Spirit Icons op de beurs Out-of-the-Box op 12 en 13 maart in Rijtuigenloods 
Amersfoort.

Meer informatie: d-sign Denemarken
Tel. 0343-432618, www.spiriticons.com, Out of the Box-stand: 31

RUIM TWAALF JAAR GELEDEN STARTTEN DORTE MOESGAARD EN HANS KLEIN HUN 

BEDRIJF D-SIGN DENEMARKEN MET DE INTRODUCTIE VAN TROLLBEADS IN DE BENELUX. DE 

NAAM DENEMARKEN LIGT NIET VOOR NIETS VERANKERD IN DE BEDRIJFSNAAM, WANT 

IN DE AFGELOPEN TWAALF JAAR VOEGDEN DORTE EN HANS OOK ANDERE DEENSE 

SIERADENMERKEN TOE. DIT VOORJAAR MOGEN ZIJ EEN NIEUW DEENS MERK AAN HUN 

PORTFOLIO TOEVOEGEN MET SPIRIT ICONS!

D-SIGN DENEMARKEN 
INTRODUCEERT NIEUW DEENS SIERADENMERK

Spirit Icons
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HET IS ALWEER VEERTIG JAAR GELEDEN DAT CITIZEN HET EERSTE ANALOOG HORLOGE 

MET QUARTZUURWERK DAT LICHT GEBRUIKT ALS ENERGIEBRON INTRODUCEERDE. 

DAARMEE WAS DE ECO-DRIVE TECHNIEK GEBOREN. IN DE AFGELOPEN DECENNIA 

HEEFT CITIZEN HAAR FOCUS OP DE ECO-DRIVE TECHNIEK GEHOUDEN EN OOK DIT JAAR 

HEEFT HET HORLOGEMERK DE ECO-DRIVE TECHNIEK VERDER GEPERFECTIONEERD EN DAT 

TOONT HET MERK MET DE INTRODUCTIE VAN DE PROMASTER RADIO CHRONOGRAAF. 

De Promaster Radio chronograaf van Citizen wordt aangestuurd door de Eco-Drive techniek, waar-
door het horloge geen batterij heeft, maar zijn energie haalt uit elke lichtbron die het tegenkomt. Het 
uurwerk is daarnaast radiogestuurd om de tijdsaanduiding zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen 
en daar leent het model ook zijn naam van. De Promaster Radio chronograaf heeft een roestvrijstalen 
behuizing en een stoer design.

Meer informatie: 

Citizen Watch Europe
Tel. +49 (0)40 73462 360
www.citizenwatch.nl 
J&W-stand: A.115

CITIZEN PRESENTEERT 
DE PROMASTER RADIO CHRONOGRAAF
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EDOX HERINTRODUCEERT 
DE LEGENDARISCHE DELFIN

De dubbele kast en dubbele O-ring constructie voor de kroon en knoppen, gaven het 
horloge exceptionele kracht en onderwaterprotectie.  Edox patenteerde deze innovaties 
en nu introduceert Edox een geüpdate versie van Delfin - The Original. Het resultaat 
is een adembenemend modern sporthorloge vol functionaliteit (inclusief tachymeter, 
datum weergave, duikerring en subwijzerplaten) en exact dezelfde standaarden als zijn 
legendarische voorvader ‘The Water Champion’. 
 
Voor meer informatie:
Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com 
J&W-stand: D.444 t/m D.451

RUIM VIJFTIG JAAR GELEDEN INTRODUCEERDE HET ZWITSERSE HORLOGE-

MERK EDOX DE DELFIN: EEN HORLOGE DAT VOOR DAT TIJDPERK OPMERKE-

LIJK REVOLUTIONAIRE, TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BEZAT. DELFIN –THE 

ORIGINAL KREEG DE BIJNAAM ‘THE WATER CHAMPION’. EN NIET VOOR 

NIETS, WANT MET ZIJN TOT OP 200 METER DIEPTE WATERBESTENDIGHEID, 

DANKZIJ EDOX’S CREATIEVE DENKWERK, VORMDE DE DELFIN EEN UNICUM. 

http://www.citizenwatch.nl/
http://www.weiszgroup.com/
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“DIT VOORJAAR LIGT VOOR ONS 
            DE NADRUK OP DE NIEUWE 
    COLLECTIE VAN KARMA”

De verschillende collecties van Karma hebben zich de 
afgelopen jaren bewezen. De sieraden van het merk zijn 
enorm populair en dat blijkt ook uit de deelname van 
Aumentum aan de verschillende beurzen. De stands van 
het bedrijf staan doorgaans vol met geïnteresseerden die de 
armbanden, colliers en oorsieraden gretig in hun mandjes 
stoppen.

Tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs en Out of 
the Box presenteert  Aumentum de nieuwste modellen 
Karma-armbanden voor dames. “Naast de bekende beads 
armbanden bestaande uit kristallen en natuurstenen wor-
den de nieuwe sterling zilveren armbanden gecombineerd 
met natuurstenen. Ook zullen de nieuwste trends in oor-
sieraden en colliers uit de Karma collectie te zien zijn. 
Alle oorsieraden en colliers van Karma zijn gemaakt van 
sterling zilver en alle modellen zijn uitgevoerd in zilver, 
roséplated, goldplated en gunmetal zilver”, aldus Gerald.

KARMA FOR MEN 
Klaas vult aan: “Voor de heren worden de nieuwste 
armbanden met natuursteen en sterling zilveren beads 
geshowd. Naast de bekende klassieke modellen zijn er ook 
ovale en matte beads in de collectie opgenomen. Hierdoor 
bestaat de collectie voor men inmiddels uit meer dan vier-
honderd modellen. Kortom genoeg redenen om ons op één 
van beide beurzen te verblijden met een bezoeken.”

Meer informatie: Aumentum BV
Tel. 038-8885732, www.aumentum.com  
J&W-stand: A.147 & A.148, Out of the Box-stand: 17
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HET WORDT EEN DRUK VOORJAAR VOOR DE MANNEN EN VROUWEN 

VAN AUMENTUM, WANT BEGIN MAART (5, 6 EN 7 MAART) IS HET 

BEDRIJF AANWEZIG TIJDENS DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS, 

MAAR AUMENTUM IS OOK AANWEZIG MET HET HELE ASSORTIMENT 

TIJDENS DE EERSTE EDITIE VAN OUT OF THE BOX (12 EN 13 MAART). 

“DIT VOORJAAR LIGT VOOR 

ONS DE NADRUK OP DE NIEU-

WE COLLECTIE VAN KARMA EN 

DE SIERADEN WORDEN TIJDENS 

BEIDE BEURZEN AANGEBODEN 

VOLGENS HET BEKENDE CASH-

AND-CARRY-CONCEPT DAT MEN 

VAN ONS GEWEND IS”, ZO VER-

TELLEN KLAAS KLEIN EN GERALD 

VICTORIANO VAN AUMENTUM. 

http://www.aumentum.com/
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Komono is sinds 2009 een gevestigde naam in de modewereld en is 
steeds actiever aanwezig in de optiek- als de juweliersbranche. Het 
merk werd in 2009 opgericht als een samenwerkingsverband van 
dromers en ontwerpers die zich toeleggen op het maken van perfect 
getimede accessoires. Hierbij wordt ook de diepgewortelde Belgische 
traditie van kwaliteit en vakmanschap niet vergeten.

Komono beschrijft zichzelf als een blik op de wereldmode. Het woord 
komono is Japans en betekent letterlijk ‘de kleine dingen’. Het is dus 
logisch dat de horloges en andere producten van Komono met een bij-
zonder oog voor detail in elkaar gezet worden. Maar ook verwijst de 
naam naar het streven van het bedrijf om de beste dingen van iedere 
cultuur te combineren zijn in de producten. Om dit te realiseren gaat 
Komono ieder jaar op reis naar een ander land om zich te laten inspi-
reren voor de nieuwste collectie, en in dit geval was dat het land van 
Björk, Reykjavik en die vulkaan met de moeilijke naam: IJsland.

INSPIRATIE
IJsland staat bekend als een land van grote contrasten: het land 
van vuur en ijs. Op een eiland dat slechts 2,5 keer zo groot is als 
Nederland komen zowel gletsjers en fjorden alsook hete bronnen, gei-
sers en vulkanen voor. De bijtende poolwind wordt afgewisseld door 
zonnige heldere luchten of intense regenbuien en ’s nachts verlicht het 
dansende noorderlicht op een surrealistische manier de omgeving. 

Deze intense en afwisselende meteorologische condities hebben hun 
uitwerking op het landschap: naast de felgroene vegetatie steken door-
zichtige ijsblokken sterk af tegen de rotsformaties en de kustlijn heeft 
de kleur van houtskool. En toch komen alle elementen van de woeste 
natuur in de collectie van Komono naadloos bijeen om een gedetail-
leerde, unieke visie op horloges te vormen.

COLLECTIE
Komono’s horlogecollectie voor de herfst en winter van 2017 is ont-
worpen voor liefhebbers  van iconische uurwerken. In de collectie 
wordt een verfrissende, moderne en tijdloze twist op traditionele 
stijlen geboden. Het gevarieerde kleurenpalet is gebaseerd op de vele 
kleuren die het IJslandse landschap rijk is: zwart, wit, ijs- en donker-
blauw, gifgroen en nog veel meer. Komono omschrijft de collectie als 
een herinnering om af en toe stil te staan en te reflecteren op de ele-
menten van het constant veranderende leven, voordat deze vervliegen.

KOMONO

KOMONO STAAT BEKEND ALS INNOVATOR OP HET GEBIED VAN KWALITEITS(ZONNE)BRILLEN EN 

NATUURLIJK OOK HORLOGES. HET MERK HEEFT EEN UITGEBREID ASSORTIMENT OPVALLENDE UUR-

WERKEN TE BIEDEN EN DAARMEE IS NATUURLIJK ONZE INTERESSE GEWEKT. EEN DIEPGAANDE 

INTRODUCTIE VAN HET MERK KOMONO KON DAN OOK NIET UITBLIJVEN EN DUS GEVEN WIJ U 

GRAAG EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENT GEÏNTRODUCEERDE HORLOGEMODELLEN.

VESTIGT HAAR NAAM 
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IN DE HORLOGEWERELD 

The Walther Retrogade Blue



VESTIGT HAAR NAAM 

MODELLEN
We nemen enkele opvallende modellen uit de collectie. The Harlow is een 
model dat onder andere geleverd wordt in een opvallende kleurstelling van 
koraalrood met een goudgele kast. De wijzerplaat ziet er ruw en ongepolijst 
uit. The Lewis wordt geleverd in koele kleuren, van grijstinten tot nacht-
blauw en zelfs een bijna geheel zwart model. The Orson, ten slotte, is een 
minimalistisch model in kleurstellingen als midnight blue en cognac, waarbij 
het meest opvallende element zijn zevenhoekige wijzerplaat is. 

WALTHER RETROGRADE
Het model ‘Walther Retrograde’, een voortzetting van de populaire Walther, 
is een speciale vermelding waard. Met deze gloednieuwe interpretatie van 
het klassieke klokje introduceert Komono wederom een horlogemodel met 
een sterk, modern kleurenpalet. Verder reflecteert de Retrograde vele tech-
nische, eclectische en moderne details. Het vooruitstrevende design biedt 
onder meer een uitgesproken nummersysteem en een ingebouwde kalender 
voor de dagen van de week. De serie is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit 
en blauw.

Voor aanvullende informatie: Komono
www.komono.com

Richard Günther (West-Nederland)
Mobile: +31 (0) 686692961
Email: richard@komono.com 

Tessa Toussaint (Oost-Nederland)
Mobile: +31 (0) 657279966
Email: tessa@komono.com 

J&W-stand: B.232
Out of the Box-Stand: 21

IN DE HORLOGEWERELD 

The Lewis Cool Grey
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JACOB JENSEN BRENGT DIT VOORJAAR NIET ALLEEN EEN AANGENAME AANVULLING OP HAAR WEL-

BEKENDE MODELLENREEKSEN UIT, MAAR LANCEERT EVENEENS EEN NIEUWE LIJN MET FRAAIE CHRO-

NOGRAFEN. OPMERKELIJK BINNEN DEZE LIJN IS DE FRAAIE BALANS TUSSEN DE TELLERS, DIE ZICH IN 

PERFECTE HARMONIE AAN DE BOVEN EN ONDERZIJDE VAN DE WIJZERPLAAT BEVINDEN, TERWIJL DE 

DATUMAANDUIDING OP KLASSIEKE WIJZE NAAST 3 UUR STAAT. 

De kast is standaard van staal, maar waar het de wijzerplaat betreft, 
kan gekozen worden voor eenvoudig chic zwart met bijpassende 
zwarte band, of zilver met ofwel een chique camel  lederen band, 
of een mesh uitvoering. Al met al een waardevolle nieuwe aanvul-
ling op een reeks chronografen uit het vermaarde horlogehuis, dat 
reeds menige awards voor haar designs in de wacht wist te slepen.

NEW SERIES
Tevens introduceert Jacob Jensen de New Series. Daarin onder 
meer de 739 en de 749, wiens intens blauwe wijzerplaat bijna 
doet denken aan een staalblauwe, nachtelijke hemellucht. Dit in 
harmonieus contrast met de stalen kast en de voor het merk zo 
herkenbare luxe, zwarte kunststofband.

Voor meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com 
J&W-stand: D.444 t/m D.451

JACOB JENSEN VERRAST MET CHRONOGRAFEN

VINTAGE, RETRO, DE JAREN ’50, ’60 EN ’70: HET MAAKT NIET UIT IN WELKE PRODUCTGROEP JE 

KIJKT, HET IS HIP. OOK IN DE HORLOGEBRANCHE ZIEN WE EEN GROOT AANTAL AANBIEDERS 

VAN ZOGENAAMDE RETRO HORLOGES EN DE WEISZ GROUP DOET OOK EEN DUIT IN HET 

ZAKJE MET HAAR NIEUWE MERK SIXTIES. 

De collectie van Sixties bestaat uit een klein aantal modellen, maar allen met het ó zo herkenbare design uit 
de jaren ’60. Alle negentien modellen zijn voorzien van een stainless stalen horlogekast waarop een gebold 
mineraal gehard glas rust. De modellen zijn beschikbaar met hoogwaardige kalfslederen banden met een 
croco-reliëf of een hippe mesh horlogeband. Betaalbaarheid betekent in dit geval dat de winkelverkoopprij-
zen van Sixties zijn vastgesteld tussen de € 99,- en € 119,-. 

Meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com
J&W-stand: D.444 t/m D.451

WEISZ GROUP SPEELT IN 
OP RETROTREND MET SIXTIES 

http://www.weiszgroup.com/
http://www.weiszgroup.com/


Ganesha 237 - €239  

Shiva 301 - €189  

Shiva 324 - €239  

Shiva 359 - €239  

Madonna 738 - €229  

Shiva 312 - €169  

Shiva 309 - €89  Vishnu 142 - €89  

Shiva 366 - €239  

Shiva 322 - €189  

designed by us, created for you
HANDMADE JEWELLERY
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i n t e r V i e w

“Er is de afgelopen zes maanden heel veel gebeurd”, zo begint Iggy Rolando. “HSC Nederland en PDA After Sales waren 
twee aparte bedrijven die de after sales verzorgden voor de juweliers (HSC Nederland) en de groothandel/distributeurs of 
merkeigenaren (PDA After sales). Door deze twee bedrijven samen te voegen tot HSC Nederland, moesten twee software 
systemen tot één systeem worden omgebouwd en hebben wij alle processen opnieuw in kaart gebracht.”

“We hebben in ons nieuwe pand een prachtige nieuwe werkomgeving gecreëerd waar tien horlogemakers alle soorten hor-
loges, van de ‘goedkopere’ tot de duurdere Swiss Made merken, repareren, Wij repareren alle merken die in Nederland wor-
den gedistribueerd en we hebben niet alleen een hele goede band met alle groothandels en distributeurs in Nederland, maar 
ook internationaal staan wij als integer te boek”, vertelt Iggy met enige trots.

Naast De Bijenkorf, Lucardi, Brandfield en Bol.com ontzorgt HSC inmiddels meer dan 150 juweliers op het gebied van hor-
logereparaties. “Door het samengaan van beide bedrijven wordt het voor de juwelier alleen maar makkelijker en is HSC de 
ideale partner om de after sales te laten verzorgen.”

INZICHTELIJK 
Wat betekent de samenvoeging van beide bedrijven dan concreet voor juweliers, vragen 
wij Iggy?  “De juwelier voert alle horlogereparaties – dus niet alleen de PDA Group merken 
– online in via hscnederland.nl en stuurt ze één keer per week naar HSC. Alle reparaties, 
garantie of geen garantie, ongeacht welk merk, staan dan in één reparatiesysteem opgesla-
gen. De juwelier kan in één oogopslag alle reparaties, maar ook de status en de historie, 
ongeacht het merk,  24/7 nakijken. Hij hoeft dus geen leveranciers meer te bellen of ver-
schillende systemen te raadplegen. Ook is er de mogelijkheid de status van alle reparaties 
24/7 te volgen. Zeker niet onbelangrijk is de besparing op de verpakking en verzendkosten. 
De juwelier stuurt en ontvangt één keer per week alle reparaties en hoeft ook geen dubbele 
handelingen uit te voeren.”

VEILIGE HANDEN
Er is dus één aanspreekpunt als het gaat om de volledige after sales. “Hiermee ontzorgen 
wij de juweliers zonder dat hij de grip en controle verliest. Wij nemen de zorg voor de after 
sales volledig uit handen vanaf het moment dat de reparatie in de winkel is ingeschreven tot 
het moment dat deze weer in de winkel retour is”, aldus Iggy tot slot.

Meer informatie: HSC Nederland BV
Tel. 075-6707075, info@hscnederland.nl, www.hscnederland.nl 

VERDER ALS ÉÉN BEDRIJF

NA DE VERHUIZING VAN HSC 

NEDERLAND EN PDA AFTER SALES NAAR 

EEN NIEUWE LOCATIE IN ZAANDAM IN 

JUNI 2016 WAS DE VOLGENDE STAP 

GEEN ECHT GROTE VERRASSING. HSC 

NEDERLAND EN PDA AFTER SALES ZIJN 

PER JANUARI TOT ÉÉN BEDRIJF SAMEN-

GEVOEGD EN GAAN ALS ZELFSTANDIGE 

ORGANISATIE DOOR ONDER DE NAAM 

HSC NEDERLAND. WIJ SPRAKEN MET 

IGGY ROLANDO, MANAGER EN EIND-

VERANTWOORDELIJKE BIJ HSC.

HSC Nederland 
PDA After Sales

http://bol.com/
http://hscnederland.nl/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.hscnederland.nl/


TAKEMEHOME (TMH) WATCHES & JEWELLERY BEGINT 2017 METEEN GOED, WANT HET BEDRIJF HEEFT EEN MOOIE SLAG GESLA-

GEN MET HET BINNENHALEN VAN EEN PRACHTIG SCANDINAVISCH SIERADENMERK. SIF JAKOBS JEWELLERY BEHOORT SINDS 

BEGINT DIT JAAR NAMELIJK TOT HET MERKENPORTFOLIO VAN TMH EN DAARMEE ZET HET BEDRIJF HAAR AMBITIES LUISTER BIJ. 

TIJDENS DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS ZAL TMH SIF JAKOBS PASSEND INTRODUCEREN, WAAR NATUURLIJK OOK DE 

ANDERE MERKEN VAN HET BEDRIJF TE BEWONDEREN ZIJN.

In de afgelopen jaren heeft TMH zich steeds nadrukkelijker geprofileerd. De basis van 
het assortiment wordt al sinds jaar en dag gevormd door Rolf Cremer en daaromheen 
vormen de nichemerken Chronoswiss, Fortis, Briston, Koos en Manu Schmuck het mer-
kenportfolio van het bedrijf. Stuk voor stuk onderscheidende merken waarmee TMH 
juweliers de kans biedt op te vallen en daar mag nu Sif Jakobs Jewellery aan toegevoegd 
worden.

SIF JAKOBS
Sif Jakobs Jewellery heeft de laatste jaren al naam gemaakt in Nederland en 
TakeMeHome Watches & Jewellery heeft een mooie slag geslagen met het binnenhalen 
van de distributierechten van dit Deense sieradenmerk. Sif Jakobs heeft een geweldige 
groei doorgemaakt sinds het in 2009 werd opgezet en is nu zelfs het snelst groeiende 
Deense juwelenmerk. 

PROFESSIONEEL 
De stijlvolle sieraden zijn zeer herkenbaar door de strakke vormgeving en het gebruik 
van hoogwaardige materialen. “Wij zijn enorm blij dat we Sif Jakobs in ons portfolio 
hebben kunnen opnemen. De laatste jaren heeft het sieradenmerk zich al bewezen en 
er worden hele grote stappen gezet internationaal. Aan alle kanten wordt het bedrijf ver-
der geprofessionaliseerd, maar de voornaamste reden om met Sif Jakobs in zee te gaan 
zijn natuurlijk de hoogwaardige collectie en de krachtige designs van Sif Jakobs zelf.”

Meer informatie:

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.takemehome.nl
J&W-stand: C.321
Out of the Box - stand: 55c

Sif Jakobs 
NIEUW IN PORTFOLIO TMH

B e u r s n i e u w s
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Sif Jakobs 
NIEUW IN PORTFOLIO TMH

www.komono.com

J&W — Stand B 232
Out of the Box — Stand 21

http://www.komono.com/


Maak je dromen werkelijkheid

www.eclat.nl

14 karaat goud 
diamant Top Wesselton VVS

Bijou Moderne, dé groothandel voor elke  

juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid.

Vraag nu uw catalogus en een inlogcode 

voor onze webshop aan! 

bijoumoderne.nl

De basis  
voor kwaliteit

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

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

MET MEER DAN 
30.000 ARTIKELEN

http://www.eclat.nl/
http://bijoumoderne.nl/
mailto:info@bijoumoderne.nl
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“Nomelli 14 karaat gouden naamsieraden zijn van hoogwaardige 
kwaliteit, apart en speels”, aldus René Migchelsen. “Deze sie-
raden worden exclusief voor de klant gemaakt met behulp van 
3D print techniek, en elke naam of woord kan gemaakt worden. 
Denk aan de naam van een kind, partner, of een samenstelling 
van de eerste letters van hun namen. Of woorden met een speci-
ale of humoristische betekenis zoals Love, Married en Kisses. Er 
kunnen ook op elke gewenste plek een of meerdere briljantjes 
geplaatst worden.”

PRIJZEN
“Deze prachtige collectie bevat naast naamsieraden ook stijlvolle 
zegelringen”, zo gaat René verder. “Deze ringen zijn een aan-
winst voor elke klant. Alle sieraden zijn gemaakt van 14 karaat 
goud en verkrijgbaar in drie kleuren: geel-, wit-, en roségoud. 
De adviesverkoopprijs is afhankelijk van de wensen van je klant, 
maar begint bij € 239,-. De verwachte levertijd is drie weken.”

GOUD
“We zien dat gouden sieraden aan een duidelijke opmars bezig 
zijn”, zegt René. “Er komt regelmatig vraag van de klanten van 
MY iMenso om ook 14 karaat gouden sieraden aan te bieden. 
Nomelli is ook 100% personaliseerbaar en past daarmee perfect 
in onze bedrijfsstrategie, waarmee we ook aan de vraag van gou-
den sieraden kunnen voldoen.”

Meer informatie: 

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

       EEN WAARDEVOL SIERAAD VOOR 
EEN WAARDEVOL IEMAND

DE ONTWERPERS VAN MY IMENSO HEBBEN ZICH GEWAAGD AAN HET ONTWERPEN VAN EEN NIEUWE, 

WEDEROM HEEL PERSOONLIJKE SIERADENCOLLECTIE: DE NOMELLI NAAMSIERADEN EN ZEGELRINGEN. 

Nomelli: 
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DE OPKOMST VAN CLOSE TO ZEN IS 

DE AFGELOPEN JAREN WAARSCHIJN-

LIJK NIET ONOPGEMERKT GEBLEVEN. 

NIET ALLEEN HEEFT HET NEDERLANDS 

SIERADENMERK STEEDS MEER DEA-

LERS WETEN TE OVERTUIGEN MET DE 

EXCLUSIEVE, HANDGEMAAKTE ARM-

BANDEN, KETTINKJES, RINGEN EN 

OORBELLEN, OOK WEET HET BEDRIJF 

ZICH STEEDS MEER TE PROFILEREN 

WAARDOOR DE CONSUMENTEN 

FAN WORDEN GEMAAKT VAN DE 

SIERADEN. IEMAND DIE AL SINDS 

HET BEGIN IS OVERTUIGD VAN DE 

MEERWAARDE VAN CLOSE TO ZEN 

IS TIM COOLEN VAN JEWELZ MET 

VESTIGINGEN IN EINDHOVEN EN 

DEN HAAG. WIJ SPRAKEN MET TIM 

WAAROM HIJ ZO SNEL DE TOEGE-

VOEGDE WAARDE VAN CLOSE TO 

ZEN ZAG EN HOE HIJ MET HET MERK 

WERKT OM TOT EEN MAXIMALE VER-

KOOP TE KOMEN.

De collectie van Close to Zen bestaat uit luxe, 
handgemaakte armbanden, kettinkjes, ringen en 
oorbellen van hoogwaardige materialen zoals zil-
ver, leer en (half) edelstenen. Alle sieraden worden 
ook nog eens met de hand vervaardigd door de 
beste, traditionele edelsmeden op Bali. “Na een 
zorgvuldige voorbereiding zijn wij in december 
2014 begonnen met het schrijven van ons eigen 
succesverhaal en ons label is met open armen 
verwelkomd op de markt”, aldus Paulien Pronk 
van Close to Zen. “Wij geloven in de waarde van 
een mooi en verfijnd product. De Balinese cultuur 
en eeuwenoude wijsheden vormen de basis voor 
de sieraden van Close to Zen en in de ontwerpen 
komen spiritualiteit, trends en tradities samen. 
De collecties zijn gedecoreerd met zilveren of 
vergulde dots die door onze Balinese edelsmeden 
zorgvuldig, één voor één, met de hand worden 
aangebracht en waardoor de collectie een typische 
Close to Zen uitstraling krijgt. Door de grote exper-
tise van onze edelsmeden kan de exclusiviteit en 
kwaliteit van de sieraden worden gewaarborgd en 
zijn de sieraden stuk voor stuk uniek.”

ERVARING UIT DE PRAKTIJK
Het klinkt natuurlijk prachtig, maar wat hoe presteert Close to Zen in de praktijk? Iemand die al sinds het prille 
begin werkt met het Nederlandse sieradenmerk is dus Tim Coolen van Jewelz. In Den Haag heeft hij net zijn ver-
nieuwde winkel geopend in de Venestraat en ook daar heeft Close to Zen weer een prominente plek veroverd. 
“We zijn al sinds begin 2015 dealer van Close to Zen. We zijn op Close to Zen geattendeerd door Priscilla 
Siswoko van PS Agency, de agente van het merk. Ze liet de collectie zien en ik was eigenlijk vrij snel overtuigd. 
De onderscheidendheid van het merk en de mooie uitstraling en hoogwaardige materialen van de sieraden 
gaven mij meteen een goed gevoel.”

“De collectie sprak mij ook aan”, zo gaat Tim verder. “Er waren veel slavenarmbanden en de Balinese stijl van 
de sieraden past heel goed bij ons. Bijna alles wat uit Bali komt verkoopt goed bij ons, zoals Buddha to Buddha, 
Barong Barong en dus ook Close to Zen.” 

BREED PRESENTEREN
Om Close to Zen een goede kans te geven, koos Tim er 
twee jaar geleden voor om het merk breed te presenteren 
in zijn beide winkels. “We geloven bij Jewelz in het op 
deze manier presenteren van nieuwe merken. Je moet ze 
een goede kans geven. Natuurlijk gaan we niet overal op 
in. Je hebt een bepaald inversteringspotje en dat kun je 
maar één keer uitgeven, maar als we ergens voor gaan, dan 
doen we het goed. We zijn ook altijd op zoek naar ver-
nieuwing en gelukkig heeft Close to Zen dat gebracht.”

Het helpt natuurlijk wel dat Close to Zen meteen goede 
verkoopcijfers realiseerde bij beide Jewelz-winkels. 
“Mensen moesten in het begin nog een klein beetje wen-
nen aan de sieraden, maar je merkt een hele stabiele groei. 
De naamsbekendheid wordt groter en je ziet meer vraag 
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“IK DENK ECHT DAT

CLOSE TO ZEN 
EEN BLIJVERTJE IS”

Tim Coolen en Priscilla Siswoko
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in de winkel. Ik denk echt dat Close to Zen een blijvertje is, zoals ze dat zo mooi zeggen. 
We krijgen hele leuke reacties van klanten en wat ook meehelpt is dat de meiden hier zelf 
ook heel enthousiast zijn over het merk. Ze dragen het allemaal, zonder uitzondering, zelf. 
Klanten zien de ringen, armbanden, kettinkjes en oorbellen bij hen en worden getriggerd. 
Wearing is selling.”

STRATEGIE
Intussen is ook Priscilla Siswoko aangeschoven. Zij geeft aan dat de toegevoegde waarde 
van Close to Zen – buiten de onderscheidende en hoogwaardige sieraden – voor dealers 
vooral de manier van samenwerken is. “We hebben een lange termijn visie en zijn dus niet 
uit op het snelle geld verdienen. Het is belangrijk dat we op een prettige manier samen-
werken en dat er in goed overleg samengewerkt wordt. Op dit moment merken we in ieder 
geval dat Close to Zen naam aan het maken is en we krijgen dan ook steeds meer aanvra-
gen. Toch geloven we in exclusiviteit, want dat past het beste bij het merk.”

Dat beaamt Tim ook. “Je moet Close to Zen niet op elke hoek van de straat willen ver-
kopen. Daarover zijn dan ook goede afspraken gemaakt en het is heel prettig werken als 
dat zo kan. We voelen ons gehoord en ze begrijpen ons. Het is heel fijn als je een goede 
samenwerking hebt met je leverancier, op basis van wederzijds respect en met hetzelfde 
doel voor ogen. We zijn heel erg tevreden over het merk Close to Zen en natuurlijk ook 
over Priscilla.”

VERNIEUWING
Gevraagd naar de ondersteuning vanuit Close to Zen, reageert Tim wederom enthousiast. 
“De verpakkingen zijn prachtig en ook weer onderscheidend. De displays zijn mooi ont-
worpen en sluiten mooi aan bij de uitstraling van onze winkel. Als je mij vraagt naar verbe-
terpunten zou ik het echt niet weten. Wellicht iets meer vernieuwing in de collectie, maar 
als ik het goed begrijp komt dat eraan. We kunnen dan ook niet wachten op de nieuwe 
introducties.” Priscilla vult aan: “Dit voorjaar komt er inderdaad vernieuwing in het assor-
timent. Het wordt allemaal iets verfijnder, maar wel in de stijl zoals men van ons gewend 
is. We blijven ons ontwikkelen, niet alleen op productgebied. Op alle vlakken proberen we 
stappen te zetten om nóg professioneler te worden.”

MOGELIJKHEDEN
Laatste vraag aan Tim is of hij Close to Zen zou 
aanraden aan collega-juweliers? “Ik zie geen reden 
waarom niet. Zoals gezegd denk ik dat Close to 
Zen een blijvertje is en als je de ontwikkeling ziet 
van het merk de afgelopen jaren en hoe er vanuit 
de consument gereageerd wordt op de sieraden, 
dan zie ik alleen maar meer mogelijkheden in de 
toekomst.”

Meer informatie:

Close to Zen
Tel. 053-8508795
www.closetozen.com
J&W-stand: JW12

http://www.closetozen.com/
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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 2017.

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 edelstenen 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.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
http://www.eclat-sueno.nl/


Dat Hooked Concepts hard aan de 
weg timmert blijkt uit alles. Vorige 
maand werd met de distributie in 
het tiende land gestart en binnenkort 
worden de producten van Hooked 
zelfs in Canada verkocht. De hoop 
is nu dat de nieuwe horlogelijn het 
succes van de armbanden minimaal 
zal evenaren.

UNISEX
“Naast de populaire sieradenlijn 
geeft Hooked Concepts gehoor aan 
de grote vraag naar een horloge als 
toevoeging aan het assortiment”, 
zo vertelt Ton Tijhuis van Essence. 
“Unisex is de rode draad die door 
de gehele lijn loopt en zo is er een 
design tot stand gekomen waardoor 
het horloge zowel voor de man als 
de vrouw een absolute eyecatcher 
om de pols is. Stoer & robuust of chi-
que & klassiek: de horloges bevatten 
alle kenmerken.”

Uiteraard is er gekozen voor twee kastformaten om zowel de vrouwelijke als mannelijke pols te kunnen 
sieren. “Deze horlogekasten zijn vervaardigd uit volledig staal en worden aangedreven door een Japans 
Miyota of Seiko Master Date uurwerk”, aldus Sharon van het Hof. “Daarnaast zal de wijzerplaat in een 
mat zwarte en houten boot look beschikbaar zijn. Geheel passend in de identiteit en presentatiematerialen 
van Hooked Concepts.”

STIJL
Er is een keuze gemaakt uit vier materialen voor de banden. Cross leather, Croco, Suede en de populaire 
Milanese stalen banden. Ton: “Al deze banden zijn verkrijgbaar in vier kleuren en eenvoudig te wisselen 
met een quick release sluiting. Zo valt bij iedere Hooked Concept armband een passende horloge in een 
zelfde stijl te dragen.”

KWALITEIT
Zoals we gewend zijn van Essence moeten de producten van een kwalitatief hoog niveau zijn. “Als 
finishing touch zijn de horloges afgewerkt met een zogenaamde ‘Sapphire coated’ mineraal glas, zijn 
ze 50 meter waterdichtheid en wordt er een fabrieksgarantie afgegeven van twee jaar. De horloges zijn 
al verkrijgbaar vanaf € 149,- voor de consument. Een hele goede prijsklasse en dat voor een kwalitatief 
hoogwaardig horloge, dat voldoet aan de laatste trends”, zo sluit Sharon af.

Meer informatie: Essence
Tel. 038-853 66 55, www.essencecollections.com, Out of the Box-stand: 25C

NIEUW: HORLOGELIJN VAN

HOOKED CONCEPTS HERKENT U METEEN. DE ANKER EN HAAK ARMBANDEN ZIJN DE AFGELOPEN 

JAREN ONDER CONSUMENTEN ENORM POPULAIR GEWORDEN EN DAT HEEFT ESSENCE – HET 

BEDRIJF ACHTER HOOKED CONCEPTS – ERTOE VERLEID OM HET ASSORTIMENT UIT TE BREIDEN. 

VANAF HEDEN ZIJN ER NAMELIJK OOK HORLOGES VAN HOOKED BESCHIKBAAR. 
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Hooked Concepts

http://www.essencecollections.com/
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Friends collectie 

Het hele sieradenconcept van MelanO is natuurlijk gebaseerd op de verwisselbare Meddy’s. Deze zijn 
beschikbaar in een schitterend palet aan kleuren, vormen en materialen en waarmee je elke dag je sieraad 
aanpast aan een mood of outfit. Dat is MelanO. Dit voorjaar wordt de collectie uitgebreid met onder meer 
bijzonder luxe ringen, bijpassende bangles en minimalistische Meddy’s. 

FRIENDS
Volledig nieuw binnen het MelanO-assortiment zijn de Friends sieraden. Dit voorjaar staat voor het vrolijke 
Nederlandse sieradenmerk dan ook volledig in het teken van luxueuze Friends ringen en bangles. Oneindig 
combineren en variëren, wij Nederlanders krijgen er geen genoeg van en MelanO weet dat als geen ander! 
Met de Friends collectie is dat mogelijk, zeker doordat deze sieraden perfect met elkaar of met de popu-
laire Twisted of Vivid collectie zijn te combineren.  

GEOMETRISCHE MEDDY'S 
De MelanO-ontwerpers hebben zich laten inspireren door het minimalisme, geometrische vormen en luxe 
materialen. Met de nieuwe Twisted Meddy’s kunnen MelanO-fans dit voorjaar nog meer spannende combi-
naties maken. De nieuwe Meddy’s zijn verkrijgbaar in de kleuren goud, roségoud en zilver. 

GEEFT MELANO NOG MEER 

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

MELANO HEEFT ZICHZELF DE AFGELOPEN 

JAREN ABSOLUUT OP DE KAART GEZET 

EN DE VRAAG IS ONDER CONSUMENTEN 

EXPLOSIEF TOEGENOMEN. OM STEEDS 

AAN DE VRAAG TE VOLDOEN MOET 

MELANO ZICH BLIJVEN ONTWIKKELEN 

EN DUS ZIEN WE DIT VOORJAAR WEER 

EEN GROOT AANTAL NIEUWE RINGEN, 

ARMBANDEN, OORBELLEN EN COLLIERS 

TERUG VAN DE MEEST TRENDY MATERIA-

LEN EN IN DE MEEST HIPPE KLEUREN.

Meer informatie: 

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

MelanO Friends

http://www.melano-colours.com/
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S.G.S. Fabriek 

‘STILSTAND IS ACHTERUITGANG’ IS EEN VEELGEHOORD CREDO. S.G.S. FABRIEK GELOOFT HIER ZEER IN EN PRO-

BEERT IEDER JAAR, NAAST DE BESTAANDE KWALITEITSPRODUCTEN UIT DE EIGEN FABRIEK TE EMMEN, DE MARKT 

TE VOORZIEN VAN VERNIEUWING MET BIJZONDERE NIEUWE PRODUCTEN. MET HET SUCCESVOLLE 2016 NOG 

VERS IN HET GEHEUGEN IS S.G.S. DAN OOK AL WEER DRUK BEZIG MET DE PRESENTATIE VAN DE VERSCHILLEN-

DE MERKEN IN 2017. WIJ VROEGEN BAS EN WIM STIJNIS OM ONS TE VERTELLEN OVER WAT U DIT JAAR KUNT 

VERWACHTEN VAN CHICO D’ORO, MORI DIAMOND, DIVA GIOIELLI EN FJORY.

Ten eerste is er nieuws van S.G.S.  zelf: vanaf dit jaar is de presentatie op de Jewels & 
Watches-etage in Utrecht volledig vernieuwd. “Dankzij een nieuwe grotere stand op een 
uitstekende locatie kunnen wij de distributeur nog optimaler adviseren over onze merken. 
Bovendien zijn wij aanwezig op de nieuwe beurs ‘Out of the Box’, waar in een prachtige 
omgeving van de Rijtuigenloods te Amersfoort veel merken verzameld zullen zijn”, zo 
begint Bas Stijnis.
 
CHICO D’ORO
Op de afgelopen Najaarsbeurs werd het nieuwe sieradenmerk Chico d’Oro met veel tamtam 
gelanceerd. Deze stoere sieraden voor mannen kwamen tot stand in samenwerking met 
acteur Everon Jackson Hooi, bekend als Bing Mauricius uit GTST. De collectie combineert 
de styling van Everon met het vakmanschap van Bas Stijnis van S.G.S. Fabriek.

“Intussen is de ondersteuning van Chico d’Oro al serieuze vormen aan het aannemen”, zegt 
Bas. “Het presentatiedisplay is klaar en ook de campagne is op stoom geraakt. De armban-
denlijn, die net zo trendy en vrolijk is als Everon zelf, richt zich op een nieuw segment: met 
een winkelverkoopprijs van € 249,- tot € 399,- zijn ze een welkome aanvulling in de markt.”

Hoogwaardig zilver met een gouden coating wordt gecombineerd met keramiek, onyx 
en lavasteen en staat daarmee voor de stoere, eigentijdse man; modebewust maar toch 
bescheiden. De modellen Icon, Alpha en Kingdom zijn leverbaar in de kleuren wit-, rosé- en 
geelgoud en zijn voorzien van kenmerkende zwarte diamant.

MORI DIAMOND
Mori Diamond is sinds vorig jaar onderdeel van het 
gamma van S.G.S. Met Mori Diamond kunnen de speci-
alisten van S.G.S. Fabriek hun ambacht laten zien. “De 
juwelen blinken uit in hoogwaardige kwaliteit van eigen 
bodem”, aldus Wim Stijnis. “Uniek aan deze collectie is 
dat de diamanten in verschillende groottes aangeboden 
worden. Op deze manier kan de klant in een eigen tempo 
naar een grotere diamant toe groeien. Tegelijkertijd maakt 
dit een droomsierraad veel bereikbaarder en bindt dit 
gemakkelijk consumenten blijvend aan uw winkel.”

Ook bij Mori is hard gewerkt aan veel uitbreidingen 
om een totaal concept diamantsieraden te creëren. 
Wim: “Vorig najaar was er al de unieke Mori Diamond 
Exclusive-collectie met gepatenteerde zetting. Wegens de 
overweldigende positieve reacties is de doorontwikkeling 
meteen in gang gezet en is er nu een nieuw topmodel. 
Combinatiemogelijkheden in deze collectie zijn bijna 

BORDUURT VERDER OP 
SUCCESVOL 2016
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eindeloos omdat de modellen worden uitgevoerd in wit-, geel- en roségoud in 
combinatie met wit of zwart diamant of natuurlijk kleursteen. De ringen zijn 
verwisselbaar. De exclusieve en onderscheidende positie van Mori Diamond 
Exclusive is uniek. Om deze collectie goed aan te laten sluiten op de reguliere 
Mori Diamond-lijn is er in de tussenliggende prijsklasse een moderne solitair 
ontwikkeld. Op internationale beurzen is gebleken dat dit model wordt gezien 
als een opvolger van de klassieke Lady Di-sieraden.”

Ten slotte is er nog de Mori Fashion Diamond-lijn, die dient als instap voor de 
collectie. “Deze collectie zal jeugdige kopers aanspreken en nodigt uit tot spa-
ren. Prijzen variëren tussen de € 149,- en € 599,-. Als kers op de taart is er de 
serie fantasie diamant-sieraden, die een wisselende samenstelling kent zodat u 
de klant steeds weer kunt verrassen met iets nieuws”, zo leggen Bas en Wim uit.

DIVA GIOIELLI
Aan de andere kant van het spectrum biedt S.G.S. met Diva Gioielli een betaal-
bare, frisse en onderscheidende collectie. “Deze Italiaanse zilveren designs 
zijn modern, tijdloos en onderscheiden zich door een trendy stijl”, geeft Bas 
aan. “Combinaties met onyx en zirkonium maken ‘Diva’ geschikt voor iedere 
gelegenheid. Met prijzen tussen de € 29,95 en € 495,- is Diva Gioielli typisch 
een merk voor elke dag. In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten 
bij deze lage instapprijzen kennen alle modellen van Diva Gioielli de echte 
S.G.S. -kwaliteit. Ze zijn vervaardigd van eerste gehalte zilver en voorzien van 
een 23,5 karaats gouden coating. Daarnaast zijn alle modellen voorzien van 
een beschermende laag die de sieraden beschermt tegen gebruiksschades.”

FJORY
Een vaste waarde bij S.G.S.  is Fjory. Het is exact tien jaar geleden dat S.G.S.  
het merk, dat ze begonnen te fabriceren in 2004, zelf in de markt zetten. “De 
collectie kenmerkt zich door tijdloze klasse. De sieraden zijn verkrijgbaar in 
wit-, geel- en roségoud met of zonder diamant. Het bijzondere van de stuk-
ken van Fjory is dat ze onder hun veertien karaats bovenlaag een zilveren hart 
verbergen. Deze vulling zorgt ervoor dat de sieraden, in tegenstelling tot holle 
gouden sieraden, nauwelijks deuken. Hierdoor hebben ze net zo’n lange 
levensduur als een massief gouden sieraad, maar dan met een veel aantrek-
kelijkere prijs”, vertelt Wim.

“Niet alleen de alom bekende slavenbanden, maar ook de veelgevraagde 
schakelsieraden zijn in een Fjory-uitvoering leverbaar”, vult Bas aan. “De 
unieke samenstelling zorgt voor een zeer concurrerende prijsstelling: de koop 
van een gouden sieraad is met deze collectie al vanaf € 69,- mogelijk.”

BEURZEN
De nieuwe modellen van 
S.G.S.  zullen op de voorjaars-
beurs in Utrecht (5, 6 en 7 
maart) en op het nieuwe Out 
of the Box-event in Amersfoort 
(12 en 13 maart) getoond wor-
den.

Voor aanvullende informatie: 

S.G.S. Fabriek B.V.
Tel. 0591-794047
www.fjory.nl
www.nljuwelen.nl
J&W-stand: A.162
Out of the Box - stand: 27

http://www.fjory.nl/
http://www.nljuwelen.nl/
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VDdrukwerk: 
REPARATIEZAKJES EN DRUKWERK

Leen Hofstede heeft een ruime ervaring in de juweliersbranche op het gebied van drukwerk. “Ik zit al 
dertig jaar in het vak en heb alle facetten in het bedrijf doorlopen: van productie tot verkoop en nu 
als directeur/eigenaar. Wij bieden naast de bekende reparatiezakjes onder meer kassabonnen, kas-
sablocs, notitieblokken, briefpapier, visitekaartjes, baliekaartjes, enveloppen, reclamedrukwerk, zoals 
flyers, gepersonaliseerde reclame, bureaukalenders en winkelbrochures, papieren tassen en mailings 
voor met name de juweliersbranche. Door heel efficiënt te werken zijn de prijzen die wij hanteren 
laag gebleven”, aldus Hofstede.

FLEXIBEL EN SNEL
Door zijn jarenlange ervaring met het maken van drukwerk voor de juweliersbranche weet Leen 
precies wat klanten nodig hebben. Hofstede: “Doordat de productie bij ons in eigen huis plaatsvindt, 
kunnen we snel inspelen op allerlei verzoeken. Vrijwel alles is mogelijk; genummerde reparatiezakjes 
met afscheurbon en zelfdoorschrijvende reparatiezakjes met één, twee of drie topvellen zijn bijvoor-
beeld unieke producten die wij maken. Een veel voorkomend verzoek is of we de oude bestanden 
kunnen aanpassen naar een hedendaags ontwerp en dat kan natuurlijk. Door het wegvallen van veel 
lokale drukkerijen wordt tevens vaak gevraagd of wij overig drukwerk kunnen verzorgen.”

Gevraagd naar de toegevoegde waarde van VDdrukwerk voor de juwelier, antwoordt Hofstede 
overtuigend: “Wij proberen onze klanten te helpen op een manier waarop wij zelf in een winkel 
behandeld willen worden. Verder bieden we een goed product, eerlijke prijzen, correcte leveringen, 
geen kosten voor wijzigingen in ontwerpen en willen we de klant zoveel mogelijk werk uit handen 
nemen. Dat houdt dus in dat we ontzorgen. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door online steeds 
actiever te zijn, zodat onze klanten op een geschikt moment hun bestelling kunnen plaatsen. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website met webshop.”

OUT OF THE BOX
Dit voorjaar zal VDdrukwerk aanwezig zijn tijdens de eerste editie van Out of the Box in Amersfoort. 
“We proberen dezelfde naamsbekendheid te krijgen als we vroeger met Dorgelo hadden. We willen 
klanten ook graag informeren over de aanvullende mogelijkheden voor drukwerk en verpakkingen”, 
zegt Hofstede tot slot.

Meer informatie: VDdrukwerk
Tel. +31 (0)182 743161, info@vddrukwerk.nl, Out of the Box-stand: 6A

U HEEFT ZE WAARSCHIJNLIJK DAGELIJKS IN DE 

HAND: DE GENUMMERDE REPARATIEZAKJES. 

IN ONS LAND IS VDDRUKWERK DE ENIGE 

OVERGEBLEVEN PRODUCENT VAN REPARATIE-

ZAKJES, MAAR HET BEDRIJF DOET NATUURLIJK 

VEEL MEER. VDDRUKWERK IS BOVEN ALLES 

GESPECIALISEERD IN DRUKWERK VOOR JUWE-

LIERS. WIJ SPRAKEN MET LEEN HOFSTEDE 

VAN VDDRUKWERK OVER WAT ZIJN BEDRIJF 

SPECIFIEK VOOR JUWELIERS KAN BETEKENEN. 

“WIJ BIEDEN JUWELIERS EEN ZEER UITGEBREID 

ASSORTIMENT DRUKWERK, HELEMAAL NAAR 

WENS AAN TE PASSEN”, ZO VERTELT LEEN 

HOFSTEDE ONDER MEER.

VOOR DE JUWELIER

mailto:info@vddrukwerk.nl
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VORIG JAAR INTRODUCEERDE BENE-LUX JEWELS HET SIERADEN-

MERK SPARK SILVER JEWELRY EN ER IS MET VEEL ENTHOUSIASME 

GEREAGEERD OP DE HOOGWAARDIGE ZILVEREN SIERADEN DIE 

ZIJN VOORZIEN VAN SWAROVSKI-KRISTALLEN. “DE GROTE COL-

LECTIE SIERADEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN ALLE MOGELIJKE KLEUREN 

EN BIEDT MEER DAN GENOEG KEUZE VOOR ELKE MODEBEWUS-

TE VROUW”, ALDUS RENÉ MIGCHELSEN VAN BENE-LUX JEWELS. 

“Na een uiterst succesvolle introductie in 2016 is het nog duidelijker 
geworden waar het zwaartepunt van de collectie van Spark ligt en welke 
sieraden gewild zijn”, zo vertelt René. “Zo is het opmerkelijk dat vooral de 
hogere prijsrange van de collectie goed verkocht is. Daarom wordt de col-
lectie flink uitgebreid dit voorjaar en vooral met de nadruk op het hogere 
prijssegment.”

CRYSTAL COLLECTION
Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe collectie in samenwerking met 
Céline Cousteau en Swarovski. “Zij delen de inzet voor het milieu en de 
duurzaamheid. Met een gedeelde zorg voor de hedendaagse wereld, willen 
ze streven naar behoud voor de generatie van morgen. Dit heeft geresul-
teerd in twee unieke ‘crystal collections’. Céline presenteert dit voorjaar 
haar ‘crystal designs’ geïnspireerd door hoor meest favoriete plek: dat is in 
haar geval de diepte van de oceaan. Op basis van deze Swarovski crystals 

HOOGWAARDIGE ZILVEREN SIERADEN MET 

Spark Silver Jewelry: 
SWAROVSKI-KRISTALLEN

heeft Spark een elegant collier en oorbellen ontworpen. Het collier is lever-
baar in vier kleuren. De advieswinkelverkoopprijs is € 115,95 en voor de 
oorbellen is de prijs vastgesteld op € 89,95.”

LOLLY
Is er nog een ander stuk uit de Spark Silver Jewels collectie die volgens 
René aandacht verdient? “Naast de vele nieuwe modellen is van de Candy 
collection, het Lolly collier een in het oog springende verschijning. Deze is 
leverbaar in drie kleuren en de advieswinkelverkoopprijs is € 95,95.” 

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

Céline Cousteau crystal designs

Candy Lolly
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Voor meer informatie:
Pex Time - Powered by PDA Group | Tel. 075 670 70 75 | info@pdagroup.nl

Handgemaakte Italiaanse horlogebanden

nu uit voorraad leverbaar

pex time nieuwe distributeur
nieuwe displays

T I J D L O O S

PRESENTEERT 

Hèt complete verkoopconcept 

Afsluitbaar draaicarrousel

3 zijdes 
3 x 30 horloges

Afmetingen: 
L700mm 
B700mm 
H2100mm

Makkelijk te verplaatsen

Anti-diefstal bevestiging

MARGE 3.0

3 JAAR GARANTIE

HOGE OMLOOPSNELHEID

W.V.P. € 29,95 - € 99,95

mailto:info@pdagroup.nl
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“Veel juweliers hebben de afgelopen maanden aangegrepen om de goudcol-
lectie op een aantrekkelijk niveau te brengen”, vertelt Peter. “Wij hebben altijd 
de nieuwste trends in ons assortiment en alle gouden sieraden zijn uit voorraad 
leverbaar. Onze vertegenwoordigers bieden de juweliers de mogelijkheid om in 
de winkel direct vanuit de koffer de collectie aan te vullen. Dit voorjaar hebben 
we ons op de laatste trends gericht, zoals simpele symbolenkettinkjes, maar ook 
opvallende oorhangers. Dat blijkt een doorslaand succes”, vertelt Peter.

CONCEPTMATIG
Zoals we gewend zijn van Drijfhout heeft het bedrijf een hoge standaard als het 
gaat om kwaliteit en ambacht. Peter: “De tijd is rijp voor een mooie collectie 
met gouden sieraden. Wij gaan ons dit jaar nog meer richten op conceptmatige 
collecties gouden sieraden zoals colliers, armbanden, slavenbanden, ringen en 
oorsieraden. Deze kunnen worden gepresenteerd op een mooie display en dat 
geeft het geheel toch wat meer smoel. Daarbij zijn de sieraden volledig uit goud 
vervaardigd en dat geeft sowieso een geweldige uitstraling.”
 

HET BLIJFT EEN GEWELDIGE COMBINATIE 

Goud & Drijfhout: 
“OOK DIT JAAR GAAT DE VRAAG NAAR 

GOUD WEER TOENEMEN.” AAN HET 

WOORD IS PETER VAN VUUREN VAN 

DRIJFHOUT. DE AFGELOPEN TWEE JAAR 

HEEFT DRIJFHOUT HET ASSORTIMENT MET 

GOUDEN SIERADEN ENORM VERRUIMD 

EN DIE INGESLAGEN WEG WORDT DIT 

VOORJAAR GEWOON VERVOLGD. “WE 

HEBBEN ONS IN DE EERSTE MAANDEN 

VAN 2017 GEORIËNTEERD OP GOUDEN 

SIERADEN EN EEN PAAR PRACHTIGE 

NIEUWE CONCEPTEN VOOR JUWELIERS 

GEVONDEN”, ALDUS PETER.

“De meeste juweliers hebben de goudcollectie verspreid door de winkel geëta-
leerd en niet duidelijk zichtbaar gegroepeerd”, zo vervolgt hij. “De nieuwe 
collecties die wij bieden geven de mogelijkheid om de echte juweliersartikelen 
– wat gouden sieraden toch zijn – goed te presenteren naar de consument en 
deze prominent in beeld te brengen.”     

OUT OF THE BOX
Drijfhout zet dus dit jaar wederom zwaar in op goud. “Het is een gegeven dat 
gouden sieraden weer meer in trek zijn. Consumenten zien goud weer als een 
goede investering en zijn bereid duurdere sieraden te kopen. Daarom moeten 
we nu inspelen op deze trend. Wij doen dat met een zeer uitgebreid assortiment 
dat uit voorraad leverbaar is. We laten u graag onze nieuwe collecties zien 
tijdens Out of the Box”, zegt Peter tot slot.

Meer informatie: Drijfhout
Tel. 020-5648520, www.drijfhoutnl.com, Out of the Box-stand: 16 

Voor meer informatie:
Pex Time - Powered by PDA Group | Tel. 075 670 70 75 | info@pdagroup.nl

Handgemaakte Italiaanse horlogebanden

nu uit voorraad leverbaar

pex time nieuwe distributeur
nieuwe displays

T I J D L O O S

PRESENTEERT 

Hèt complete verkoopconcept 

Afsluitbaar draaicarrousel

3 zijdes 
3 x 30 horloges

Afmetingen: 
L700mm 
B700mm 
H2100mm

Makkelijk te verplaatsen

Anti-diefstal bevestiging

MARGE 3.0

3 JAAR GARANTIE

HOGE OMLOOPSNELHEID

W.V.P. € 29,95 - € 99,95

http://www.drijfhoutnl.com/


William L. 
IN 2016 WERD ‘VINTAGE’ EEN VAN DE 

GROOTSTE TRENDS OP HORLOGEGEBIED. 

DEZE TREND, DIE AL EERDER ZICHTBAAR 

WAS BIJ HET HOGERE SEGMENT, WERD 

DOOR MERKEN ALS WILLIAM L. 1985 

OOK DOORGEZET IN DE MARKT VAN DE 

BETAALBAARDERE HORLOGES. GETUIGE DE 

NIEUWSTE AANWINST IN HET GAMMA 

VAN WILLIAM L. IS HET MERK IN 2017 

NOG LANG NIET KLAAR MET RETRO EN 

WIJ ZIJN DAT IN NEDERLAND OOK NIET 

GEZIEN HET RECENTE SUCCES VAN DIT 

STOERE VINTAGE MERK. 

William L. 1985 richt zich op horlogemodellen die visueel sterk verwijzen naar de chronografen van meer dan vijftig jaar gele-
den. Dit komt voort uit het feit dat de oprichter, Guillaume Laidet, steeds complimenten kreeg voor een oud geërfd horloge dat 
hij droeg. Toen hij erachter kwam dat er veel vraag was naar dit soort vintage modellen, maar geen betaalbaar aanbod, startte 
hij William L. Naast twee collecties chronografen biedt William L. ook de collectie ‘Vintage Style Calendar’.

De introducé in deze Vintage Style Calendar-collectie, model WLAC03NBSB, kent features die nieuw zijn voor het merk, zoals 
een metalen armband met driedelige links en een vouwsluiting. Dit soort designkenmerken resulteren in een sportief model dat 
speelt met de normen, geschiedenis en symbolen van het traditionele horlogemakerambacht.

FEATURES
Het model, dat geïnspireerd is op de chronografen uit de jaren ’50, deelt veel van zijn functies met andere modellen uit de 
Calender-serie. Voorbeelden hiervan zijn het 24 uursklokje, de datumweergave op een wijzerplaat en een subdial die de dag 
van de week aangeeft. Deze worden weergegeven op drie guilloché zilveren subdials die afsteken tegen de zwarte wijzerplaat. 
Dit is een knikje naar de ‘inverted panda’-look. Verder heeft de 40mm, 316L roestvrij stalen kast de bekende geborstelde en 
gepolijste afwerking. De winkelverkoopprijs is vastgesteld op € 189,- 

HORLOGEBAND
Het nieuwe model wordt standaard geleverd met een geborstelde 304L RVS armband, die nog niet eerder als zodanig door 
William L. werd aangeboden. De uit drie delen bestaande dikke schakels spelen een sleutelrol bij het charmante uiterlijk van 
het horloge en het model geeft hiermee de William L.-catalogus een extra mannelijk tintje mee.

Voor diegenen die niet gecharmeerd zijn van deze horloge-
band is er goed nieuws: door middel van het ‘Easy Spring Bar’-
systeem is de band gemakkelijk verwisselbaar. Hierdoor is het 
horloge niet alleen een verwijzing naar vervlogen tijden, maar 
komt het door middel van moderne technieken ook tegemoet 
aan moderne wensen als aanpasbaarheid en flexibiliteit. Met 
een leren of stoffen band kan het horloge optimaal worden 
aangepast aan stijl, stemming of persoonlijke voorkeur. Zo 
combineert William L. 1985 vintage styling met moderne con-
cepten als mix and match.

Voor aanvullende informatie: 
Q Time Distribution
Tel. 06-55891122
www.qtimedistribution.nl
Out of the Box - stand: 72
J&W - stand: JW03

ZET VINTAGE-TREND DOOR IN 2017
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William L. 
ZET VINTAGE-TREND DOOR IN 2017

Direct bestellen? 
Bel +31 (0)38 88 85 732, kijk op www.aumentum.com of kom naar Jewels & Wathes A148

Volg ons op:   karma armbanden   karma_sieraden

by aumentum– the original –
with sterling silver beads

PJB Heritage
HANDMADE SIGNETRINGS SINCE 1947

PJB Heritage
HANDMADE SIGNETRINGS SINCE 1947

Al 70 jaar maken wij de allermooiste  
ambachtelijke zegelringen. 

Altijd massief, altijd handgemaakt.

voor meer in format ie : 
Peter Bru in ing  b.v. 

023-531  93  74 
in fo@peter-bru in ing.n l 

www.byR-C.n l

http://www.aumentum.com/


“Ooit begon onze opa met het maken van zegelringen en deze maken wij nog 
steeds op dezelfde ambachtelijke manier”, zo blikt Maaike even kort terug op 
de familiegeschiedenis. “Inmiddels staan wij als kleinkinderen aan het roer en 
samen met onze ouders is onze passie voor sieraden alleen maar groter gewor-
den. Wij zijn er van overtuigd dat onze liefde voor elkaar in ieder sieraad terug 
komt. Naast de zegelringen en het bekende en succesvolle byR&C diamonds is 
Miss Spring Jewellery een zeer belangrijk merk voor ons.”

IEDERE VROUW
Inmiddels bestaat Miss Spring al bijna tien jaar en heeft zich ontwikkeld tot 
een complete ‘fine jewelry’ collectie, waarin echte juwelen de hoofdrol spelen. 
“Met de nieuwe ‘Allerliefste’ collectie ringen biedt Miss Spring haar doelgroep 
klassieke sieraden als solitairs en alliance ringen in het 14 karaats goud met 
diamant, iets waar ontzettend veel behoefte aan is. Met een startbedrag van € 
235,- winkelverkoop, ligt er dus voor iedere vrouw een gouden met diamanten 
sieraad binnen handbereik.” 

SIERADEN VOOR IEDERE VROUW

Miss Spring Jewellery: 
FAMILIEBEDRIJF PETER BRUINING B.V. HEEFT AL HEEL WAT DECENNIA ERVARING IN DE SIERADENBRANCHE EN DAARBIJ 

EEN ZEER DIVERS ASSORTIMENT DAT NAGENOEG ALLE JUWELIERS ZAL AANSPREKEN. MAAIKE EN DARK BRUINING 

VERTEGENWOORDIGEN DE DERDE GENERATIE BINNEN PETER BRUINING B.V. “AL BIJNA ZEVENTIG JAAR MAKEN WIJ 

DE MEEST PRACHTIGE SIERADEN EN WIJ ZIJN EEN FAMILIEBEDRIJF IN ZIJN PUURSTE VORM”, ALDUS MAAIKE. 

WIJ SPRAKEN MET HAAR OVER ‘HAAR’ MERK MISS SPRING JEWELLERY.

BIG LETTER
“Miss Spring is een ode aan het vrouw zijn”, zo vervolgt Maaike. “Een ware 
‘Miss’ is puur, sierlijk en heeft vertrouwen in zichzelf. Moeders, tantes, zussen, 
oma’s, powervrouwen, iedere vrouw heeft een ‘little Miss’ in zich, ongeacht 
haar leeftijd. Van lieve lettertjes tot betekenisvolle tekens, van de ‘Big Letter’ 
ring tot de prachtige ‘Allerliefste’ ringen, onze collectie is op en top emotie. 
Natuurlijk wordt ieder sieraad altijd handgemaakt in ons eigen atelier en 
natuurlijk gelden altijd de allerhoogste kwaliteitseisen met daarnaast een super-
snelle levering.”

ONLINE
Miss Spring wordt op dit moment bij ongeveer honderd juweliers verkocht. 
Maaike: “Wij verkopen onze collectie niet op onze website, hoewel daar wel 
vraag naar is, want wij geloven heilig in de kracht van retail qua verkoop van 
diamanten sieraden. Een persoonlijke benadering, dienstverlening, advies en 
begeleiding is belangrijk bij de aanschaf van een diamanten sieraad, wat de 
prijs ook is. Ondanks dat wij geen webshop hebben zijn wij online wel zeer 
actief. Eind 2016 hebben wij onze nieuwe website gelanceerd en doormiddel 
van onze activiteiten op onze social media kanalen zijn de bezoekersaantal-
len indrukwekkend. Met natuurlijk als doel, onze consumenten naar onze 
verkooppunten door te sturen.”

Meer informatie: Peter Bruining b.v. 
Tel. 023-5319374, www.misspring.nl 
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SIERADEN VOOR IEDERE VROUW
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DE POPULARITEIT VAN DE FORMULE 1 IS VORIG JAAR IN ONS LAND NAAR 

IMMENSE PROPORTIES GESTEGEN EN DAT HEEFT HUGO BOSS OOK GEMERKT. 

REDEN DUS VOOR BOSS OM ZICH TE RICHTEN OP DE FORMULA ONE 

GRAND PRIX. BOSS HEEFT ZICHT VOOR HET SPRING/SUMMER 2017 SEIZOEN 

GESTORT IN DE WERELD VAN EEN FORMULA ONE COUREUR DOOR HET CREË-

REN VAN EEN ZEER PRECIES UURWERK: DE GRAND PRIX COLLECTIE. 

Precisie, comfort en prestaties zijn de belangrijkste kenmerken van deze 
nieuwe collectie. Geïnspireerd door met de hand gestikte racing hand-
schoenen, moedigt de Grand Prix collectie degenen aan die niet bang zijn 
om hun grenzen te verleggen en een ongekende snelheid te bereiken. 

DESIGN
Ontworpen voor degenen die durven, is dit horloge de perfecte metge-
zel voor de man die zich naar voren beweegt. De Grand Prix collectie 
is ingebed met een tachymeter en chronograaf waardoor de eigenaar 
zowel snelheid als tijd op een optimale manier kan meten. Het horloge is 
gemonteerd op een roestvrij stalen, geborstelde en gepolijste kast met een 
geperforeerde sportieve lederen band.

Voor meer informatie:

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

BOSS Grand Prix 
COLLECTIE
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A d v e r t e n t i e

Is een Franse creatie van sieraden versierd met 
verwisselbare en omkeerbare lederen banden

info: orfac.nl

http://www.beachtime.nl/
http://orfac.nl/


outofthebox2017.nl

OUT OF THE BOX IS HET NIEUWE EVENT VOOR DE
JUWELIER, FASHIONSTORE EN CONCEPTSTORE.

ZO 12 – MA 13 MAART 2017
DE RIJTUIGENLOODS, AMERSFOORT

http://outofthebox2017.nl/
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A d v e r t e n t i e

STEEDS VAKER WORDEN ARMBANDEN AAN DE POLS VAN DE NEDERLANDSE MAN GESPOT, 

VARIËREND VAN STOERE ZILVEREN SCHAKELARMBANDEN TOT HIPPE GEKLEURDE NYLON-

BANDJES. BETAALBARE, STIJLVOLLE HERENARMBANDEN MET EEN LUXE UITSTRALING 

WAREN ER ECHTER NAUWELIJKS. DAAR KOMT NU VERANDERING IN, WANT SALVATORE 

BERSANI’S BJOY-COLLECTIE IS HARD OP WEG DE NEDERLANDSE MARKT TE VEROVEREN. 

Net zoals alle sieraden van Salvatore Bersani stralen de armbanden van BJOY luxe en verfijning uit 
en worden ze met de hand gemaakt in Italië. Edelstaal, al dan niet gekleurd, wordt gecombineerd 
met achttien karaats goud. Bij een aantal modellen wordt bovendien gewerkt met gevlochten leer. 
De edelstalen kabels zijn populair in stijlvolle kleuren als zwart, brons, donkerblauw en goud. De 
prijzen van deze collectie, gericht op de stijlvolle en modebewuste mannen van Nederland, liggen 
tussen de € 87,- en de € 259,-. Dealers ontvangen van Excellent Gold een compleet pakket met 
display- en verpakkingsmateriaal en (digitaal) beeldmateriaal.

Voor aanvullende informatie: 

Excellent Gold
Tel. 035-5259599
www.excellentgold.nl

EXCELLENT GOLD 
I N T R O D U C E E R T 
BJOY-COLLECTIE

Is een Franse creatie van sieraden versierd met 
verwisselbare en omkeerbare lederen banden

info: orfac.nl

outofthebox2017.nl

OUT OF THE BOX IS HET NIEUWE EVENT VOOR DE
JUWELIER, FASHIONSTORE EN CONCEPTSTORE.

ZO 12 – MA 13 MAART 2017
DE RIJTUIGENLOODS, AMERSFOORT

http://www.excellentgold.nl/
http://orfac.nl/


S!LK JEWELLERY IS BEZIG HAAR GROEI VERDER UIT TE BREIDEN EN DE 

POPULARITEIT VAN HET ZILVEREN SIERADENMERK ONDER CONSUMENTEN 

NEEMT STEEDS GROTERE PROPORTIES AAN. DE STOERE SIERADEN VAN S!LK 

JEWELLERY KOMEN MEDE DOOR EEN GEDEGEN MARKETINGBELEID STEEDS 

VAKER IN DE SPOTLIGHT TE STAAN EN DAARNAAST HEEFT S!LK JEWELLERY 

OOK GEWOON EEN HEEL MOOI ASSORTIMENT.

Dit voorjaar zijn er weer een groot aantal nieuwe modellen toegevoegd aan de col-
lectie en die worden onder meer getoond tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
en Out of the Box, het nieuwe event voor de juweliersbranche dat op 12 en 13 maart 
plaatsvindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De handgemaakte zilveren S!LK Jewellery 
collectie wordt aangevuld met een serie nieuwe armbanden binnen het lager tot mid-
den prijssegment. De nieuwe banden variëren van €169,- tot €239,-. De ontwerpen zijn 
gebaseerd op de populairste grovere modellen.
 
Meer informatie: S!LK Jewellery,
Tel. 085-5007070, www.silkjewellery.nl, J&W-stand: D.441, Out of the Box - stand: 18

NIEUWE ZILVEREN ARMBANDEN 
VAN S!LK JEWELLERY

DE FLYING REGULATOR JUMPING HOUR, DE PRACHTIGE 

REGULATOR VAN CHRONOSWISS, IS NU VERKRIJGBAAR 

IN EEN KLEUR DIE DE ELEGANTIE ONDERSTREEPT: GRIJS. 

DOORDAT DEZE KLEURSTELLING NIET TEVEEL AFLEIDT, VALT 

HET BIJZONDERE DESIGN NOG MEER OP.

De wijzerplaat van de nieuwe Flying Regulator Jumping Hour is, om 
precies te zijn, uitgevoerd in galvanisch grijs. Deze kleur is geïnspi-
reerd op de eerste emaillen wijzerplaten die afkomstig waren uit het 
stylinghuis van Chronoswiss in Luzern. Indertijd werd gekozen voor 
ingetogen grijs omdat daarin het Guilloche-patroon, waar ook dit 
model in is uitgevoerd, beter uitkwam. Bovendien is grijs bij uitstek 
een kleur die overal bij past en zeer geschikt is om te dragen in een 
zakelijke setting.

GUILLOCHE
Afhankelijk van hoe het licht op het horlogemodel valt, ziet het gecom-
pliceerde geometrische patroon er ruitvormig dan wel als vlechtwerk 
uit. Dit in-house design heet House of Chronoswiss Guilloche en ook 
deze is ontwikkeld in hun studio in Luzern. Daarom staat er ‘Atelier 
Lucerne’ rechtsonder op de wijzerplaat, langs de bezel.

FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 
NU IN INGETOGEN GRIJS

Voor aanvullende informatie: 

TMH Watches & Jewellery
Tel. +31 (0)20 6417611
www.takemehome.nl
J&W-stand: C.321
Out of the Box - stand: 55C
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NIEUWE ZILVEREN ARMBANDEN 
VAN S!LK JEWELLERY

FLYING REGULATOR JUMPING HOUR 
NU IN INGETOGEN GRIJS
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B e u r s a a n k o n D i G i n G 

TENDENCE, HET INTERNATIONALE ORDERPLATFORM VOOR CONSUMENTENGOEDE-

REN VOOR DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR, VINDT PLAATS VAN 24 TOT EN MET 27 

JUNI 2017. DE BEURS HEEFT EEN AANTAL INGRIJPENDE VERANDERINGEN ONDER-

GAAN. ZO IS ER DE NIEUWE DATUM WAARDOOR TENDENCE OP POLEPOSITIE STAAT 

VÓÓR ALLE ANDERE NAJAARSBEURZEN, MEER PRODUCTGROEPEN EN VEEL NIEUWS.

Na overleg met haar exposanten heeft de beursorganisatie besloten om vanaf 2017 het tijdstip van 
de beurs te vervroegen naar eind juni. Hiermee wordt Tendence de eerste ‘najaarsbeurs’ en is het 
voor inkopers de plek bij uitstek om bijtijds te kunnen bestellen. Deze verschuiving geeft ruimte 
aan het revitaliseren van de beurs. De nieuwe datum biedt daarom de kans op meer diepgang voor 
de segmenten Living en Giving en een andere halindeling.

In hal 9.0 is bij Arts & Crafts high end modern design en in hal 11.1 Accessoires & Jewellery te 
vinden. Net als vorige keer is er ook in 2017 onder de noemer Ethical Style aandacht voor ‘groene’ 
producten; gemaakt van natuurlijke materialen, geproduceerd van gerecycled materiaal of hand-
gemaakt. Uiteraard zijn de laatste trends op horlogegebied te zien op Tendence, want op de beurs-
vloer is er weer ruimte ingericht voor ‘Time Square’.

BEZOEKERS
“Ons doel is groei”, aldus Philipp Ferger, Group Show Director Tendence. “Achtergrond van de 
veranderingen zijn al langer lopende brede marktontwikkelingen. De Europese markt groeit niet 
meer en een deel van de exposanten richt zich ook op markten buiten Europa waardoor voor hen 
de Tendence minder aantrekkelijk werd. Tegelijkertijd constateert Messe Frankfurt bij Tendence nog 
iets anders; naast de afname van vaste bezoekers is er een toename van bezoekers die vroeger niet 
of nauwelijks naar de beurs kwamen, zoals kleine winkeliers, interieurstylisten, pop up shops en 
webshops.”

Meer informatie over Tendence is te vinden op www.tendence.messefrankfurt.com of door contact 
op te nemen met Messe Benelux Nederland, tel. 070-3114180

TENDENCE
NIEUWE DATUM VOOR 

A d v e r t e n t i e

Is een Franse creatie van sieraden versierd met 
verwisselbare en omkeerbare lederen banden

Is een Franse creatie van sieraden versierd met 
verwisselbare en omkeerbare lederen banden

info: orfac.nl

http://www.tendence.messefrankfurt.com/
http://orfac.nl/


Weisz Group
Jewels & Watches Utrecht, Stand D448

+31 (0)20 679 46 33
info@weiszgroup.com
www.weiszgroup.com

SIX500SL-03-3    -   €99,-

De Sixties zijn terug! En wel met een hippe collectie 
in trendy kleuren! Vier de nostalgie met deze vintage 
look die helemaal past bij de tijd van nu én bij jou! 
Kies voor een lederen of een milanaise band and you 
are good to go! Prijzen variëren van € 99,- tot € 119,-

www.sixties-watch.com

TIMES CHANGE 

STYLE DOESN’T

Sixties blue 246x346mm.indd   1 03-02-17   16:48

mailto:info@weiszgroup.com
http://www.weiszgroup.com/
http://www.sixties-watch.com/


Voor degenen die dachten dat de tijd waarin we massaal bedels spaarden 
en voor elke verjaardag een cadeaubon vroegen voor de juwelier voorbij 
is hebben we nieuws: nog steeds is een grote groep vrouwen op zoek 
naar vernieuwing in dit segment. Chamilia geeft daar gehoor aan. Als 
dochter van Swarovski mag het duidelijk zijn dat de bedels en armban-
den, ringen, colliers en oorsieraden van Chamilia sprankelen van de kris-
tallen en vervaardigd zijn naar de hoge maatstaven van het moederbedrijf.

DISNEY
Het personaliseren van sieraden én tegenwoordig ook horloges is dus 
actueler dan ooit tevoren. Met een zeer uitgebreid assortiment sieraden 
én natuurlijk bedels heeft Chamilia alles in huis om consumenten te ver-
rassen. Wat te denken van de Disney-bedels. Door de speciale Disney-
licentie biedt Chamilia bedels aan uit Disney-klassiekers als ‘The Beauty 
and the Beast’, maar ook kleine sieraadjes die geinspireerd zijn door ‘Star 
Wars’ of ‘Winnie the Pooh’ komen terug in het assortiment van Chamilia.

Meer informatie: Circle of Style
Tel. 06-54957725 & 06-30135383
www.circleofstyle.nl, J&W-stand: JW13

D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 7 65

B e u r s n i e u w s

Circle of Style 
VERRAST MET CHAMILIA

WE KRIJGEN IN NEDERLAND ECHT GEEN GENOEG VAN 

VERZAMELEN EN SPAREN. OF HET NU ZEGELS VOOR 

PANNEN BIJ EEN GROTE SUPERMARKTKETEN ZIJN, OF 

BEDELS VOOR AAN EEN SIERAAD, NEDERLANDERS 

GAAN ER VOL VOOR. CHAMILIA – EEN 100% DOCHTER 

VAN SWAROVSKI – IS ÉÉN VAN DE MERKEN DIE OP ONS 

GEVOEL INSPEELT MET EEN COLLECTIE HOOGWAARDIG 

VERVAARDIGDE SIERADEN. CHAMILIA WORDT TIJDENS 

DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS IN DE SPOT-

LIGHT GEZET DOOR CIRCLE OF STYLE. 

http://www.circleofstyle.nl/
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Fossil Group 
ALLES IS SMART TEGENWOORDIG. JE AUTO REMT ZELF BIJ GEVAARLIJKE SITU-

ATIES EN HET DUURT NIET LANG MEER VOORDAT DEZE HELEMAAL ZELFSTAN-

DIG RIJDT, JE THERMOSTAAT WEET WANNEER JE THUIS BENT EN DE VERWAR-

MING HOGER MOET, JE KOFFIEZETAPPARAAT ZET ALS JE HET OP AFSTAND 

DOORGEEFT ALVAST JE KOPJE KOFFIE EN MET JE HORLOGE KUN JE OOK AL 

VEEL MEER DAN ALLEEN DE TIJD AFLEZEN. DAT DE PRIMAIRE FUNCTIE VAN 

HORLOGES DE TIJD AANGEVEN IS, IS VERLEDEN TIJD, WANT HET HORLOGE 

HEEFT DE AFGELOPEN JAREN OOK STEEDS MEER DE FUNCTIE VAN SIERAAD 

OF ACCESSOIRE OP ZICH GENOMEN. MAAR DE NIEUWE GENERATIE HOR-

LOGES GAAN EEN STAP VERDER, OF EIGENLIJK EEN REUZENSPRONG VER-

DER. DE ZOGENAAMDE WEARABLES EN SMARTWATCHES BESTORMEN DE 

HORLOGEMARKT. STERKER NOG, ZE ZIJN AL EEN MARKT OP ZICH. DE FOSSIL 

GROUP RICHT HAAR PIJLEN SINDS VORIG JAAR OP DEZE PRODUCTGROEP EN 

DAAROVER HEBBEN WIJ U AL EERDER GEÏNFORMEERD. MAAR WAAR GAAT 

DEZE MARKT NAARTOE EN HOE GAAT DE FOSSIL GROUP DAAR NOG MEER 

OP INSPELEN? WIJ VROEGEN HET AAN WHOLESALE MANAGER BENELUX 

BART DE CADT EN HEAD OF SALES BENELUX MAURICE HENDRIX.

Vorig jaar heeft de Fossil Group duidelijk heel sterk 
ingezet op fashionable smartwatches en wearables. Met 
de eerste generatie van Fossil Q en Michael Kors Acces 
werden zogenaamde displayhorloges gepresenteerd en 
is het afgelopen half jaar al veel succes geboekt. Dat 
sterkt de Fossil Group in haar ambitie om de smartwatch 
categorie te vergroten en daarmee ook haar aandeel 
daarin. “Wat de Fossil Group al een paar jaar ziet, is dat 
de consument verandert. Niet alleen het shopgedrag, 
maar ook de wensen van de consument veranderen. Op 
het gebied van horloges zien we dat het nog steeds in 
eerste instantie gezien wordt als een accessoire waarop 
de tijd afgelezen kan worden, maar dat het ook functi-
onaliteit moet geven. Door die constatering hebben wij 
als vooruitstrevende partner voor juweliers gezien dat 
we functionaliteit moeten toevoegen aan onze fashion 
accessoires. Dat is een heel groot verschil met andere 
smartwatch aanbieders, die alleen op functionaliteit 
inzetten en het design ondergeschikt vinden. Wij heb-
ben dan ook vorig jaar meer dan honderd wearables 
geintroduceerd en dit jaar komen daar in eerste instan-
tie nog eens driehonderd modellen bij. We blijven de 
ingeslagen weg dus volgen, mede door de resultaten 
van vorig jaar die alle verwachtingen overtroffen”, aldus 
Maurice Hendrix.

WEARABLES WORDEN 
         NÓG BELANGRIJKER VOOR DE 

▼ Bart de Cadt en Maurice Hendrix 
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WEARABLES WORDEN 
         NÓG BELANGRIJKER VOOR DE 

MISFIT 
Waar de wearables van de Fossil Group zich dus duidelijk onderscheiden 
van de smartwatches van de andere aanbieders zoals Apple, Samsung en nog 
vele andere aanbieders die niet uit de horlogewereld komen, is dat fashion en 
design van de modellen op de eerste plaats komt en technologie op een goede 
tweede plaats. “Natuurlijk is fashion en design voor ons heel belangrijk, maar 
techniek is ook net zo goed een zeer belangrijk onderdeel van het horloge 
of accessoire. We hebben twee jaar geleden Misfit Inc. overgenomen, een 
innovator op het gebied van wearable technologie en stijlvolle trackers. Deze 
overname biedt de Fossil Group de mogelijkheid om haar consumenten een 
breed scala aan traditionele uurwerken en modieuze wearables aan te bieden, 
nu en in de toekomst. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en we 
kunnen daar goed op inspelen”, vertelt Bart de Cadt.

NIEUWE DOELGROEP
Een constatering van de Fossil Group is, dat door de introductie van fashiona-
ble wearables er een nieuwe doelgroep aangeboord is. “We trekken nieuwe 
consumenten de horlogemarkt in”, zo verduidelijkt Maurice. “De traditionele 
horlogemarkt staat al een tijd onder druk en dat komt deels doordat een groep 
consumenten niet meer geïnteresseerd is in een traditioneel horloge, maar een 
wearable koopt buiten de juweliersmarkt. Daarnaast heb je een grote groep 
consumenten die voorheen geen horloge droeg, maar wel een wearable wil. 
De zogenaamde millennials zijn daar een voorbeeld van. Ze zagen geen toege-
voegde waarde in het horloge als accessoire, maar willen wel het verlengstuk 
van hun telefoon in de vorm van een wearable. Het is ons doel om deze groep 
mensen naar de juwelier te krijgen.”

DISPLAY EN HYBRID SMARTWATCHES
Dat doet de Fossil Group dus met een groot aanbod in wearables. Waar 
vorig jaar de displaymodellen, horloges met een touchscreen display, op de 
voorgrond traden, wordt dit jaar het hybrid horloge – een horloge met een 
traditioneel design,  maar met smart uurwerk –opgenomen in het assortiment 
van bijvoorbeeld Fossil, Skagen en Michael Kors. Bart: “We slaan echt een brug 
tussen de smartwatch en het klassieke horloge met ons aanbod, ook doordat 
de modellen te personaliseren zijn. De techniek en de mogelijkheden in het 
horloge moeten wat toevoegen, maar het design van het horloge blijft leidend. 
Daarin doen we geen concessies, maar het is duidelijk dat we ons in een 
andere tak van sport begeven met de wearables.”

AANPASSINGEN
Dat laatste vraagt om uitleg. “Het vergt wel wat van onze interne organisatie en 
vooral voor onze back office”, zo voegt Maurice toe. “Je hebt nu niet meer te 
maken met een onderdeel dat nageleverd moet worden, maar om technische 
problemen die opgelost moeten worden. Achter de schermen hebben we veel 
tijd en energie gestoken om ons daarop aan te passen. Maar verder vergt het 
ook technische kennis van de producten van onze accountmanagers én onze 
dealers en zijn personeel. We zullen dus deze technische kennis moeten over-
dragen door middel van trainingen. Dat vergt tijd, maar daarnaast is het ook 
niet zo dat de consument zelf helemaal onwetend is. Ze komen goed geïnfor-
meerd de winkel binnen.”

ONLINE
De Fossil Group bedient met het ruime aanbod wearables niet alleen de juwe-
liersmarkt, zo horen wij van Maurice en Bart. “We krijgen heel veel vragen 
van juweliers of we een hele andere koers gaan varen. Dat is niet zo, want 
het juwelierskanaal blijft onze focus houden, maar we verkopen bijvoorbeeld 
wel via Coolblue. Dat bijt de juwelier echter niet, het voegt juist heel veel 
toe. Online triggeren we een doelgroep die doorgaans niet bij een juwelier 
koopt. Deze doelgroep ziet nu een horloge van Fossil of Michael Kors met 
smartwatch-functies en kan deze óók bij een juwelier kopen: een ondernemer 
met een fysiek verkooppunt én met een gedegen service. De verkoop van 
smartwatches vindt tot nog toe nog niet bij de juwelier plaats, maar daar willen 
wij dus verandering in brengen.”   

GROTE KANS
Mensen die een fashionable wearable horloge willen zijn er zeker. Fossil ziet 
en onderkent deze trend en speelt daar dus op in met een brede range aan con-
nected accessoires. Voor een juwelier een kans om een nieuw segment en een 
nieuwe doelgroep aan te boren, of een doelgroep die anders verloren gaat, toch 
de winkel in te krijgen. Dat is de belangrijkste boodschap. “Het is een nieuwe 
productgroep die enige kennis vereist en daarom wordt er vanuit het juweliers-
kanaal soms wat terughoudend op gereageerd, maar je moet dit zien als een 
hele grote kans. Smartwatches worden al gekocht, maar niet bij een juwelier. 
Zie dit als extra business en niet ter vervanging van de klassieke verkoop. Wij 
willen inspelen op de toekomst met de wearable collectie en dat willen we 
doen met onze partners. Het succes van het afgelopen jaar heeft bewezen dat 
er een grote markt is, dus de kansen zijn er volop. Tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs en tijdens BaselWorld is het ons doel om de plannen verder 
uit te rollen, maar natuurlijk tonen we op deze beurzen alle nieuwe collecties 
van de verschillende merken van de Fossil Group, want die blijven ook zeer 
belangrijk voor ons”, zo geeft Maurice tot slot aan. 

Meer informatie: 

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

“DE SMARTWATCH-VERKOOP 

VINDT TOT NOG TOE NOG 

NIET BIJ DE JUWELIER PLAATS, 

MAAR DAAR WILLEN WIJ 

VERANDERING IN BRENGEN”

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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ROTTERDAMSE SIERADEN 
MET LEF

In het familiehuis aan de Mathenesserlaan in Rotterdam werden de 
zes kinderen van opa Dick Renses al op jonge leeftijd bij het bedrijf 
betrokken. In de jaren ‘60 namen de twee zonen met grote ambities 
en dromen het bedrijf van hun vader over. Tijdens een reis door Italië 
besloten zij te starten met hun eerste collectie in huis ontworpen en 
handgemaakte gouden sieraden met briljant. “Zelfs de naam van de 
collectie kreeg een Italiaans tintje: Rensini, Renses op z’n Italiaans”, 
vertelt Eliane. “Dit werd de start van Rensini Diamonds.”

Sinds 2015 hebben Dick en Eliane als derde generatie het familie-
stokje overgenomen. Als trotse inwoners van Rotterdam hebben ze 
Rensini teruggebracht naar de plek waar het allemaal begonnen is: 
Rotterdam. Maar wel in een fris jasje. 

RENSINI 90 COLLECTION
“Ter ere van de 90e verjaardag van Rensini lanceren we op de nieuwe beurs Out of the 
Box de Rensini 90 Collection”, vertelt Dick. “De collectie is in eigen huis ontworpen en 
gemaakt. De inspiratie voor de collectie vonden we tijdens wandelingen door onze eigen-
zinnige, moderne en vernieuwende stad.”  “Volgens ons voelt elke vrouw zich graag mooi, 
sterk en stralend en zijn sieraden de krachtige manier om dit te bereiken”, zo vult Eliane 
aan. “De Rensini vrouw heeft lef en durft te kiezen voor uitgesproken sieraden die gemaakt 
zijn om gezien te worden. Omdat vrouwen alleen de beste kwaliteit verdienen wordt elk 
sieraad met de hand gemaakt in 14 of 18 karaat goud en voorzien van TW VVSI diamant. “

Voor de dames met het meeste lef komt er de speciale 90 Collection Limited Edition. “Hier 
worden er slechts tien van gemaakt. Wie durft krijgt hier een Rotterdamse ervaring bij om 
nooit te vergeten. Uiteraard wordt de collectie voorzien van een collectieboek, winkeldis-
play, certificaten en sieradendoosjes”, vertelt Dick tot slot.

Voor aanvullende informatie: Rensini, tel. 010-4554400
info@rensini.nl, www.rensini.nl, Out of the Box-stand: 8

Rensini

▲ Eliane Scharten en Dick Renses

DE NAAM RENSINI IS ALWEER NEGENTIG JAAR ONLOSMAKELIJK VERBON-

DEN MET ROTTERDAM ÉN MET HOOGWAARDIGE SIERADEN. WIJ SPRAKEN DE 

NIEUWSTE GENERATIE VAN RENSINI, DICK RENSES EN ELIANE SCHARTEN. “HET 

IS ALWEER NEGENTIG JAAR GELEDEN DAT ONZE OPA ZIJN EERSTE REIS MAAKTE 

DOOR EUROPA”, ZO VERTELLEN DICK EN ELIANE. “GEFASCINEERD DOOR DE RIJKE 

CULTUREN NAM HIJ PRACHTIGE GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN MEE NAAR ZIJN 

KERSVERSE KANTOOR IN HET WITTE HUIS IN ROTTERDAM. IN DEZE OUDSTE WOL-

KENKRABBER VAN EUROPA HEEFT HIJ DE BASIS GELEGD VOOR RENSINI, DESTIJDS 

RENSES GENAAMD.”

mailto:info@rensini.nl
http://www.rensini.nl/
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NA JARENLANG ZOEKEN, PLANNEN, DROMEN EN 

VOORAL HEEL HARD WERKEN WAS HET OP VRIJDAG 16 

EN ZATERDAG 17 DECEMBER EINDELIJK ZOVER: KISH.

NL & HORLOGEBAND.COM OPENDE OP EEN NIEUWE 

LOCATIE EEN NIEUW PAND. IN ZENDEREN HEEFT 

ROGIER KOERSHUIS, DRIJVENDE KRACHT ACHTER KISH.

NL EN HORLOGEBAND.COM, SAMEN MET DE OPRICH-

TERS VAN SPORTVOEDINGWEBSHOP.COM EEN UNIEK 

CONCEPT OPGEZET IN EEN BESTAAND PAND, WAAR-

MEE DRIE MANNEN VAN TWEE TOTAAL VERSCHILLENDE 

BEDRIJVEN EEN GEZAMENLIJKE DROOM REALISEERDEN. 

Rogier Koershuis kent u ongetwijfeld. Op nagenoeg elke beurs, elk event, 
elke bijeenkomst en elke show is hij wel te vinden. Enorm actief dus, pas-
sievol pratend over zijn webshop en vol ambities. Ook wij komen Rogier 
een paar keer per jaar tegen op diverse evenementen en altijd knopen we 
een praatje aan. Daarom wisten wij al een beetje van zijn droom om een 
fysieke winkel te realiseren die in het verlengde van zijn webshop kon 
fungeren als meetingpoint en showroom voor de enorme collectie hor-
loges, horlogebanden en horlogeboxen die via Kish.nl en Horlogeband.
com te verkrijgen zijn. Wij waren dan ook niet verrast door de uitnodiging 
om te komen kijken naar het resultaat, maar wel heel benieuwd wat deze 
ondernemer pur sang ervan gemaakt had. 

FYSIEKE WINKEL
In Zenderen heeft Rogier een immens pand op de kop weten te tikken van 
maar liefst 4.000 m2. “Na jaren op zoek te zijn geweest naar de ultieme 
locatie hebben we deze in Zenderen gevonden. Ik was op zoek naar een 
locatie waar we naast het kantoor en magazijn ook een showroom konden 
bouwen om alle producten te kunnen tonen. Veel mensen kopen online 
vanwege het gemak, maar toch zijn er ook nog genoeg mensen die in een 
fysieke winkel willen komen om aankopen te doen. Hen kunnen we nu 
ook ontvangen.”

SPORTVOEDINGWEBSHOP.COM
Om de droom uit te laten komen heeft Rogier samen met zijn broer 
Henk-Jan Koershuis en Gert Korblet van SportvoedingWebshop.com 
het pand gekocht en zelf helemaal verbouwd. “Dat we dit samen met 
SportvoedingWebshop doen, ligt wellicht niet direct voor de hand, maar 
er was al sprake van een samenwerking. Voor ons voelde dit goed. Wat we 
hebben proberen te realiseren is een Experience Center creëren waarbij de 
twee werelden van horloges en sportvoeding letterlijk bij elkaar komen.”

    Drie mannen, 
   twee bedrijven, 
                                één droom

Rogier Koershuis in zijn nieuwe showroom

http://horlogeband.com/
http://horlogeband.com/
http://sportvoedingwebshop.com/
http://kish.nl/
http://sportvoedingwebshop.com/
http://sportvoedingwebshop.com/
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    Drie mannen, 
   twee bedrijven, 
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SHOWROOM
Dat laatste is zeker gelukt. Bij aankomst zie je meteen de twee 
namen op het pand prijken en bij binnenkomst wordt je door ‘het 
café’ langs de showroom van Kish.nl geleid, om aan het einde van 
de gang de winkel van SportvoedingWebshop.com te zien. Het zijn 
twee aparte stijlen en werelden, die wel heel mooi samenkomen. De 
open ruime showroom die Rogier heeft gerealiseerd is echt prachtig. 
Hangende vitrines volledig vervaardigd van glas herbergen de meest 
vooraanstaande merken zoals Hugo Boss, Skagen, Fossil, Seiko, Pulsar, 
Fromanteel en Henry London. “In totaal laten we in de showroom 
ongeveer vijfhonderd horloges zien, maar in totaal hebben we vijfdui-
zend horloges op voorraad. Daarbij hebben we ook een muur vol met 
1.685 horlogebanden hangen, maar dat is ook slechts een fractie van 
de tienduizend horlogebanden die aanwezig zijn.”

Waar Kish.nl en Horlogebanden.com een prachtige showroom heb-
ben, heeft SportvoedingWebshop.com de grootste sportvoedingswinkel 
van Europa gebouwd. En alles is zelf gedaan. “In de avonduren, in het 
weekend, letterlijk elk vrij uurtje hebben we gestoken in het verbou-
wen van dit pand om onze droom te realiseren. Het heeft heel veel 
tijd gekost. Ik ben niet vies van hard werken, maar zo hard als ik het 
afgelopen jaar gewerkt heb, heb ik nog nooit gewerkt. Maar het is het 
allemaal waard geweest. Dit is precies wat we voor ogen hadden.”

CORE BUSINESS
Met het realiseren van de fysieke winkel, ziet 
Rogier niet alleen een langgekoesterde droom in 
vervulling gaan, hij kan ook kijken naar de toe-
komst. “Dit is een geweldige stap en geeft ook 
onze webshops heel veel meerwaarde. Internet 
blijft ook gewoon de core business, maar we kun-
nen onze klanten nu ook hier ontvangen en ze een 
beleving geven die we online niet kunnen geven. 
Verder willen we natuurlijk altijd beter en groter 
worden, maar ik heb echt niet de ambitie om Bol.
com achterna te gaan. Geld is ook geen drijfveer 
voor mij. Ik wil plezier hebben in mijn werk en 
dat heb ik. Ik heb ook geen uitgesproken doel voor 
ogen dat ik wil bereiken, maar ik wil wel nog zeg-
gen dat wat we hier hebben neergezet mij heel 
trots maakt”, zegt Rogier tot slot.

http://kish.nl/
http://sportvoedingwebshop.com/
http://kish.nl/
http://horlogebanden.com/
http://sportvoedingwebshop.com/


INTO TANGIBLE MEMORIES
TO TREASURE FOREVER

Welkom bij Insignety. De revolutionaire end-to-end designoplossing 

voor de gepassioneerde juwelier en veeleisende consument.

Ontwerp nu unieke gepersonaliseerde sieraden samen met uw klant. 

Van hartslag, handschrift, vingerafdruk tot diamantzetting. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, het proces persoonlijk en intuïtief.

W W W. I N S I G N E T YG R O U P.C O M

TRANSFORMING YOUR 
CUSTOMER’S DREAM
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De WSD-F20 draait op Android Wear 2.0. De WSD-F20 maakt deel uit 
van de PRO TREK Smart-serie, de laatste aanvulling op het merk Pro Trek 
van outdoorhorloges van Casio die zijn ontworpen voor outdoorfanaten.
 
VERBETERD
In maart 2016 presenteerde Casio het smart outdoorhorloge WSD-F10 
met een stevige constructie en apps speciaal gericht op outdooractivitei-
ten. De WSD-F10 werd goed ontvangen als een praktisch horloge met 
unieke voordelen voor avontuurlijk gebruik. De nieuwe WSD-F20 is 
uitgevoerd met low-power gps en een color map-functionaliteit die ook 
offline functioneert, waardoor de bruikbaarheid als horloge aanzienlijk 
wordt verbeterd. Het ondersteunt een ruim aanbod van outdoor- en 
wateractiviteiten en functioneert ook in gebieden waar geen mobiele ser-
vice is, zodat de drager zich volledig kan wijden aan het outdooravon-
tuur. 

MAPBOX
De WSD-F20 beschikt nu ook over zorgvuldig ontworpen en eenvoudig 
te gebruiken kaartgegevens van Mapbox, dat wereldwijd wordt gebruikt. 
Men kan vooraf kaarten downloaden op de WSD-F20 en deze gebruiken 
met gps om de locatie van de gebruiker te tracken, zelfs als de drager 
offline is. Met de nieuwe Location Memory-app kan de drager markers 
en notities toevoegen aan een kaart, zodat men ongemarkeerde locaties 
terug kan vinden, zoals een geweldig uitzichtpunt tijdens een hike of een 
goede vis stek.

Knopbeschermers, een beschermende bezel en knoppen van verschillend 
formaat aan de zijkant, verbeteren de bruikbaar- en duurzaamheid zodat 
de WSD-F20 nog handiger wordt als outdoor gear. Het horloge is water-
bestendig tot 5 bar en uitgerust met een waterbestendige microfoon voor 
dagelijks gebruik, gebruik in de regen en zelfs tijdens watersporten zoals 
kajakken. De touchscreen heeft een nieuwe antifouling-coating tegen 
vlekken van vingerafdrukken. Deze smart Pro Trek is verder getest op 
basis van de Amerikaanse militaire norm MIL-STD-810 die is opgesteld 
door het Amerikaanse ministerie van Defensie om te presteren in veelei-
sende outdooromstandigheden. Het voldoet aan alle testvereisten onder 
verschillende omgevingsomstandigheden zoals schokken en vibraties.

Meer informatie:
Casio Benelux
Tel. 020-545 1070
www.casio-europe.com 
J&W-stand: B.214

PRESENTEERT

CASIO HEEFT EEN TWEEDE HORLOGE ONTWIKKELD IN DE CATEGORIE SMART 

OUTDOOR WATCHES MET UURWERKEN DIE WATERBESTENDIG EN DUURZAAM ZIJN 

VOOR GEBRUIK TIJDENS OUTDOORACTIVITEITEN. DE NIEUWE WSD-F20 WORDT 

VOLGENDE MAAND GEPRESENTEERD EN GEEFT JUWELIERS DE MOGELIJKHEID DE 

DOELGROEP DIE OP ZOEK IS NAAR EEN SLIM HORLOGE TE VOORZIEN VAN EEN 

SMARTWATCH MET SPORTIEF DESIGN.

Casio
PRO TREK SMART OUTDOORHORLOGE MET GPS
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TRADE MART VOORJAARSBEURS
5 T/M 7 MAART 2017

WIE ER NIET IS, HEEFT ZE NIET GEZIEN. 
Dat plotselinge gevoel van euforie. Dat je ineens wat onrustig wordt en denkt: dit wil ik, nee, 
dit móet ik in mijn assortiment. Tijdens de Voorjaarsbeurs presenteert elke etage minstens 
10 nieuwe merken, trends, producten of innovaties die je gewoon gezien moet hebben. 
Zo gaan we dat voortaan doen. Elke beurs weer. De Tien van Trade Mart, wie er 
niet is, heeft ze niet gezien! 
Vraag je gratis e-ticket aan op trademartlive.nl#trademart

trademartlive.nl

130184 JAA TM advertenties 10+ de juwelier 246x346_v1.indd   1 07-02-17   13:57

http://trademartlive.nl/
http://trademartlive.nl/
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DIT VOORJAAR GAAT OLYMPIC WERKEN MET ‘CONCEPT COLLECTIES’. DAT ZIJN 

TOTAAL VERNIEUWDE COLLECTIES DIE BUITEN DE HUIDIGE COLLECTIE OM KUN-

NEN WORDEN GEPRESENTEERD. PER COLLECTIE KRIJGT DE JUWELIER EEN ZEER 

COMPACT DISPLAY BIJGELEVERD. TIJDENS DE AANKOMENDE JEWELS & WATCHES 

VOORJAARSBEURS WORDEN DE SPORTS LINE EN CLASSIC ELEGANCE GELANCEERD.

De nieuwe Olympic Sports Line bestaat uit een drietal sportieve analoge horloges en drie uit-
voeringen met een digitale module. Door middel van een drukknopje licht de wijzerplaat  op, 
zodat ook in het donker de tijd afgelezen kan worden. Met een waterdichtheid tot maar liefst 
10 ATM zijn de horloges gemaakt voor een sprong van de hoge duikplank of een spontane duik 
in de Middellandse zee. De Sports Line is bovendien zeer sportief geprijsd, want de digitale uit-
voeringen zijn voor € 39,95 te koop en analoge uitvoeringen voor € 49,95. De horloges worden 
inclusief LongLive Lithium batterij geleverd.
 
CLASSIC ELEGANCE 
Met een splinternieuwe dameslijn laat Olympic zien dat fashionable horloges zeer betaalbaar 
kunnen zijn. De elegante kasten hebben een ingetogen karakter, maar zijn tot in de puntjes 
afgewerkt met prachtige wijzerplaten. Er zijn verschillende typen banden beschikbaar zoals 
edelstalen spangen, soepele kalfslederen én trendy Milanese banden. De horloges hebben een 
kast diameter van 29 mm, zijn 5 ATM waterdicht en zijn uitgevoerd in negen verschillende 
uitvoeringen. Zo is er voor iedereen wel een geschikt horloge te vinden! En dat met een winkel-
verkoopprijs vanaf € 69,95.

Meer informatie: Pex Time
Tel. 075-670 70 75, www.pextime.nl, J&W-stand: C.305

OLYMPIC ZET IN OP CONCEPT COLLECTIES
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Alle horlogereparaties 
naar één adres

Alle reparaties 24/7 te 
volgen in één systeem

Forse besparing op 
verpakking & verzendkosten

Gecertificeerd en 
gekwalificeerd personeel
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DE CITY COLLECTIE VAN ICE-WATCH IS INMIDDELS WELBEKEND. TOEN ICE-WATCH TWEE JAAR 

GELEDEN STARTTE MET DEZE BIJZONDERE TOEVOEGING OP DE DOORGAANS SPORTIEVE COL-

LECTIE, WISTEN ZE METEEN DAT HET VOLDEED AAN DE VRAAG NAAR KLASSIEKE, CASUAL 

HORLOGES. HET WAS EEN GEDURFDE STAP OMDAT DE COLLECTIE ZO ANDERS IS DAN DE 

REST VAN DE COLLECTIE, MAAR HET WAS OOK EEN NOODZAKELIJKE VERNIEUWING. NIET 

VOOR NIETS IS HET MOTTO VAN ICE-WATCH: CHANGE. YOU CAN. 

Waar de duo, forever en sixty nine collecties vooral sportief maar ook glam-chique kunnen zijn, 
zijn de CITY collecties vooral casual en klassiek. En hier is de vraag naar nog een collectie ont-
staan, waar Ice-Watch met ICE time gehoor aan geeft. Deze collectie, geïnspireerd op de horlo-
ges uit de jaren ‘70, biedt een ruime basiscollectie voor de consument die op zoek is naar een 
klassiek horloge. De serie bestaat uit zowel dames- als herenmodellen.

TRENDKLEUREN
De banden van nubuck leer en minimalistische design van de wijzerplaten, kan dit model klas-
siek en luxe. De trendkleuren voor het voorjaar zijn kaki, bordeaux, lichtbruin en donkerbruin, 
passend in het oorspronkelijke kleurenpalet van de zeventiger jaren. Met ICE time is Ice-Watch 
weer helemaal bij de tijd. 

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

ICE TIME: EEN ODE AAN DE SEVENTIES

FRAAI AUTHENTIEK MARMER IS MET RECHT HET HOOGTEPUNT VAN DIT SEIZOEN BIN-

NEN DE COLLECTIE VAN HET ALTIJD STIJLVOLLE DANISH DESIGN. MET RECHT UNIEK, 

WANT GEEN ENKEL STUK MARMER IS IDENTIEK. ZWART OF WIT GEADERD MARMER 

WORDT STOER, TIJDLOOS OMLIJST DOOR EEN STALEN OF GOUDKLEURIGE KAST MET 

ZWART LEDEREN MILANAISE BAND. 

Als een tweede bijzondere ode aan de natuur, wekt Danish Design de boomschorsprint tot leven 
in een uitermate minimalistisch chique zwarte toon-in-toon combinatie. Subtiel, betoverend en ori-
gineel. In volledige harmonie met haar natuurlijke schoonheid. Danish Design kenmerkt zich door 
elegant Scandinavisch design, uitzonderlijke materialen, hoge kwaliteit en schappelijke prijzen. 
Fashionable zonder trendgebonden te zijn; de iconische designs van Danish Design zijn tijdloos.

Voor meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com
J&W-stand: D.444 t/m D.451

DANISH DESIGN ONDERKENT DE KRACHT 
VAN NATUURLIJKE SCHOONHEID

http://www.pextime.nl/
http://www.weiszgroup.com/


V I N T A G E  S T Y L E  W A T C H E S

www.QTIMEDISTRIBUTION.nl

CHRONOGRAPH
WLAC01NRMM

189 €

CALENDAR
WLAC03BUCM

149 €

SMALL CHRONOGRAPH
WLAC02GOCN

169 €

http://www.qtimedistribution.nl/


De sieraden van Salvatore Bersani stralen een bepaalde luxe 

en verfijning uit en worden met de hand in Italië vervaardigd. 

Voor de BJOY serie wordt (gekleurd) edelstaal gecombineerd 

met 18 karaat goud. In een aantal modellen wordt bovendien 

gewerkt met gevlochten leer. De edelstalen kabels zijn vaak 

gekleurd in stijlvolle kleuren als zwart, brons, donkerblauw en 

goud. Doordat het hier geen oplage betreft, zal deze kleur er 

niet af slijten in het dragen. Prijzen liggen tussen de €87,- en 

€259,-. Een collectie voor de modebewuste en stijlvolle man-

nen van Nederland! 

Dealers ontvangen een compleet pakket met display- en 

verpakkingsmateriaal en (digitaal) beeldmateriaal. 

Meer informatie: info@excellentgold.nl | 035-5259599 | www.salvatorebersani.it | 

Herenarmbanden worden steeds vaker om de pols van de  

Nederlandse man gespot. Van stoere zilveren schakelarmban-

den tot hippe gekleurde nylonbandjes. Betaalbare, stijlvolle 

armbanden met een luxe uitstraling waren er echter nauwelijks. 

Maar daar komt verandering in, want Salvatore Bersani’s BJOY-

collectie is hard op weg de Nederlandse markt te veroveren. 

Mylanious Jewelry was founded in 2015 by Dennis Bijlsma.His years of experience 
- both nationally and internationally - is our base for good adviceand quality service 
to best serve the jewelry industry. As a distributor and agency we deal with selling 

jewelry and watchesfor the middle and upper price segment. Sharing the vision and 
knowledge to put our motto, so together with you the right collections.

ZUIDERAKERWEG 45 |  1069 MD AMSTERDAM  |  THE NETHERLANDS  
|  +31(0)655698386   |  DENNISBIJLSMA@MYLANIOUS.NL

Sharing 
the luxury of life

Jewelry is something that has to do with emotion. It’s that aspect of jewelry that really interests me

MYLANIOUS JEWELRY  IS THE OFFICIAL  AGENT FOR 
CORONET JEWELRY IN THE BENELUX Meer informatie: www.mylanious.nl

mailto:info@excellentgold.nl
http://www.salvatorebersani.it/
mailto:DENNISBIJLSMA@mylanious.nl
http://www.mylanious.nl/
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Grande chronografen
RENARD IS HET KINDJE VAN DE EIGE-

NAREN VAN BOLD LABELS, PAUL VAN 

DEN BERG EN ASHWIN BLAUW. EEN 

EIGEN HORLOGEMERK WAS EEN 

LANGGEKOESTERDE DROOM, DIE MET 

DE OPRICHTING VAN RENARD ALWEER 

TWEE JAAR GELEDEN IN VERVULLING 

GING. RENARD WIL EEN TEGENWICHT 

BIEDEN TEGEN DE SNELLE 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 EIGEN-

TIJDSE INVLOEDEN. 

De eigentijdse horloges van Renard voldoen aan de laatste stijlvolle trend van strakke lijnen en vin-
tage invloeden. Om het assortiment nog verder uit te breiden heeft Renard acht nieuwe varianten 
toegevoegd aan de Grande serie. De Grande kenmerkt zich door klassiek design met een minimalis-
tische esthetiek. Deze stijlvolle chronografen zijn betaalbaar en verstaan de kunst van het verleiden. 

ELEGANTIE
De kleurstellingen van de nieuwe varianten zijn warm en karaktervol. Door de slanke kast, met 
een bescheiden diameter van 40 mm, ligt het horloge elegant op de pols. De verticaal geborstelde 
wijzerplaat speelt onder verschillende invalshoeken met het licht. Zo weet de Grande subtiel de 
aandacht te trekken van de omgeving.

BETAALBAAR
Begin 2016 bracht Renard de eerste collectie Grande horloges uit. Deze stijlvolle chronografen 
bevatten onder andere een gebold glas en matte wijzers, designelementen die kenmerkend zijn 
voor de horloges van Renard. Het Amsterdamse merk besteedt veel aandacht aan details met 
als doel de horloges een verleidelijke en rijke uitstraling te geven. Desondanks zijn de horloges 
betaalbaar. De Grande chronografen hebben banden die gemakkelijk te verwisselen zijn. De win-
kelverkoopprijs van de Grande met vegetable tanned kalfslederen band is € 269,-. Het model met 
Milanese band kost € 279,-.

Meer informatie:

Orfac
Tel. 050-2110711
www.renardwatches.com 
J&W-stand: B.245
Out of the Box - stand: 10

RENARD NOG STIJLVOLLER MET 

http://www.renardwatches.com/


SANJOYA BIEDT JUWELIERS EEN BREDE COLLECTIE VAN STERLING ZILVEREN EN GOUDEN SIERADEN DIE ZEER ZEKER EIGENTIJDS EN 

ONDERSCHEIDEND ZIJN. DAT KUNT U OP 12 EN 13 MAART MET EIGEN OGEN ZIEN, WANT DAN IS SANJOYA ALS EXPOSANT AANWE-

ZIG TIJDENS OUT OF THE BOX IN AMERSFOORT. WIJ VROEGEN EIGENAAR MICHEL KOTEK NAAR DE KENMERKEN VAN SANJOYA.

“Sanjoya werkt  met internationale ontwerpers en gerenommeerde en kwalitatief hoogwaardige 
producenten. De vier stijlen die Sanjoya biedt (strak, origineel, elegant en chique) kenmerken 
zich door een exclusief, onderscheidend en verrassend design. Sieraden zijn doorgaans op voor-
raad leverbaar in op elkaar afgestemde ‘setjes’ en verkrijgbaar in verschillende kleuren”, aldus 
Michel Kotek.

OUT OF THE BOX
“Onze slogan ‘inspire yourself’ is ingegeven door deze onderscheidende elementen”, zo vervolgt 
hij. “Een perfecte dealerondersteuning en goede band met juweliers is ons goud waard. Zo kunt 
u het volgende van Sanjoya verwachten: geen verplichte minimumafnames  en interessante 
marges, een perfecte service met twee jaar garantie, displaymateriaal, reclamecampagnes en 
dealerlocator op Sanjoya site, ondersteuning op social media van onze verkooppunten en het 
grootste deel van collectie is uit voorraad leverbaar. We laten graag onze collectie aan u per-
soonlijk zien op Out of the Box.”

Meer informatie: Sanjoya
Tel. 020-2600121
info@sanjoya.eu
www.sanjoya.nl
Out of the Box-stand: 9 

SANJOYA: INSPIRE YOURSELF  

C’EST MOI JEWELS IS EEN NIEUWE STER AAN DE GROTE HEMEL VAN SIERADEN-

MERKEN. DE SIERADEN VAN DIT NEDERLANDSE MERK ZIJN VERVAARDIGD VAN 14 

KARAAT GOUD EN VERRIJKT MET DE MEEST FRAAIE EDELSTENEN.

C’est Moi Jewels streeft niet alleen de hoogst mogelijke kwaliteit na, het merk toont aan dat 
design ook hoog in het vaandel staat. Deze kernwaarden zorgen ervoor dat er een geraffineerde 
collectie sieraden is samengesteld, waarbij de sieraden ook helemaal naar eigen wens te perso-
naliseren. C’est Moi Jewels wordt tijdens Out of the Box op 12 en 13 maart gepresenteerd aan 
de bezoekers van deze nieuwe vakbeurs.

Meer informatie:

C’est Moi Jewels
Tel. 06-1938 1035
www.cestmoijewels.com 
Out of the Box-stand: 71

NIEUW NEDERLANDS SIERADENMERK: 
C’EST MOI JEWELS 
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SANJOYA: INSPIRE YOURSELF  

Tommy Hilfiger
2017 STAAT VOOR TOMMY HILFIGER HELE-

MAAL IN TEKEN VAN LIEFDE. TOMMY HILFIGER 

INTRODUCEERT NAMELIJK ZIJN HORLOGE- EN 

SIERADENCOLLECTIE VAN HET NIEUWE SEIZOEN 

MET ALS GROOTSTE HIGHLIGHT DE SUMMER OF 

LOVE CAMPAGNE. 

Zomerse taferelen, een jaren ‘70 hippie sfeertje, gecombineerd met de bekende Tommy 
twist.  We zien veel hartjes, bloemen en lederen banden in frisse zomerse kleuren. Ook 
de siliconen collectie voor de dames is sterk uitgebreid. De items zijn klassiek, maar 
tegelijkertijd ook sportief. Retro met een Tommy twist. Onze persoonlijke favoriet: het 
heren horloge, door de opvallende 24-uurs aanduiding in het midden van de wijzer-
plaat. 
 
SUMMER OF LOVE
De mode uit de jaren ‘70 is weer hot. We zien het al een tijdje in de mode, maar ook 
in de horloge- en sieradencollectie is het retro gevoel duidelijk terug te zien. We zien 
het in de kleuren van de lederen banden, de klassieke details en de prints op de wijzer-
platen. 

RETRO VOOR DE HEREN
In de herencollectie is ook duidelijk inspiratie gehaald uit de tijd van ‘Peace and Love’. 
Verfijnde modellen met blauw en bruin, gouden bezels en rode details en dus een 
opvallende tijdweergave met de 24-uur aanduiding in het hart van de wijzerplaat.

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

SUMMER OF LOVE MET 

B e u r s n i e u w s

D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 7 81

http://www.beachtime.nl/


info@takemehome.nl  |  Kantoor: +31 (0) 24 6417611  |  www.takemehome.nl  |  www.sifjakobs.com

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


D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 7 83

B e u r s n i e u w s

De marketingstrategie van Vendoux is sowieso al gericht op een aantal wereldsteden, maar ook is er een 
nieuw Vendoux-platform. “Zo hebben we de toepasselijke namen als romantic Paris, casual New York, 
upper class London, playfully Tokyo, minimalistic Stockholm en elegant Milano voor onze verschillende 
campagnes. De nieuwe webshop is naar deze wereldsteden ingedeeld en is strak, elegant en overzichte-
lijk met een eigen blog, de nieuwe strategie van Google. Zo kunnen wij het contact met de consument en 
daarmee de online omzet verbeteren, waar de Vendoux servicedealer ook van profiteert.”

ONLINE VERKOOP
“Wanneer een consument een horloge online koopt via de Vendoux webshop, ontvangt de dichtstbijzijn-
de gevestigde service dealer de volledige marge van de aankoop”, zo vervolgt Joyce. “Zo heeft de juwelier 
online een horloge verkocht zonder daar iets voor te hoeven doen! De servicedealer dient dan wel de 
service te verlenen aan de klant, maar verder is het slapend geld verdienen dus.”

NIEUWE DISPLAYS
Naast de nieuwe webshop (www.vendoux.com) heeft Vendoux ook nieuwe displays. “Hierbij is een schei-
ding gemaakt tussen de dames- en herenmodellen. Het damesdisplay is elegant en chic, wit met crème 
en kan met verschillende elementen worden uitgebouwd. Het herendisplay is stoer en sportief, zwart met 
grijs en onderscheid zich duidelijk van het vrouwelijke damesdisplay. We hebben een selecte groep juwe-
liers reeds kunnen beleveren met de nieuwe displays en dat heeft als resultaat gehad dat de doorverkoop 
is verdrievoudigd ten opzichte van het vorige jaar. Dat schept de nodige verwachtingen.”

EVENTS 
In 2017 zal Nederland Vendoux leren kennen in 
een nieuw jasje met een nieuwe webshop, nieu-
we displays en modellen. “Om dat allemaal op 
een duidelijke manier uit te dragen en uiteen te 
zetten nemen wij dit jaar deel met een nieuwe 
stand aan de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
en Out of the Box. Op deze evenementen is de 
nieuwe look & feel te bewonderen van Vendoux 
en we hopen u daar te mogen verwelkomen”, 
zegt Joyce tot slot.

Voor aanvullende informatie:
Miller/Co
Tel. + 31 (0)23 538 83 84
info@vendoux.com 
www.vendoux.com
J&W-stand: B.232

GOES GLOBAL
ONDER DEZE NOEMER PRESENTEERT 

MILLER/CO DE NIEUWE VENDOUX 

SPRING & SUMMER CAMPAGNE. 

MILLER/CO ZAL DE JUWELIER EN DE 

CONSUMENT IN HET VOORJAAR VAN 

2017 NIET ALLEEN VERRASSEN MET EEN 

NIEUWE ONLINE EN OFFLINE LOOK & 

FEEL VOOR VENDOUX, OOK WORDT 

DE FOCUS GELEGD OP EXPORT. WIJ 

SPRAKEN MET JOYCE HAAGMANS VAN 

MILLER/CO OVER DEZE GEWELDIGE 

STAP EN OOK BLIJKT HET VERKOOPTEAM 

VAN HET BEDRIJF FLINK TE ZIJN UITGE-

BREID. “RICHARD GÜNTHER EN TESSA 

TOUSSAINT HEBBEN ONS VERSTERKT. 

ZIJ ZULLEN WERKEN AAN DE NIEUWE 

LOOK & FEEL EN HET UITBOUWEN VAN 

HET MERK OP DE NEDERLANDSE MARKT. 

VOOR DE BELGISCHE MARKT WORDT 

ONS TEAM VERSTERKT MET SALESPRO-

FESSIONAL SOFIE HAMANS.”

Vendoux

info@takemehome.nl  |  Kantoor: +31 (0) 24 6417611  |  www.takemehome.nl  |  www.sifjakobs.com

http://www.vendoux.com/
mailto:info@vendoux.com
http://www.vendoux.com/
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Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?  
Lesa: We ontmoetten elkaar bij onze eerste dag in 
London College of Fashion ... we werden rondgeleid 
op de campus Bond Street toen Jemma naar me 
toe kwam we direct begonnen te praten! Het klikte 
meteen en zijn beste vrienden sinds die tijd. 

Hoe kwam je op het idee om te starten? 
Jemma: We hebben altijd van een eigen 
onderneming gedroomd, maar we wisten dat 
we eerst ervaring op moesten gaan doen in de 
mode-industrie om een goede basis te leggen 
om te kunnen starten. We wilden een merk 
met bijzondere, vrouwelijke horloges die echt 
onderscheidend zouden zijn. Daarbij was het 
belangrijk om de horloges betaalbaar te houden 
zodat deze makkelijk afgewisseld konden worden al 
naar gelang de outfit of stemming van de klant. 
Vaak kochten we mooie vintage horloges op 
antiekmarkten, maar deze deden het zelden goed, 
omdat ze al zo oud waren. Het was daarom een 
beetje een eureka-moment, waarom ontwerpen 
we niet onze eigen horloges? Uiteindelijk besloten 
we om de sprong te wagen,  we begonnen met 
schetsen, zeiden onze banen op en een jaar later 
lanceerden we onze debuut collectie bij het 
prestigieuze warenhuis Harvey Nichols! 

Hoe zou u Olivia Burton beschrijven in 
een paar regels?  
Jemma: Wij laten ons inspireren door vintage 
designs en combineren die met modetrends. Zo 

Sinds de lancering in 2012, heeft Olivia Burton ons hart gestolen met haar vintage ogende, 
maar  hedendaagse horloges en nu ook sieraden die zij onlangs lanceerde. We spraken 
met Lesa Bennett en Jemma Fennings, de oprichters van Olivia Burton en tevens beste 
vriendinnen, over het combineren van vintage inspiratie en catwalk trends, het belang van het 
bezit van het perfecte horloge en wat SS17 in petto heeft voor Olivia Burton fans ...  

creëren we een collectie van horloges en sieraden 
die hip en schattig zijn en die consumenten tevens 
willen verzamelen. Omdat we een relatief klein en  
onafhankelijk merk zijn, stelt dat ons in staat om snel 
te reageren op catwalk trends - en goed te luisteren 
naar wat onze klanten vragen via onze social media 
kanalen.   

Wat zijn de bestsellers van Olivia 
Burton? 
Lesa: Al onze stijlen verkopen gelukkig heel 
goed. Onze Big Dials zijn populair, omdat ze een 
statement maken. Uiteraard doen onze Printed 
Dials en 3 - dimensionale ontwerpen, waaronder 
het nieuwe 3D-Bouquet het heel goed. Dit zijn 
unieke designs waar mensen veel over praten. 

Wat is de toekomst voor het merk? 
Jemma: We zijn druk bezig met de lancering 
van de nieuwe maart collectie met onder andere 
het Vegan Woodland Bunny horloge met een 
handgetekende illustratie op de wijzerplaat. 
Daarnaast zijn we druk bezig met de nieuwe 
sieradenlijn. Deze hebben we eerst in het Verenigd 
Koninkrijk gelanceerd en heeft een geweldige 
response gehad. We bereiden nu de internationale 
uitrol voor. Houd Olivia Burton dus in de gaten. 

Voor meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.oliviaburton.com

 minuten met
HET DUO ACHTER 
OLIVIA BURTON 
HORLOGES5

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?  
Lesa: We ontmoetten elkaar bij onze eerste dag in 
London College of Fashion ... we werden rondgeleid 
op de campus Bond Street toen Jemma naar me 
toe kwam we direct begonnen te praten! Het klikte 
meteen en zijn beste vrienden sinds die tijd. 

Hoe kwam je op het idee om te starten? 
Jemma: We hebben altijd van een eigen 
onderneming gedroomd, maar we wisten dat 
we eerst ervaring op moesten gaan doen in de 
mode-industrie om een goede basis te leggen 
om te kunnen starten. We wilden een merk 
met bijzondere, vrouwelijke horloges die echt 
onderscheidend zouden zijn. Daarbij was het 
belangrijk om de horloges betaalbaar te houden 
zodat deze makkelijk afgewisseld konden worden al 
naar gelang de outfit of stemming van de klant. 
Vaak kochten we mooie vintage horloges op 
antiekmarkten, maar deze deden het zelden goed, 
omdat ze al zo oud waren. Het was daarom een 
beetje een eureka-moment, waarom ontwerpen 
we niet onze eigen horloges? Uiteindelijk besloten 
we om de sprong te wagen,  we begonnen met 
schetsen, zeiden onze banen op en een jaar later 
lanceerden we onze debuut collectie bij het 
prestigieuze warenhuis Harvey Nichols! 

Hoe zou u Olivia Burton beschrijven in 
een paar regels?  
Jemma: Wij laten ons inspireren door vintage 
designs en combineren die met modetrends. Zo 

Sinds de lancering in 2012, heeft Olivia Burton ons hart gestolen met haar vintage ogende, 
maar  hedendaagse horloges en nu ook sieraden die zij onlangs lanceerde. We spraken 
met Lesa Bennett en Jemma Fennings, de oprichters van Olivia Burton en tevens beste 
vriendinnen, over het combineren van vintage inspiratie en catwalk trends, het belang van het 
bezit van het perfecte horloge en wat SS17 in petto heeft voor Olivia Burton fans ...  

creëren we een collectie van horloges en sieraden 
die hip en schattig zijn en die consumenten tevens 
willen verzamelen. Omdat we een relatief klein en  
onafhankelijk merk zijn, stelt dat ons in staat om snel 
te reageren op catwalk trends - en goed te luisteren 
naar wat onze klanten vragen via onze social media 
kanalen.   

Wat zijn de bestsellers van Olivia 
Burton? 
Lesa: Al onze stijlen verkopen gelukkig heel 
goed. Onze Big Dials zijn populair, omdat ze een 
statement maken. Uiteraard doen onze Printed 
Dials en 3 - dimensionale ontwerpen, waaronder 
het nieuwe 3D-Bouquet het heel goed. Dit zijn 
unieke designs waar mensen veel over praten. 

Wat is de toekomst voor het merk? 
Jemma: We zijn druk bezig met de lancering 
van de nieuwe maart collectie met onder andere 
het Vegan Woodland Bunny horloge met een 
handgetekende illustratie op de wijzerplaat. 
Daarnaast zijn we druk bezig met de nieuwe 
sieradenlijn. Deze hebben we eerst in het Verenigd 
Koninkrijk gelanceerd en heeft een geweldige 
response gehad. We bereiden nu de internationale 
uitrol voor. Houd Olivia Burton dus in de gaten. 

Voor meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.oliviaburton.com
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SINDS DE LANCERING IN 2012, HEEFT OLIVIA BURTON ONS HART GESTOLEN MET HAAR VIN-

TAGE OGENDE, MAAR HEDENDAAGSE HORLOGES EN NU OOK SIERADEN DIE ZIJ ONLANGS 

LANCEERDE. WE SPRAKEN MET LESA BENNETT EN JEMMA FENNINGS, DE OPRICHTERS VAN 

OLIVIA BURTON EN TEVENS BESTE VRIENDINNEN, OVER HET COMBINEREN VAN VINTAGE 

INSPIRATIE EN CATWALK TRENDS, HET BELANG VAN HET BEZIT VAN HET PERFECTE HORLOGE 

EN WAT SS17 IN PETTO HEEFT VOOR OLIVIA BURTON FANS…

HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR 
ONTMOET?
Lesa: “We ontmoetten elkaar bij onze eerste dag in 
London College of Fashion. We werden rondgeleid 
op de campus Bond Street toen Jemma naar me 
toe kwam we direct begonnen te praten! Het klikte 
meteen en zijn beste vrienden sinds die tijd.”

HOE KWAMEN JULLIE OP HET IDEE 
OM TE STARTEN?
Jemma: “We hebben altijd van een eigen onderne-
ming gedroomd, maar we wisten dat we eerst erva-
ring op moesten gaan doen in de mode-industrie 
om een goede basis te leggen om te kunnen starten. 
We wilden een merk met bijzondere, vrouwe-
lijke horloges die echt onderscheidend zouden 
zijn. Daarbij was het belangrijk om de horloges 
betaalbaar te houden zodat deze makkelijk afge-
wisseld konden worden al naar gelang de outfit of 
stemming van de klant. Vaak kochten we mooie 
vintage horloges op antiekmarkten, maar deze 
deden het zelden goed, omdat ze al zo oud waren. 
Het was daarom een beetje een eureka-moment, 
waarom ontwerpen we niet onze eigen horloges? 
Uiteindelijk besloten we om de sprong te wagen, 
we begonnen met schetsen, zeiden onze banen 
op en een jaar later lanceerden we onze debuut 
collectie bij het prestigieuze warenhuis Harvey 
Nichols!”

HOE ZOUDEN JULLIE OLIVIA BURTON 
BESCHRIJVEN IN EEN PAAR REGELS?
Jemma: “Wij laten ons inspireren door vintage 
designs en combineren die met modetrends. Zo 

creëren we een collectie van horloges en siera-
den die hip en schattig zijn en die consumenten 
tevens willen verzamelen. Omdat we een relatief 
klein en onafhankelijk merk zijn, stelt dat ons in 
staat om snel te reageren op catwalk trends en 
goed te luisteren naar wat onze klanten vragen 
via onze social media kanalen.”

WAT ZIJN DE BESTSELLERS VAN 
OLIVIA BURTON?
Lesa: “Al onze stijlen verkopen gelukkig heel 
goed. Onze Big Dials zijn populair, omdat ze 
een statement maken. Uiteraard doen onze 
Printed Dials en 3 - dimensionale ontwerpen, 
waaronder het nieuwe 3D-Bouquet het heel 
goed. Dit zijn unieke designs waar mensen veel 
over praten.”

WAT IS DE TOEKOMST VOOR 
HET MERK?
Jemma: “We zijn druk bezig met de lancering 
van de nieuwe maart collectie met onder andere 
het Vegan Woodland Bunny horloge met een 
handgetekende illustratie op de wijzerplaat. 
Daarnaast zijn we druk bezig met de nieuwe sie-
radenlijn. Deze hebben we eerst in het Verenigd 
Koninkrijk gelanceerd en heeft een geweldige 
response gehad. We bereiden nu de internatio-
nale uitrol voor. Houd Olivia Burton dus in de 
gaten.”

Voor meer informatie: Orfac
Tel. 050-2110711, www.oliviaburton.com
J&W-stand: B.245, Out of the Box-stand: 10

5MINUTEN MET 

HET DUO ACHTER 
OLIVIA BURTON 
HORLOGES

463.2015_Juwon advertenties 240 x 340 mm.indd   2 20-5-2015   12:19:52

http://www.oliviaburton.com/
http://www.oliviaburton.com/


BOCCIA TITANIUM HEEFT DIT SEIZOEN HAAR INSPI-

RATIE VOOR DE SIERADENCOLLECTIE GEHAALD 

UIT DE ONGEKEND POPULAIRE BLOEM: DE TULP. 

DE TULP, AFKOMSTIG UIT DE LELIEFAMILIE, STAAT 

BEKEND OM HAAR VERFIJNDE, ELEGANTE STRUC-

TUUR EN LICHTE GEWICHT. DE TULP IS AL JAREN 

EEN BELANGRIJK SYMBOOL VOOR NEDERLAND, 

EN NU OOK TERUG TE ZIEN IN DE PRACHTIGE 

SIERADENCOLLECTIE VAN BOCCIA TITANIUM. 

De collectie bestaat uit zowel 18 karaat goud vergulde sieraden als geheel titanium dat mat 
en glans combineert. Het materiaal van de Tulip collectie sluit perfect aan op de lichtge-
wicht blaadjes van de originele tulp. De organische vormen van het materiaal zorgen ervoor 
dat de sieraden perfect aansluiten op de drager. Het collier ligt prachtig om de hals en de 
armband sluit perfect om de pols – zo soepel als een tulpenblad. Puur mat titanium – het 
Boccia Titanium handelsmerk – in combinatie met de verfijnde vormen van de Tulip collec-
tie, zorgen voor een tedere en elegante uitstraling. 

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

TULIP COLLECTIE VAN BOCCIA TITANIUM

OBAKU DENMARK BREIDT HAAR KLEURENPALET VERDER UIT: HET POPULAIRE MODEL V149 V 

KOMT DIT VOORJAAR IN EEN FRISSE BORDEAUXRODE UITVOERING. DE COMBINATIE VAN 

ROSÉGOUD MET DE BORDEAUXRODE WIJZERPLAAT EN LEDEREN BAND, MAAKT DIT HOR-

LOGE TOT EEN PRACHTIG EXEMPLAAR. 

Het model is populair door haar simplistische doch verfijnde uitstraling. “Een clean, fris design zonder 
al te veel onnodige details zal altijd in de mode blijven”, volgens Brand Director Henriette Arvin. “In het 
algemeen willen we blijvende horloges ontwerpen, die niet uit de mode zullen gaan. 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 rode 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 

OBAKU KLEURT BORDEAUX 
DIT VOORJAAR

D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 786
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OBAKU KLEURT BORDEAUX 
DIT VOORJAAR

VENDOUX

+31 (0) 23 538 83 84 | INFO@VENDOUX.COM | WWW.VENDOUX.COM 

THE PALAZZO
€ 169,00

mailto:INFO@vendoux.com
http://www.vendoux.com/


Dé waarborg van Nederland
Edelmetaal Waarborg Nederland BV (hierna EWN) uit Joure is in maart 2002 

door de Minister van Economische Zaken, op basis van de Waarborgwet, aange-

wezen als waarborginstelling belast met het onderzoek naar het wettelijk gehalte 

aan edelmetaal in alle producten die bestemd zijn voor de Nederlandse markt.

 

Polderboskdyk 13-A   |   Joure 8501 ZJ   |   T +31 (0) 513 468 111   |   E info@ewnederland.nl   |   www.ewnederland.nl

KERNWAARDEN EWN: 

1. Korte doorlooptijd
2. Uitstekende service
3. Eigen verzekerd transport
4. State of the art laserapparatuur

Neem binnenkort contact 
met ons op en ervaar

direct de voordelen van 
dé waarborginstelling

 van Nederland

EWN is geaccrediteerd tegen de ISO 17020 (inspectie) en de ISO 17025 (laboratorium).

www.eclat-sueno.nl

1e gehalte zilver

Handgemaakt

23-58
Oorhangers
rosé verguld

23-62
Ring
rosé verguld

23-59
Hanger
rosé verguld

23-60
Collier
rosé verguld

23-61
Armband
rosé verguld

mailto:info@ewnederland.nl
http://www.ewnederland.nl/
http://www.eclat-sueno.nl/
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Eind verleden jaar introduceerde MY iMenso met succes de nieuwe Pura Series. René: “Deze kleine medail-
lons zijn nu ook verkrijgbaar als een bangle met slag en als armbandje met kettinkje. De Insignia’s kunnen 
vervangen worden door middel van een klemveertje, hetgeen wel enige oefening vereist. Greenery is de 
trendkleur van dit voorjaar en deze zomer en dus zie je bangles ook in deze kleur.”

Het Clip Medaillon van MY iMenso is sierlijk en elegant en ook in deze collectie is vernieuwing. 
“Een beperkte selectie van Gemstone insignia’s kunnen eenvoudig in het Clip Medaillon geschoven worden. 
De hanger toont alleen de steen met de twee ‘hands’. De rest van het mechanisme zit achter de hanger.”

TRIPLE INFINITY
Het nieuwe Triple Infinity Insignia van MY iMenso is ontworpen met een 
knipoog naar het merk zelf. “Het is een symbool met meerdere interpre-
taties en ontzettend mooi in zijn eenvoud. Het Infinity symbool vertegen-
woordigt eeuwigheid en oneindige mogelijkheden. Het is een prachtig 
ontwerp en een fantastische toevoeging aan de MY iMenso collectie.”

3D
Door gebruik te maken van de laatste technologie, biedt MY iMenso haar 
klanten een duurzaam, natuurlijk en volledig gepersonaliseerd insignia. 
“Dat doen we met de 3D printer. De kunstwerkjes worden gemaakt van 
bamboe vezel composiet. Dit mooie sieraad is FSC gecertificeerd. Het 
FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van 
verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven”, aldus René.

GLITTERY
Met de nieuwe ‘Glittery Insignia’ kan de elk medaillon snel en eenvoudig 
worden gepersonaliseerd. “Het epoxy emailleer met zilverdeeltjes geeft een 
mooi glittereffect. Met het volledige alfabet kan je klant haar eigen initiaal 
of van iemand die haar dierbaar is dragen.”

NOG MEER PERSONALISEREN 

   

MET EEN KLEURRIJK VOORJAAR IN HET VERSCHIET, SPEELT MY IMENSO WEER IN OP DE TRENDS EN MODEKLEUREN VAN 

DEZE LENTE EN ZOMER. RENÉ MIGCHELSEN VAN BENE-LUX JEWELS IS DAN OOK TEVREDEN OVER DE NIEUWE COL-

LECTIE. “WAT IS ER NU MOOIER DAN EEN SIERAAD DRAGEN DAT JE HEEL DIERBAAR IS? DE SIERADEN VAN MY IMENSO 

KAN JE IN EEN HANDOMDRAAI PERSONALISEREN NAAR DE OUTFIT DIE JE OP DAT MOMENT DRAAGT OF GEWOON 

EEN KLEUR DIE JE MOOI VINDT. DIT IS WAAR HET DE DESIGNERS VAN MY IMENSO OM TE DOEN IS. DIT VOORJAAR 

HEBBEN WE NIEUWE MODELLEN IN ALLERLEI TRENDKLEUREN OM ONZE SIERADEN NOG PASSENDER NAAR WENS VAN 

DE CONSUMENT TE PERSONALISEREN.”  

D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 7 89

CERAMIC DESIGN
De laatste leuke toevoeging aan het MY iMenso assortiment zijn 
de Ceramic ringen. “Deze ring van keramiek sluit goed aan bij 
de MY iMenso collectie. De keramische ring wordt eenvoudig 
in de zilveren ring geschoven, waardoor je ook hier je eigen sie-
raad samenstelt. Dit voorjaar worden twee nieuwe zilveren rin-
gen geintroduceerd en drie nieuwe kleuren keramische ringen.” 
 
Meer informatie: 

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

MET MY IMENSO

De Ceramic ringen

http://www.myimenso.com/
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Charms und Echtschmuck     A Swarovski Company
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There’s jewellery, and then there’s jewellery
that is as unique as the woman who wears it.

Beautifully designed, exquisitely detailed
and lovingly crafted from the finest quality

Sterling Silver, Italian Murano Glass,
Swarovski Crystals and Zirconia.

Charms and Fine Jewelry     A Swarovski Company

Chamilia is a gift like no other.
For a woman like no other.

There’s jewellery, and then there’s jewellery
that is as unique as the woman who wears it.

Beautifully designed, exquisitely detailed
and lovingly crafted from the finest quality

Sterling Silver, Italian Murano Glass,
Swarovski Crystals and Zirconia.

Charms and Fine Jewelry     A Swarovski Company

Chamilia is a gift like no other.
For a woman like no other.

There’s jewellery, and then there’s jewellery
that is as unique as the woman who wears it.

Beautifully designed, exquisitely detailed
and lovingly crafted from the finest quality

Sterling Silver, Italian Murano Glass,
Swarovski Crystals and Zirconia.

Charms and Fine Jewelry     A Swarovski Company

Chamilia is a gift like no other.
For a woman like no other.

Bezoek de Jewels & Watches 
voorjaarsbeurs stand JW13
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De in de Franse Ardèche vervaardigde armbanden van Les 
Georgettes waren afgelopen jaar een hit en dit jaar moet het 
ringenconcept van het merk hoge ogen gaan gooien. “De rin-
gen zijn naar het concept van de armbanden ontworpen en 
dat zorgt voor een geweldige uitstraling”, aldus Joost. “In totaal 
komen er zes verschillende designs van ringen met vier afwer-
kingen – goud, zilver, roségoud en ruthenium – die versierd 
worden met zeven nieuwe leren bandjes, óf zes nieuwe ‘fluid 
perspex’ banden. Dat zorgt voor ruim duizend mogelijke com-
binaties. Dat maakt Les Georgettes ook zo populair: het perso-
naliseren van elk sieraad.”

STERKTE PUNTEN
We vragen Joost naar andere sterke eigenschappen van Les 
Georgettes. “Ik denk dat de kracht allereerst bij het zelf samen-
stellen van het sieraad ligt. Je hebt één sieraad in drie stijlen, 
met ontelbare mogelijkheden. Je hoort van dealers dat consu-
menten armbanden en extra lederen banden gaan sparen en 
daar gaat het om. De doorverkoop is ook zeer goed, dus klan-
ten blijven terugkomen. Daarnaast zijn er in een jaar tijd 1.700 
verkooppunten wereldwijd gerealiseerd via toonaangevende 
distributeurs. Dat geeft aan dat het merk gewild is en zeer sterk 
groeit. We spreken met deze sieraden een brede kopende doel-
groep aan van achttien tot zeventig jaar. Ik denk dat het totaal-
plaatje gewoon klopt bij Les Georgettes”, vertelt Joost tot slot.

Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl
J&W-stand: B.245
Out of the Box-stand: 10

PERSONALISEREN IN DE MEEST

Les Georgettes: 

VORIG JAAR INTRODUCEERDE ORFAC 

HET POPULAIRE FRANSE SIERADEN-

MERK LES GEORGETTES IN ONS LAND. 

HET LEUKE AAN LES GEORGETTES IS 

DAT DE SIERADEN VERSIERD WORDEN 

MET VERWISSELBARE EN OMKEERBA-

RE LEDEREN BANDEN. “HET IS EEN 

INNOVATIEF, EXCLUSIEF EN GEPA-

TENTEERD CONCEPT DAT KAN WOR-

DEN AANGEPAST AAN ELKE OUTFIT 

OF STEMMING, DOOR DE LEDEREN 

BAND OM TE KEREN OF TE VERAN-

DEREN”, ZO HOREN WIJ VAN JOOST 

OOSTERWIJK VAN ORFAC. 

VERNIEUWENDE VORM

B e u r s n i e u w s 
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More information
info@caratplusantwerp.com

Register now online 
with the code  JUWELIER
on www.caratplusantwerp.com

carat+advertentie.indd   12 18/01/17   16:54
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DE NIEUWE FENIX 5
GARMIN VOEGT AAN DE POPU-

LAIRE COLLECTIE FENIX DRIE NIEUWE 

SERIES SMARTWATCHES TOE. 

DOORDAT DEZE QUA FORMAAT EN 

STIJL VARIËREN ZIJN DE HORLOGES 

VAN DE LIJN ‘FENIX 5’ GESCHIKT 

VOOR EEN GROTE VERSCHEIDEN-

HEID AAN GELEGENHEDEN, VAN 

OUTDOOR TOT OP HET KANTOOR.

De serie fenix 5 bestaat uit de standaard 5, de compactere 5S en de uitge-
breide 5X Sapphire. Voor alle modellen geldt dat ze 24/7 draagbaar zijn, 
een lange batterijduur hebben en beschikken over technologische functies 
als hartslagmeting en een activity tracker. De gebruiker kan kiezen tussen 
stijlvolle leren en metalen polsbanden en sportieve siliconenexemplaren. 
Het wisselen tussen de verschillende horlogebanden is zeer eenvoudig. 

FENIX 5
De fenix 5 zit net als de huidige fenix-modellen (fenix 3) boordevol functies 
zodat iedere uitdaging kan worden aangegaan. Wel is de nieuwste incar-
natie van de fenix met 47mm vier millimeter kleiner dan de voorganger. 
Door verschillende profielen kunnen alle prestaties en gegevens worden 
bijgehouden, ongeacht de sport die de drager beoefent. Geavanceerdere 
gegevens zijn, speciaal voor de gevorderde sporter, verkrijgbaar in een 
bundel met hartslagband. 

FENIX 5X SAPPHIRE
De fenix 5X biedt dezelfde sportieve functies als de fenix 5, maar is specifiek 
gericht op outdoor-activiteiten. Zo zijn een hoogtemeter, kompas en gyros-
coop ingebouwd. Bovendien is de 5X Sapphire uitgerust met uitgebreide 

VAN OUTDOOR TOT KANTOOR:   

kaart- en navigatiefuncties om altijd weer de weg terug te kunnen vinden. 
Uiteraard kan een stoer horloge als de 5X ook tegen een stootje: zoals de 
naam doet vermoeden is het model gemaakt van hoogwaardige en sterke 
materialen zoals saffierglas en RVS. Het horloge is tot op honderd meter 
waterdicht.

FENIX 5S
De 5S is een compacte versie van de fenix 5, speciaal ontwikkeld voor vrou-
welijke atleten en stoere vrouwen in het algemeen. Ook dit 42mm-horloge 
is uitgerust met uiteenlopende functies, waaronder smartphone-meldingen. 
Dit model is verkrijgbaar in zilver, champagne en zwart met een selectie van 
makkelijk verwisselbare polsbanden in verschillende stijlen en materialen, 
zodat het horloge past bij iedere persoonlijkheid en gelegendheid.

Aanpasbaarheid staat bij de fenix 5 collectie sowieso voorop. Dit komt 
bijvoorbeeld terug in het Connect™ IQ-platform, waarbij gebruikers hun 
horloge met gratis apps, widgets, wijzerplaten en gegevensmogelijkheden 
geheel naar hun eigen hand kunnen zetten. Zelfs een eigen foto instellen 
als wijzerplaat is mogelijk. 

Voor aanvullende informatie: 

Garmin Nederland BV
Jeroen Bartels
Tel. 06-51443704
www.garmin.nl
Out of the Box - stand: 37

D e  J u w e l i e r  n r  1  2 0 1 7 93
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GDE ULTIEME OUT OF THE BOX SIERADEN 
VINDT U OP STAND NR. 5
Laat u op 12 of 13 maart verrassen en kom naar onze stand in de Rijtuigenloods 

bij station Amersfoort. Hier onthullen we de exclusieve Swinging Diamond 

Out of the Box hanger en oorknoppen van Eclat. Oogstrelende sieraden met 

subtiel bewegende diamanten. Een ‘must see’.

Maar Eclat heeft nog véél meer schitterend nieuws, 

net als International Diamant en Sueno. Tijdens uw 

bezoek kunt u uitgebreid kennismaken met alle 

nouveautés van deze merken. Bovendien stellen we 

u meteen graag voor aan de makers van Tétino. 

Een toonaangevend merk zilveren sieraden dat 

wij vanaf nu in Nederland vertegenwoordigen.  

Voor meer informatie mailt u naar: info@eclat.nl 
of belt u: 079 - 342 22 93

Alléén tijdens 

Out of the Box: 

10% korting.

Op bijna alle zilveren 

sieraden van Sueno en 

Tétino krijgt u bij bestelling 

op 12 of 13 maart een 

inkoopkorting van 10%! 

Informeer naar de 

voorwaarden. 

ods 

g 

at voorwaa

Uw eigen 
label creëren?
Uw huiscollectie begint 

bij Serri Diamonds.

Shalom Serri B.V. | Hogehilweg 14 | 1101CD | Amsterdam | info@shalomserri.nl | T: 020-691 53 31 | M: 06- 230 865 33 

Serri Diamonds heeft meer dan 2.500  
artikelen in haar assortiment. Displays, verpakkings- 
materiaal, garantiecertificaten met uw eigen logo  

en brochures op maat leverbaar. 

Heeft u interesse om uw eigen huiscollectie op te 
bouwen, mail voor een vrijblijvende afspraak naar 

info@shalomserri.nl

mailto:info@eclat.nl
mailto:info@shalomserri.nl
mailto:info@shalomserri.nl
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MET HAAR KEY-THEMA’S DREAM 

STATE EN ENERGETIC LEISURE IS 

DE ESPRIT SPRING/SUMMER 2017 

COLLECTIE PERFECT IN LIJN MET DE 

MODETRENDS, DIE VERTAALD WOR-

DEN IN HORLOGES EN SIERADEN 

MET EEN NATUURLIJKE ELEGANTIE. 

ORGANISCHE VORMEN, STRUCTU-

REN EN STENEN, MAAR OOK ZON 

GEBLEEKTE MATERIALEN, WAREN 

EEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR 

DE HORLOGE- EN SIERADENONT-

WERPERS VAN ESPRIT. 

DREAM STATE
Zachte, ronde vormen en verfijnde kleuren, gecombineerd met een minimalistisch design zorgen voor 
een individuele stijl. Een spel met kralen en parels; de sieraden die de pastel kleurtrend geadopteerd 
hebben met het toevoegen van rose quartz stenen. Als toevoeging op de pastel rosé tinten is de tweede 
trendkleur lichtblauw. 

VAN ESPRIT

Dream State 
Energetic Leisure 

Het horloge uit deze collectie is voorzien van twee uitbundig 
afgewerkte flexibele lugs waarmee dit tijdloos elegant horloge 
een modieus tintje krijgt. Daarnaast is dit model ook verkrijg-
baar met een marmeren wijzerplaat. Verdere hoogtepunten: de 
ronde kast en de subtiele metalen stippen voor de tijdsaandui-
ding op de wijzerplaat, die door de klinknagels in de lederen 
band met krokodillen reliëf wordt voortgezet. 

ENERGETIC LEISURE
In de zomertijd onthult de natuur nieuwe schatten: een 
strandwandeling, schelpen gebleekt door de zon. Horloges en 
sieraden pakken deze impressies uit de huidige modetrend met 
organische vormen en glimmende oppervlaktes met details op 
de band en gemarmerde wijzerplaten. 

Glanzende schelpen en stenen die tijdens een strandwande-
ling worden gevonden als echte schatten, hebben de ontwer-
pers geïnspireerd om mooie zomerse horloges en sieraden te 
ontwerpen. De elegante ronde kast van het horloge uit deze 
collectie is met een smalle band uitgevoerd en heeft een onge-
bruikelijke wijzerplaat. Het gemarmerde patroon geeft een 
natuurlijke en zomerse look aan het model. 

Voor meer informatie: 

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

Dream State

Energetic 

Leisure

http://www.beachtime.nl/
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De Lagedijk in Zaandijk voelt nostalgisch aan. De welbe-
kende Zaanse Schans met haar prachtige Hollandse molens 
is voor iedereen een bekende plek, maar Sarah Kobak 
kijkt nagenoeg elke dag uit op de toeristische trekpleister. 
Haar werkplek kijkt uit over de Zaan en de houten huisjes 
en molens aan de Zaanse Schans. “Dit is een ander soort 
A-locatie”, zo grapt Sarah.

EIGEN SIGNATUUR
Wij vragen Sarah hoe ze liefde en passie voor het ambacht 
heeft gekregen. “Ik ben best wel technisch onderlegd van 
huis uit. Na een bezoek aan de opleiding in Schoonhoven 
tijdens een open dag was ik verkocht. In 2000 ben ik dan 
ook gestart met de opleiding en in 2004 ben ik geslaagd. 
Toch had ik het gevoel dat ik nog iets miste. Ik had nog niet 
een eigen signatuur of stijl waarmee ik mij onderscheidde 
van de bestaande goudsmeden, dus ben ik een opleiding 
in het buitenland gaan volgen. Dat werd Jewellery Design 
aan The University for the Creative Arts in Rochester. Daar 
heb ik geleerd hoe je jezelf neerzet en hoe je tot de beste 
ontwerpen komt. Dat heeft mij heel veel geholpen. Ik ben in 
2006 terug naar Nederland gegaan en toen heel low profile 
voor mezelf begonnen in een oud schoolgebouw. Dat was 
eigenlijk de start.”

START  
Het begin van Sarah als zelfstandig ondernemer is zoals bij 
velen een start met weinig middelen en veel ambitie. “Ik 
heb alles en iedereen binnen de branche aangeschreven 
en gemaild dat ik voor mezelf begonnen was. Mijn motto 
is ‘nee heb je, ja kun je krijgen’ en dus moet je jezelf laten 
zien. Ik kreeg helaas veel nee te horen, maar gelukkig ook 
vaak ja. Mijn eerste echte evenement was een kunstroute in 
Zaltbommel, waar ik als gastexposant aanwezig was. Ik ver-
kocht daar een mooi aantal sieraden en dat gaf me echt een 
boost. Dat was voor mij een bevestiging dat ik goed bezig 
was. Door de jaren heen groei je verder, je durft meer en je 
profileert je meer.”

STAAT IN EEN STEEDS BETER DAGLICHT”
“Het ambacht 

DAT HET ‘AMBACHT’ DE LAATSTE TIJD STEEDS BETER GEWAARDEERD WORDT IS EIGENLIJK IN 

ALLE BRANCHES MERKBAAR. BAKKERS GAAN TERUG NAAR DE BASIS EN BAKKEN BROOD 

ZONDER VERBETERMIDDELEN, FOODHALLEN WORDEN EEN GEACCEPTEERD FENOMEEN 

EN OOK DE EDELSMID WORDT DOOR CONSUMENTEN BETER GEVONDEN ALS ADRES 

WAAR JE MOET ZIJN VOOR EEN ONDERSCHEIDEND SIERAAD. DAT MERKT SARAH KOBAK 

OOK. ALS EDELSMID HEEFT ZIJ EEN UITGESPROKEN STIJL EN DAT BLIJKT GEWAARDEERD 

TE WORDEN DOOR EEN GROTER WORDENDE CLIENTÈLE. IN ZAANDIJK, TEGENOVER DE 

OUDE ZAANSE SCHANS HEEFT SARAH NAAR EIGEN ZEGGEN EEN ‘ATELIERWINKEL’ WAAR 

ZE NIET ALLEEN HAAR EIGEN SIERADEN PRESENTEERT, ZE GEEFT DAAR OOK ANDERE EDEL-

SMEDEN EEN PODIUM ÉN GEEFT WORKSHOPS VOOR GEÏNTERESSEERDEN. 
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STAAT IN EEN STEEDS BETER DAGLICHT”

GRANULEREN
Gevraagd naar haar stijl, geeft Sarah aan dat granuleren haar specialiteit is. “Daar sta ik om bekend en het is mijn hand-
schrift. De bolletjes komen terug in nagenoeg alle sieraden die ik creëer en ik vind het vervelend om over mezelf te zeggen, 
maar ik schijn er heel bekend om te zijn. Je merkt dat mensen mij ook steeds beter weten te vinden voor unieke stukken. In 
tien jaar tijd maak je toch naam voor jezelf.”

JUBILEUM
Het tienjarig jubileum van Sarah als edelsmid is officieel pas in 
augustus van dit jaar, maar Sarah is het al aan het vieren. “Sinds 
1 oktober wordt er aandacht aan geschokenk. Ik ga tien maanden 
lang, elke maand een leuke actie houden en tel ik af naar de 
datum waarop mijn bedrijf officieel tien jaar bestaat: 1 augustus. 
Op 1 oktober ga ik het jubileum feestelijk vieren met een recep-
tie, want het is toch wel een bijzondere gebeurtenis vind ik. Ik 
mag best wel trots zijn op wat ik bereikt heb. Ik heb mijn eigen 
pad gekozen en niet de gebaande paden gevolgd. Ik wil anders 
zijn en ben eigenwijs genoeg om me te onderscheiden.”

GALERIE
Sarah biedt ook andere goudsmeden en sieradenontwerpers de 
ruimte om hun creaties te tonen en verkopen in haar winkel en 
ze geeft workshops en lessen in haar eigen atelier dat uitkijkt over 
de Zaanse Schans. Hoe zou ze zelf haar ‘ruimte’ typeren? “Ik vind 
galerie een te groot woord, maar ik zou het eerder een atelier met 

winkel noemen. De ambitie is ooit wel een hele mooie galerie op een toplocatie, maar voorlopig ben ik heel tevreden met 
de sfeervolle locatie waar ik nu zit. Wat ik ook graag wil realiseren is een gecertificeerd opleider te worden. Ik geef al tien 
jaar les en het is geweldig om je passie en het ambacht over te brengen op anderen.”

PROFILERING
Het succes van Sarah wordt ook merkbaar in haar omzet. “2016 was een topjaar met een omzetverdubbeling ten opzichte 
van 2015 tot gevolg. Daar ben ik hartstikke trots op, maar het kan altijd beter, meer en mooier. Ik ben best wel een streber-
tje, maar je moet af en toe ook kunnen zeggen; ‘het loopt goed’. Daarbij ben ik heel actief op bijvoorbeeld social media. 
Facebook en Instagram zijn geweldige media, waarmee je heel veel mensen kunt bereiken. Laatst stond hier een vrouw uit 
Maastricht voor de deur die een sieraad op Facebook had gezien. Dat is geweldig en je merkt dat het werkt. Maar ook deel-
name aan Het Juweel of een Sieraad Art Fair dragen bij aan je succes. Daar komt je doelgroep immers en je kunt je sieraden 
laten zien.”

Wat Sarah in ieder geval merkt, is dat edelsmeden meer en meer gevonden worden door consumenten. “Het ambacht staat 
in een steeds beter daglicht, gelukkig zeg ik erbij. Mensen zijn weer op zoek naar een mooi sieraad en de gunfactor is voor 
goudsmeden terug. Ik vind het ook het mooiste wat er is om mensen te helpen aan een bijzonder sieraad en ik merk dat ze 
heel bewust voor mijn stijl sieraden binnenkomen. Het geeft ook heel veel voldoening als je sieraden verkocht worden. Je 
voelt je gewaardeerd. Het streven is natuurlijk wel altijd om het beter te doen en je te blijven onderscheiden, maar dat is 
edelsmid eigen denk ik”, zegt Sarah tot slot.

Meer informatie:

Sarah Kobak 
info@sarahkobak.nl 
www.sarahkobak.nl

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




B e u r s n i e u w s

Dahlinger

DOOR MIDDEL VAN BIJZONDERE EN SIERLIJKE 

VERPAKKINGEN MET IN VERSCHILLENDE SERIES 

VERKRIJGBARE KLEURSTELLINGEN KAN EEN 

JUWELIER IEDER PRODUCT ERUIT LATEN SPRIN-

GEN IN EEN ZELF GEKOZEN KLEUR. OM DIT 

NOG BETER MOGELIJK TE MAKEN PRESENTEERT 

CH. DAHLINGER VOOR 2017 MEER KLEURCOM-

BINATIES VOOR DE BESTSELLERS. TER AFWISSE-

LING ZIJN ER OOK NOVITEITEN OP HET GEBIED 

VAN VORM- EN MATERIAALGEBRUIK DIE ZOR-

GEN VOOR EEN WOW-EFFECT.

Etalagespecialist Dahlinger ondersteunt alle juweliers die focussen op 
individualiteit. Dit doet het Duitse verpakkingsbedrijf met aantrekke-
lijke presentatiemogelijkheden met trendkleuren en materialen voor de 
etalagejuwelen, maar ook met bijpassende draagtassen, zakjes, satijnen 
banden, etiketten en dergelijke. Opslagmeubels, schuifladen en presen-
tatiebladen maken het assortiment af.

NIEUWE MODELLEN
De nieuwe collectie trapt af met de serie ‘Edition 2017 116 2’ van 
vormvast karton dat oogt als metaal dat met hamerslagen is bewerkt. 
Met multifunctionele schuimvullingen in wit of zwart en acht formaten 
zijn deze verpakkingen voor alle juwelen geschikt. Het logo kan in 
dertig kleuren op de binnen- of buitenzijde van de deksel gedrukt wor-
den. De ‘Spirit 212’ valt op door het geraffineerde, eigentijdse design. 
Vormvast karton bekleed met structuurpapier in vier kleurcombinaties 
en zeven maten zorgt voor een avant-gardistische look.

De serie ‘Cameo 323’ betreft een klassiekere vorm met afgeronde hoe-
ken. De hoogwaardige materialen met glanzende look voelen prettig 
aan. Naast de vier bestaande kleurcombinaties is deze nu ook in grijs 
leverbaar. De nieuwe luxeserie ‘Duchesse 400’ is met afgeronde vormen 
en messingkleurige drukknop zelfs voor de duurste juwelen geschikt. 
De buitenkant is van imitatieleder en de binnenkant van imitatievelours, 
beiden voor een hoogwaardige uitstraling.

Ten slotte zijn er nog nieuwe displays (serie 610) en draagtassen (serie 
757). De nieuwe producten zijn, naast de catalogus en de website, te 
zien op BaselWorld (23-30 maart, hal 2.0, stand A07). In Nederland 
staat Dahlinger op de nieuwe beurs ‘Out of the Box’ (12-13 maart in de 
Rijtuigenloods te Amersfoort, stand 47).

Voor aanvullende informatie:
Be Different (Frits Hogenkamp)
Tel. 06-10560276
bedifferentbv@kpnmail.nl
www.dahlinger.com 
Out of the Box - stand: 47

BREIDT ETALEERMOGELIJKHEDEN UIT

 IN 2017
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GS SERIE
RENSINI 90 COLLECTION

From Rotterdam
with love

rensini.nl  |  info@rensini.nl  |  010-455 44 00

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

Reparatiezakjes en overig drukwerk voor de juwelier!

Bezoek ons op de vakbeurs 
Out of the 

Box
stand 6A

mailto:info@rensini.nl
http://rensini.nl/
http://www.vddrukwerk.nl/


“In onze kleinschalige, sfeervolle winkels staan persoonlijke aandacht en vakkundig advies cen-
traal”, zo vertelt Davor over het concept van Le Mariage. “Doordat wij voornamelijk werken op 
afspraak, kunnen wij alle tijd nemen om klanten te helpen en te adviseren in hun zoektocht naar 
de ideale droomringen - conform iedere wens en budget.”

GOUDSMEDEN
Davor vervolgt: “Doordat wij ons volledig hebben gespecialiseerd in trouw- en verlovingsrin-
gen, hebben wij een bijzonder uitgebreid aanbod van ringen in alle soorten, maten en prijzen. 
Naast het ruime aanbod merken bieden wij ook eigen ontwerpmogelijkheden, bijvoorbeeld met 
de innovatieve designprogramma’s van de topmerken als Acredo en Insignety. Daarmee zijn de 
mogelijkheden voor onze klanten eindeloos en kunnen ringen helemaal worden aangepast op de 
individuele wensen. Daarnaast werken in Den Haag en Rotterdam ook gespecialiseerde goud-
smeden die zelfs de meest aparte en creatieve ideeën kunnen verwezenlijken.”

PARTNERS
“Al onze vestigingen zijn in het bezit van het Keurmerk Trouwen van de Nederlandse 
TrouwBranche Organisatie (NTBO). Dit keurmerk staat garant voor professionele, betrouwbare en 
innovatieve bedrijven en wordt jaarlijks door een onafhankelijk bureau getoetst. Ons steven is om 
onze groei ook de komende jaren door te zetten. We willen uitgroeien tot de toonaangevende 
speciaalzaak in trouw- en verlovingsringen met een collectief van kleine winkels waar klanten 
verzekerd zijn van alle tijd en aandacht en gegarandeerd kunnen slagen voor hun droomrin-
gen. Voor dit collectief zijn wij op zoek naar partners, verspreid over Nederland. De reden? Wij 
geloven in de kracht van collectiviteit en samenwerking. Collectief ondernemen betekent meer 
naamsbekendheid, betere inkoopcondities, een groter budget voor marketing en dus groei. Wat 
verwachten wij van partners? In ieder geval shop-in-shop ruimte van ongeveer tien vierkante 
meter. Ook kijken wij graag samen met onze partners naar waar ze nu staan, waar ze naartoe 
willen en hoe en wanneer we denken daar samen te komen. Als partner van Le Mariage bent u 
verzekerd van training voor het personeel, een groot aanbod aan topmerken en landelijke naams-
bekendheid waardoor de verkoop niet anders kan dan toenemen”, zo vertelt Davor tot slot.

Meer informatie: Le Mariage
Tel. 023-5767884, www.lemariage.nl, info@lemariage.nl 

IS OP ZOEK NAAR PARTNERS 
OP HET GEBIED VAN TROUWRINGEN IS ER 

VEEL AANBOD. VOOR WELK MERK KIES JE 

DAN EN WAAROM? LE MARIAGE HEEFT 

RUIME ERVARING EN EEN GOEDLOPEND 

CONCEPT OPGEZET, WAARMEE HET ANDERE 

JUWELIERS VEEL TIJD EN MOEITE UIT HAN-

DEN WIL NEMEN. “MET RUIM VIJFTIEN JAAR 

ERVARING, VIJF FILIALEN EN EEN ENORME 

COLLECTIE VAN MEER DAN TWINTIG MER-

KEN, ZIJN WIJ INMIDDELS UITGEGROEID 

TOT EEN BEGRIP IN DE TROUWBRANCHE”, 

ZO HOREN WIJ VAN OPRICHTER DAVOR 

ZIVKOVIC. “NIET VOOR NIETS ZIJN WIJ OOK 

DIT JAAR GENOMINEERD VOOR DE DUTCH 

WEDDING AWARDS IN DE CATEGORIE 

TROUWRINGENSPECIALIST VAN HET JAAR.”

Le Mariage 
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NANIS IS ALS SIERADENMERK ALWEER MEER DAN 35 JAAR OP DE MARKT EN HEEFT ZICH DE AFGELOPEN DECENNIA 

WETEN TE ONDERSCHEIDEN MET OPVALLENDE GOUDEN SIERADEN MET EEN ITALIAANSE TOUCH. DRIJVENDE KRACHT 

ACHTER HET ITALIAANSE SIERADENMERK IS LAURA BICEGO. ZIJ WAS EIND VORIG JAAR IN NEDERLAND BIJ DEALER ACE & 

DIK JUWELIERS EN WIJ KREGEN DE MOGELIJKHEID EVEN TE SPREKEN MET DE FLAMBOYANTE ONTWERPSTER.

Nanis werd opgericht in 1990 en dankt het succes aan het 
traditionele Italiaanse vakmanschap en de eigentijdse creativi-
teit. Wat betekent ‘Made in Italy’ voor Nanis?
“Italië staat al generaties lang bekend als broedplek voor 
een aantal van de beste vakmannen en –vrouwen als het 
gaat om de productie van sieraden. Zeker in de omgeving 
van Vicenza, waar wij gevestigd zijn, is enorm veel kennis 
en knowhow voorhanden. Nanis Jewels is dan ook voortge-
komen uit de creativiteit van een aantal van deze mensen. 
Van het idee tot de realisatie van de meest mooie sieraden, 
vakkundige creativiteit brengt knowhow en ervaring samen, 
wat resulteert in ongelofelijke technische mogelijkheden om 
elk individueel onderdeel van het designproces te realiseren. 
Tijdens elk onderdeel van het productieproces worden de 
juwelen onder toeziend oog van de vakmannen en –vrouwen 
van Nanis geproduceerd. Onze ovens en drukpersen mogen 
dan modern zijn, maar er is geen computer gestuurde machi-
ne, geautomatiseerde technologie of robot die een juweel kan 
produceren.”

Waar haalt u uw inspiratie vandaan en hoe komen deze kunstwerken tot leven?
“Inspiratie komt overal vandaan! Bij Nanis houden we van beelden en vormen die emotie opwekken: 
hetzelfde gevoel dat je krijgt als je kijkt naar een origineel kunstwerk, een mooie bloem ziet bloeien, 
of wanneer je een prachtige jurk aantrekt die net zo goed aanvoelt als dat deze eruit ziet. Wat de 
draagster van het juweel ook een goed gevoel geeft, dat is de basis van waaruit het sieraad wordt ont-
worpen.”

Welke collectie binnen het assortiment van Nanis mogen we beschouwen als bestseller?
“Dat is zonder enige twijfel Trasformista en dan met name de armband en het collier. Dit zijn twee 
iconische stukken de recent vernieuwd zijn en onze all time bestsellers zijn. Het verhaal achter de 
totstandkoming van deze juwelen is wel verrassend. We waren bezig met het ontwerpen van voor een 
normale armband, bestaande uit nauwsluitende, stijve schakels en andere typische kenmerken van 
de sieraden in de mode op dat moment. We hadden problemen om de juiste juxtapositie te vinden 
van de afstand tussen de schakels en dikte van de componenten. Nadat we het eerste prototype in 18 
karaat goud hadden geproduceerd, bleek dat het op geen enkele manier strak om de pols te dragen 
was. Dus ik ben zelf naar het atelier gegaan om te zoeken naar een oplossing, toen ik een ingenieus 
idee kreeg. Waarom zouden we het niet als collier met flexibele schakels ontwerpen? Dat bleek een 
gouden greep, maar ook een zeer ambitieus project. Onze R&D-afdeling heeft er alles aan gedaan om 
het collier met flexibele schakels werkelijkheid te maken, maar uiteindelijk werd al het harde werken 
beloond en het eindresultaat bleek spectaculair te zijn.” 

Tot slot: Nanis heeft een exclusieve samenwerking in Amsterdam met Ace Jewelers. Waarom hebben 
jullie gekozen voor Ace?
“Ace en Nanis hebben een samenwerking die al decennia loopt. Onze familie kent de Ben Joseph-
familie al geruime tijd. Bij Ace werken vakmensen, ze zijn vooruitstrevend en ze geloven in specialis-
me. Zowel Ace als Nanis hebben de naam om zich te kunnen onderscheiden in de sieradenbranche. 
Ik denk dat we daarom ook zo’n goede match zijn. Wat Nederlandse consumenten uniek maakt is dat 
ze gaan voor kwaliteit en heel ‘open minded’ zijn. Ik denk dat wij het met Nanis heel goed doen in 
Nederland, maar Nanis behoeft wel bij consumenten een introductie en uitleg en klanten moeten het 
dragen van een Nanis-sieraad zelf ervaren. Ace is de aangewezen plek om dat te ervaren, omdat ze 
altijd passievol, warm en gastvrij zijn. Die warme sfeer is wat wij willen voor onze klanten.”

   “IK DENK DAT WIJ HET MET NANIS 
HEEL GOED DOEN IN NEDERLAND”
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V o o r J a a r s C o l l e C t i e

Bastian inverun 

DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE 

JUWELIER WAS VAN 18 TOT EN MET 21 

FEBRUARI OP BEZOEK IN MÜNCHEN OP DE 

INHORGENTA 2017 EN ÉÉN VAN DE EXPO-

SANTEN OP ONS LIJSTJE OM TE BEZOE-

KEN WAS BASTIAN INVERUN. TIJDENS HET 

GROOTSTE EVENEMENT VOOR JUWELIERS 

IN DUITSLAND WAS HET SIERADENMERK 

MET EEN GEHEEL VERNIEUWDE STAND 

AANWEZIG OP EEN NIEUWE LOCATIE 

(HAL B2 STAND 212). VOOR DE BEURS 

SPRAKEN WIJ AL MET HENK GOTTENBOS 

VAN MONTU – DE DISTRIBUTEUR VAN BAS-

TIAN INVERUN IN NEDERLAND – OVER DE 

NIEUWE COLLECTIE. 

Bastian inverun heeft mede dankzij de inzet van 
Henk Gottenbos de afgelopen jaren een mooi dea-
lerbestand opgebouwd in Nederland. De sieraden 
van het Duitse merk zijn onderscheidend en ook 
de nieuwe collectie belooft juweliers te verze-
keren van bijzondere creaties. Henk Gottenbos: 
“Bastian inverun staat natuurlijk bekend om de 
hoogwaardige designsieraden, ontworpen door 
vooraanstaande Duitse designers en uitgevoerd in 
sterling zilver. Zilveren sieraden, voor de moderne 
en zelfbewuste vrouw, van hoge kwaliteit waar-
mee de juwelier en edelsmid zich kan onderschei-
den. De nieuwe collectie laat weer zien waarom 
bastian inverun zo geliefd is onder vrouwen die 
zich graag willen onderscheiden. De eerste reac-
ties op de nieuwe voorjaar- en zomercollectie zijn 
heel erg positief en veelbelovend.” 

LIEFDE & PASSIE
Bastian inverun staat al sinds 1974 bekend om 
de expressieve sieraden die vervaardigd worden 
van exclusieve materialen. Liefde en passie voor 
sieraden is wat de designers van bastian inverun 
drijft en ook dit voorjaar hebben zij weer een bij-
zondere collectie gecreëerd van zilveren sieraden, 
verfraaid met de meest mooie edelstenen. 

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

TOONT NIEUWE COLLECTIE TIJDENS 

INHORGENTA

http://www.montu.nu/


Ch. Dahlinger GmbH & Co KG 
D-77904 Lahr | NED@dahlinger.com | www.dahlinger.com

Vertegenwoordiging voor Nederland
Be Different (Frits Hogenkamp)

Tel. 06-10560276 | E-Mail: bedifferentbv@knpmail.nl

Jaareditie met een modern uitstraling en een nobel gevoel

Nieuwe verpakkingen in een geraffineerd eigentijds design

Meubels in standaarduitvoeringen of naar wens

Displays en etalagematerialen in 32 verkrijgbare bekledingsstoffen

12. - 13. maart

OUT OF THE BOX

stand 47

23. - 30. maart

BASELWORLD

hal 2.0, stand A07

Dahlinger_De Juwelier_100x300mm.indd   1 06.02.17   09:51

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 juwelier
facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier

linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-juwelier

twitter.com/dejuwelier_biz

VAKT I JDSCHRIFT

SIERADEN MET SWAROVSKI 

BY JEAN PAUL GAULTIER KRISTALLEN

mailto:NED@dahlinger.com
http://www.dahlinger.com/
mailto:bedifferentbv@knpmail.nl
mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
http://facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier
http://linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-juwelier
http://twitter.com/dejuwelier_biz
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“Bruno Söhnle toont zoals ieder jaar de nieuwe modellen en innovaties in februari tijdens 
Inhorgenta in München. Maar ook op BaselWorld zijn de noviteiten met eigen ogen te zien en 
Bruno Söhnle is daar te vinden in Hal 2.0 stand B33”, zo informeert Tony ons alvast over de 
mogelijkheden om de nieuwe collectie te komen bewonderen.

FRANKFURT
Grote vraag is natuurlijk: wat mogen we verwachten? “Het nieuws bestaat uit een aantal 
nieuwe modellen, innovaties en vernieuwing van bestaande modellen. Helemaal nieuw in 
het assortiment is de Frankfurt serie. Dit is een uitbreiding in de zogenaamde ‘steden serie’. 
De modellen tonen een klassiek design en er is gekozen voor moderne materialen. Zo zijn de 
horloges uitgevoerd in titanium en verkrijgbaar in chronograaf-, quartz- en automaat-uitvoering. 
De quartz modellen worden in zowel een grote en een kleine uitvoering uitgebracht. De hor-
logekast is grijs of zwart gekleurd en gematteerd en/of hoogglans uitgevoerd. Banden en wij-
zerplaten zijn er in verschillende kleuren, waaronder de kleur taupe. Dat geeft het horloge een 
bijzonder mooie uitstraling. En natuurlijk zijn de Frankfurt modellen ook verkrijgbaar met een 
mooie Milanese band.”

STUTTGART
“De Stuttgart serie is ook verder uitgebreid”, zo vervolgt Tony. “Deze serie heeft er een chrono-
graaf met de voor Glashütte herkenbare grote datumaanduiding bij gekregen. Een bijzondere 
noviteit voor deze serie is een model met handopwinding. Dat is mijn ogen nu al een moderne 
klassieker! Deze serie is ook te verkrijgen in alle nieuwe kleuren.”
 
DAMESCOLLECTIE
Zoals we gewend zijn van Bruno Söhnle wordt ook de vrouwelijke consument niet vergeten. 
Tony: “Natuurlijk zijn er nieuwe damesmodellen ontworpen zoals bijvoorbeeld de Matera en 
Salerno; klassiek chique en sportief. Verder voor de dames is de Flamur serie verder ontwik-
keld en deze is verkrijgbaar in een aantal nieuwe kleuren en wijzerplaten. Tot slot hebben de 
modellen Rondo en Rondograph een facelift gekregen. Dat betekent een tijdloos design in een 
modern jasje. Al met al is er volop nieuws van Bruno Söhnle dat we graag tijdens één van de 
eerder genoemde events laten zien, of persoonlijk komen tonen.”

Meer informatie:

Bruno Söhnle Glashütte/SA 
Tony Veldhuis (Sales Manager Nederland)
Tel. 06-24944850 & +49 (0)170 6285354
tony.veldhuis@brunosoehnle.de
www.brunosoehnle.de 

 VEEL NOVITEITEN VAN 
          BRUNO SÖHNLE 
      DIT VOORJAAR 

HET DUITSE HORLOGEMERK BRUNO SÖHNLE UIT GLASHÜTTE VERZORGT SINDS EIND 

VORIG JAAR DE DISTRIBUTIE ZELF IN ONS LAND. VERANTWOORDELIJK VOOR HET 

MERK IN NEDERLAND IS TONY VELDHUIS. HIJ HEEFT RUIME ERVARING IN DE JUWE-

LIERSBRANCHE EN EEN DUIDELIJKE PASSIE VOOR HORLOGES. DAN ZIT JE BIJ BRUNO 

SÖHNLE WEL GOED. DIT VOORJAAR INTRODUCEERT HET DUITSE HORLOGEMERK 

NAMELIJK WEER EEN AANTAL FRAAIE NIEUWE MODELLEN EN TONY SCHUIFT ZIJN 

BEWONDERING VOOR DEZE NOVITEITEN NIET ONDER STOELEN OF BANKEN.

mailto:tony.veldhuis@brunosoehnle.de
http://www.brunosoehnle.de/


dé specialist op het gebied 
van edelmetaalrecycling

Bel of e-mail voor de beste deal

U wilt uw edelmetaalafval verkopen? 
Neem voor de beste prijs vandaag nog contact met ons op. 

Via onze eigen vervoerservice halen we uw edelmetaal GRATIS op!

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

•	 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

•	 uitgebreid	assortiment	halffabrikaten	&	basisringen

Contactgegevens 
Van der Meulen Edelmetaal BV

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

http://www.meulen.nl/
mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
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C o l l e C t i e n i e u w s

Naast nieuwe klassieke horloges vanaf 59 euro, gaat het Prisma assortiment een niveau 
omhoog met drie nieuwe heren collecties. “Onder anderen het stijlvolle herenhorloge 
Traveller Vigorous is toegevoegd”, aldus Teus. “De details zijn de perfecte mix van verfij-
ning en sensatie. Het horloge heeft saffierglas en is 5 ATM waterdicht. De klant kan kiezen 
uit vier uitvoeringen, variërend van € 159,- voor het zilveren model en € 169,- voor het 
(rosé)gouden horloge.”

SIGNATURE SEDATE
Daarnaast heeft Prisma ook een nieuw klassiek herenhorloge. “Signature Sedate is een 
ultra slimline met een kastdikte van slechts 5.8 mm. Het horloge is uitgevoerd met saffier-
glas en is 3 ATM waterdicht. De Romeinse cijfers geven dit degelijke horloge met zijn ver-
fijnde wijzers extra karakter. Het model is verkrijgbaar in drie uitvoeringen voor een prijs 
van € 149,-. Perfect voor mensen die hun stijlvolle uitstraling willen versterken.”

EXPLORER NAVIGATOR
“Een nieuwe topper is de Explorer Navigator”, vervolgt Teus. “Dit is een robuuste chrono-
graaf met een stoere stalen band. Dit 46 mm horloge is een moderne eyecatcher voor de 
stoere man. De ontwerpers zijn erin geslaagd om dit horloge een gestroomlijnde uitstra-
ling te geven met sportieve details. De collectie bestaat uit drie modellen met een prijs-
kaartje van € 249,-.”

ROYAL CONSTANT
De nieuwe dameshorloges van de Royal collectie zijn ook een prachtige aanvulling op 
het Prisma assortiment. Teus: “Het ontwerp van Royal Constant heeft zachte rondingen, 
strakke lijnen en een afgerond profiel. Een veelzijdige schoonheid die een fantastische 
indruk maakt zonder woorden te gebruiken. Royal Constant is verkrijgbaar in vijf model-
len variërend van € 169,- voor het zilveren horloge, € 179,- voor het gouden horloge en € 
189,- voor roségoud.” 

ROYAL DAINTY 
“Dit horloge is een musthave voor de stijlvolle dame”, vertelt Teus als hij ons het horloge 
laat zien.  “Met de fraaie details, zoals de Romeinse cijfers en parelmoer wijzerplaat, is dit 
horloge een absolute statement maker. Het horloge, met Zwitsers uurwerk, heeft saffierglas 
en is 5 ATM waterdicht. Het is verkrijgbaar in drie uitvoeringen met een gemiddeld prijs-
kaartje van slechts € 169,-.”

Prisma heeft het assortiment dus behoorlijk uitgebreid met meer horloges dan we gewend 
zijn. Hiermee biedt het merk de juwelier meer diversiteit om meerdere doelgroepen een 
horloge te bieden dat bij hen past. 

Voor aanvullende informatie: Excellent
Tel. 0345-631776, www.excellentwebshop.nl, www.prismanote.com

INTRODUCEERT 52 NIEUWE HORLOGES

ONDER HET MOM VAN ‘DE CONSUMENT MOET WAT 

TE KIEZEN HEBBEN’ EN ‘EEN HORLOGEMERK MOET 

EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT AANBIEDEN’ BRENGT 

PRISMA 52 NIEUWE HORLOGES OP DE MARKT. “ER 

ZIJN VEEL HORLOGEMERKEN OP DE MARKT, MAAR 

ENKELEN HEBBEN EEN DIVERS ASSORTIMENT EN EEN 

EXTREEM GOEDE MARGE VOOR JUWELIERS”, ZEGT 

TEUS VAN EKEREN VAN EXCELLENT HORLOGES. “HET 

PRISMA ASSORTIMENT WORDT VERDEELD IN DRIE 

CATEGORIEËN; KLASSIEK, ELEGANT EN SPORTIEF. 

DOOR HET UITGEBREIDE ASSORTIMENT KAN DE JUWE-

LIER MET PRISMA HORLOGES DERTIG GESPECIFICEERDE 

DOELGROEPEN VAN DIENST ZIJN.” WIJ SPRAKEN MET 

TEUS OVER HET VERNIEUWDE ASSORTIMENT. 

PRISMA HORLOGES 

Royal Constant

Explorer Navigator
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ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, BRISTON, MANU SCHMUCK, KOOS JEWELS, SIF 

JAKOBS EN MANUELA CARL IS NIKO FRAGKOS VAN TAKEMEHOME WATCHES & JEWELLERY DAGELIJKS ONDERWEG EN BEZOEKT HIJ JUWELIERS. 

ALS GEEN ANDER WEET HIJ WAT ER SPEELT IN DE BRANCHE, WAAR EVENTUELE PIJNPUNTEN ZITTEN EN WAAR MOGELIJKHEDEN LIGGEN VOOR 

U ALS ONDERNEMER. ZIJN BEVINDINGEN DEELT HIJ GRAAG IN ZIJN TERUGKERENDE COLUMN IN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het voorjaar brengt ons weer nieuwe kansen. Februari tikt alweer 
langzaam weg en maart roert niet alleen z’n staart, maar opent ook 
het inkoopseizoen. De uitverkoop is voorbij en de nationale- en 
internationale beurzen staan alweer bijna op punt van beginnen of 
zijn zelfs al geweest. Het ‘gevoel’ gaat dus als het goed is weer krie-
belen. Actieve ondernemers zijn namelijk weer op zoek naar nieuwe 
collecties en modellen om hun klanten mee te verrassen en dus gaan 
juweliers en edelsmeden weer op zoek naar dè trends van 2017.

Dit voorjaar is het voor u als ondernemer mogelijk om uw ‘jachtter-
rein’ verder uit te breiden als het gaat om het spotten van de laatste 
trends. Ons kleine landje is namelijk een nieuwe beurs rijker met 
Out of the Box in Amersfoort. Dit nieuwe initiatief komt op het juiste 
moment als je het mij vraagt en zal zijn bestaansrecht naast het oude 
en vertrouwde Jewels & Watches in Utrecht ook zeker gaan bewij-
zen. Er is namelijk meer dan genoeg ruimte voor twee beurzen, waar 
een verschillend aanbod te zien is.

Persoonlijk merk ik dat het enthousiasme weer terugkomt in de win-
kels. Dat komt niet alleen omdat de economische seinen weer op 
groen staan, maar ook omdat we er allemaal weer positiever in het 
leven staan en dat uitstralen. Dat laatste is misschien wel belangrij-
ker dat het eerste. Want een klant met koopwensen ziet en voelt of 
het gekozen bedrijf positiviteit uitstraalt en zal daar eerder zijn of 
haar inkoop willen doen.

Winkelen, en zeker in onze branche, moet een feestje zijn en blijven 
en daar ligt ook voor ons distributeurs en agenten een belangrijke rol 
weggelegd. Wij moeten ons enthousiasme kunnen overbrengen aan 
ons klanten en samen collecties samenstellen. Wij staan iets eerder 
in de keten en hebben al een belangrijk deel van ons werk gedaan. 
Wij zijn immers al maanden bezig om onze collecties in te kopen, 
nieuwe keuzes te maken en soms afscheid te nemen. Dat geldt voor 
alle bedrijven en daarom is het bezoeken van een beurs ook zo 
belangrijk. Er is altijd wel wat nieuws te zien.

Onze merken presenteren zich de komende tijd onder andere tij-
dens de toonaangevende internationale beurzen zoals Inhorgenta 
in München of BaselWorld. Deze beurzen zijn ook zeker voor 
de Nederlanders een bezoek waard. Voor degenen die liever in 
Nederland blijven: wij poetsen onze oude en nieuwe stand(s) op en 
vanzelfsprekend hopen wij u daar weer te ontmoeten of natuurlijk 
tijdens een van onze bezoeken aan uw winkel. En zo hoort het ook 
te gaan.

TakeMeHome Watches & Jewellery

Niko Fragkos
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VINTAGE HORLOGES BEHEERSEN HET HUIDIGE MODEBEELD. AFGELOPEN JAAR IS ER EEN ENORM AANBOD VAN HORLOGEMERKEN OP DE 

MARKT GEKOMEN DIE INSPELEN OP DE VINTAGE TREND, MAAR WAT IS ER BETER DAN EEN ECHT VINTAGE HORLOGE? DAT ZAL WELLICHT OOK 

DE REDEN ZIJN DAT AMSTERDAM VINTAGE WATCHES HET DE LAATSTE TIJD ENORM DRUK HEEFT. JASPER LIJFERING HEEFT AFGELOPEN JAAR HET 

SPREEKWOORDELIJKE STOKJE VAN ZIJN OUDERS PAUL LIJFERING EN ANGELINA ROS OVERGENOMEN EN HEEFT ZICH METEEN GOED LATEN 

GELDEN. NIEUW INTERIEUR, SPECIALISATIE IN HORLOGES, NIEUWE UITSTRALING, MEER ONLINE EXPOSURE: NOEM HET MAAR OP. JASPER HEEFT 

BINNEN NO TIME AMSTERDAM VINTAGE WATCHES NAAR ZIJN EIGEN HAND GEZET. HORLOGELIEFHEBBERS ALS WIJ ZIJN WAREN WIJ NATUUR-

LIJK HEEL BENIEUWD NAAR HET VERNIEUWDE AMSTERDAM VINTAGE WATCHES, DUS ZOCHTEN WIJ VADER EN ZOON OP IN AMSTERDAM. 

Het is dertig jaar geleden alweer dat Paul Lijfering in hartje Amsterdam 
besloot voor zichzelf te beginnen. Als gediplomeerd goudsmid bestond 
zijn winkel uit mooie sieraden, maar door zijn inkoopmogelijkheden 
kreeg hij ook de meest bijzondere horloges aangeboden. “Dus besloten 
we ons ook te gaan richten op de verkoop van vintage horloges. Ik was 
dan wel goudsmid, de oude horloges vond ik prachtig en het deed me 
wat om de bijzondere verhalen achter elk horloge te horen. Het bleek 
een gouden greep om deze producten aan te bieden, want er kwam veel 
vraag naar. We voelden de markt blijkbaar goed aan”, aldus Paul.

BELEGGING
Gelukkig voor Paul en zijn vrouw Angelina wisten consumenten de 
schoonheid van vintage horloges te waarderen. “Een dergelijk uurwerk 
heeft niet alleen een mooie uitstraling, er gaat ook een verhaal achter 
schuil. En een horloge is het sieraad voor de man. We spreken hier vaak 
over ‘toys voor boys’. De techniek, de functionaliteit, het design, dat 
maakt het horloge. De huidige generatie jongeren lijkt ook steeds meer 
de waarde van een vintage horloge in te zien. Het is een waardevaste 
belegging. Huizen en horloges behouden altijd hun waarde”, vertelt Paul.

NIEUWE GENERATIE
Na dertig jaar aan het roer van Amsterdam 
Vintage Watches te hebben gestaan, heeft 
Paul recent Jasper alle verantwoordelijkheid 
gegeven. “Jasper is twee jaar geleden na zijn 
opleiding tot juwelier in Schoonhoven en zijn 
stage bij Schaap & Citroen volledig bij de 
winkel betrokken geraakt en we vonden het 
tijd dat hij zijn visie kon uitwerken.”

Jasper is natuurlijk al vroeg geïnfecteerd 
geraakt met het horlogevirus. “Al vanaf mijn 
twaalfde zijn horloges mijn passie. Ik vind de 
romantiek en het verhaal achter een vintage 
horloge prachtig. Alles draaide in mijn leven 
om horloges, waar mijn vader natuurlijk ook 
zijn voorliefde voor sieraden had. Toen ik 
twee jaar geleden mijn focus volledig op de 
winkel ging leggen, had ik al plannen over 
hoe ik  het graag zou willen doen. Mijn vader 
was er nog niet helemaal klaar voor. Ik moest 
elke verandering bij wijze van spreken in 
drievoud indienen voordat er überhaupt over 
nagedacht werd. Hij heeft het natuurlijk ook 
bijna dertig jaar lang heel succesvol gedaan. 
Vorig jaar merkte ik al dat hij wat meer 
ruimte gaf.”

NIEUWE GENERATIE AAN HET ROER BIJ 

Amsterdam Vintage Watches
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VERBOUWING
Jasper kreeg het vertrouwen van zijn ouders 
en dus ging hij aan de slag met omturnen van 
Amsterdam Vintage Watches naar zijn ideaal-
beeld. “Allereest vond ik het heel belangrijk dat 
we ons volledig gingen specialiseren, dus alleen 
nog maar horloges verkopen. Sieraden zijn hier 
dan ook niet meer te vinden. Ik ben liever de 
beste in één ding, dan dat ik twee dingen half 
doe. Daarbij vind ik dat de jongere generatie 
meer aangesproken moet worden. De uitstraling 
van de winkel paste niet bij een jonge doelgroep, 
dus we hebben de winkel verbouwd. Ik wilde 
graag een warme, authentieke en informele sfeer 
in de winkel terugbrengen. Correct en professio-
neel met veel beleving, maar niet te stijf. Dat is 
denk ik wel gelukt.”

De nieuwe winkel is prachtig ont-
worpen door Nicemakers. Het ademt 
authenticiteit uit en natuurlijk liggen de 
vitrines vol met de meest mooie vin-
tage horloges. Van de enorm populaire 
Rolex Submariner, GMT-Master en Day-
Date modellen tot de meer klassieke 
IWC Dress Watch en Patek Philippe 
Calatrava: er is voor ieder wat wils bij 
Amsterdam Vintage Watches. “Het aan-
bod is geweldig”, zegt Jasper. “Ik zou 
ook niet zoveel meer willen veranderen. 
Wellicht dat we in de toekomst ons nog 
wat meer op collector items kunnen 
richten. Speciale uitvoeringen om onze 
klanten nog meer de kans te geven zich 
te onderscheiden. Want je merkt dat dat 
is waar ze naar op zoek zijn: een uniek 
horloge met een verhaal.”

ONLINE
Als nieuwe generatie heeft Jasper het online platform van Amsterdam Vintage 
Watches grondig herzien. “Mijn vader kan nog net een telefoon opnemen”, 
zo grapt Jasper. “Het was dan ook nodig om ons online beter te profileren en 
het gaat al goed. Op Instagram hebben we meer dan 10.000 volgers en op 
Facebook hebben we bijna 10.000 likes. De website is daarnaast helemaal 
herzien en dat helpt. We verkopen maandelijks toch vier tot vijf horloges 
online.”

Na dertig jaar de leiding te hebben gehad, heeft Paul nu dus een stapje terug 
gedaan. “Jasper heeft ons volledige vertrouwen gekregen en hij heeft er nu al 
iets heel moois van gemaakt. Ik moet zeggen dat ik op voorhand mijn twijfels 
had, zeker over de bar in de winkel in plaats van een toonbank, maar het is 
prachtig geworden. Ik doe graag een stapje terug.” “Helemaal stoppen kan hij 
ook niet”, zo vult Jasper aan. “Hij heeft dit dertig jaar met veel passie gedaan 
en ik kan hem ook nog niet missen. We vullen elkaar perfect aan. Ik ben wel 
blij dat ik de vrije hand heb gekregen om alles aan te passen, want het voelt 
nu wel als mijn winkel.”
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Onze activiteiten
Trading van edele metalen op basis van spot en �xing 
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 e�ciënt 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/
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B e u r s V e r s l a G

MEDE DANKZIJ DE INSPANNINGEN VAN DE NIEUWE 

BEURSVOORZITTER AUDE LEPERRE WERD DE VAKBEURS 

BIJORHCA IN PARIJS (20 TOT EN MET 23 JANUARI) 

GEKENMERKT DOOR EEN NIEUWE DYNAMIEK. DIT 

UITTE ZICH IN EEN NIEUW DECOR, AANDACHT VOOR 

TECHNOLOGIE, GERENOMMEERDE FASHION TRENDS 

EN SPECIALE BELANGSTELLING VOOR JONG TALENT. 

HIERDOOR ZIJN DE BEZOEKERSAANTALLEN ONDANKS 

DE MOEILIJKE TIJDEN GELIJK GEBLEVEN. ONDER DE 

NEDERLANDSE BEZOEKERS WAS ER ZELFS EEN INDRUK-

WEKKENDE STIJGING TE ZIEN!

Er was dit jaar sprake van een internationale Bijorhca. 50% van de bijna vierhonderd 
exposanten kwam uit het buitenland (dertig verschillende landen). Vooral Brazilië en 
Zuid-Afrika waren dankzij hun eigen paviljoen goed vertegenwoordigd. De inkopers 
kwamen uit negentig landen, waarvan 30% van buiten Frankrijk. Veel van de  bezoe-
kers waren uit België, Spanje en Italië. Van buiten Europa lieten vooral veel Japanners 
en Russen zich zien. Maar ook ons kleine kikkerlandje was bijzonder goed vertegen-
woordigd: met een stijging van 18% staat Nederland nu op de negende plaats van de 
bezoekerslanden.

PAVILJOENS EN TRENDRUIMTES
Al deze bezoekers hadden genoeg te zien op Bijorhca. Naast de landenpaviljoens was 
er bijvoorbeeld een innovatief 3d-paviljoen waar bezoekers terecht konden voor het 
ontdekken van creatieve en economische uitdagingen van de huidige technologieën, 
zoals 3d-printen. Verder waren er twee trendruimtes, gerealiseerd door stylingbureau 
Elizabeth Leriche. Fashion Trends draaide om vier krachtige thema’s, compleet met 
advies op het gebied van etaleren. De meest waardevolle juwelen waren te zien op de 
Precious Gallery.

NIEUW TALENT
Er was in Parijs ten slotte veel aandacht voor aanstormend talent. Ontwerpen van stu-
denten van LISAA en de Köln International School of Design en de winnaars van de 
wedstrijd op het Chall’Angel-platform werden tentoongesteld. Ook konden bezoekers 
kennis maken met de nieuwe artistiek directeur van de vakbeurs, Stella Cadente.

Naast een nieuwe artistiek directeur was er dit jaar ook een nieuwe beursmanager, 
Aude Leperre. Over haar eerste editie zegt ze: “Ik ben uiterst tevreden over mijn 
nieuwe rol als beursmanager en met de resultaten van deze eerste beurseditie. We zijn 
alweer actief bezig met de september-editie die ongetwijfeld weer veel veranderingen 
met zich zal meebrengen om nog beter op een evoluerende markt te kunnen inspelen.”

Er wordt al een tip van de sluier opgelicht wat betreft die veranderingen: door middel 
van rondetafelgesprekken wil Bijorhca nog beter gaan inspelen op vraagstukken uit de 
markt. Ook zal het communicatiebeleid worden aangescherpt om een nog groter bereik 
te behalen. Er zal een Top Buyers-programma worden gelanceerd en een nieuwe inde-
ling, waarbij nieuwe onderdelen worden toegevoegd aan de sector Elements, moet de 
bezoekroute vereenvoudigen.

Voor aanvullende informatie: Promosalons
Tel. +31 (0)20 4620020, www.bijorhca.com

NIEUWE DYNAMIEK OP 

Bijorhca
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C o l u m n  –  a l o n  B e n  J o s e P h

BETRAPT U ZICHZELF OOK OP DAT ALS U SPREEKT MET COLLEGA-JUWELIERS DAT EEN VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN IS: WAT IS JE BESTE 

MERK? EN, VALT HET U OP DAT ZELDEN HET EIGEN MERK GENOEMD WORDT? WIJ ZOUDEN HET BESCHEIDENHEID KUNNEN NOEMEN, MAAR 

IK DENK DAT HET TE MAKEN HEEFT MET BEWUSTWORDING EN MISSCHIEN ZELFS EEN MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX.

‘Het beste merk bent u zelf’
Voordat u denkt dat ik met een wijzende vinger deze column schrijf, wil ik 
vooropstellen dat wij in ons familiebedrijf hier ook last van hebben gehad. De 
nadruk ligt op gehad, want wij zijn ‘genezen’ van ons minderwaardigheids-
complex. Wij hebben een groot bewustwordingsproces doorgemaakt en tot slot 
zijn wij ook iets minder bescheiden geworden over onze passie, vakmanschap 
en kracht. Het laatste decennium schreeuwen wij het van de daken, fysiek en 
digitaal.

Persoonlijk ben ik van mening dat wij juweliers, ons de laatste drie decennia te 
veel hebben opgehangen aan ‘de merken’. Daar bedoel ik mee, de merken die 
wij inkopen en presenteren in onze juwelierszaken (ook een merk), naast de 
juwelen die wij zelf maken (nog een merk). Gelukkig zie ik daar een kentering 
in de laatste vijf jaar. Vaak uit noodzaak door het wegvallen van ingekochte 
merken, soms komt het door een bewustwording dat we terug moeten naar ‘de 
goede oude tijden’.

Persoonlijk denk ik dat die goede oude tijden perioden waren waar een juwe-
lierszaak en de ondernemer, de juwelier, een merk was. Een merk waar andere 
merken (horloge- en juwelenmerken, dus leverancier) graag wilden liggen en 
waar consumenten graag kwamen en trots waren om te zeggen dat ze gekocht 
hadden bij die juwelier. Het liefst een juweel ontworpen en gemaakt in diezelf-
de juwelierszaak. Een juwelier was een autoriteit, een bekendheid, een merk. 

Er zijn natuurlijk veel dingen veranderd de laatste dertig jaar waardoor wij 
juweliers ons eigen merk hebben laten versloffen. Tijdens de ‘Quartz Crisis’ 
diende de hele industrie zichzelf te herpositioneren en als ik dan de jaren ‘70 
als uitgangspunt neem en dat de start van de ‘super brands’ in onze branche 
bestempel, dan heeft de ‘Mechanische (horloge) Renaissance’ vlak na die crisis 
uiteraard voor de horlogebranche de kaarten weer geschud. Toen is uiteraard 
het zwaartepunt van retailen helemaal overgeheveld naar de kant van de produ-
centen/merken, die anno jaren 2010 steeds meer en meer verticaliseren, eigen 
boutiques openen en daarom afscheid nemen van loyale juweliersfamilies, 
die generatielang het merk vertegenwoordigd hebben. Dit in combinatie met 
de opkomst van fashion horloges, zoals Guess, Fossil, Armani, Michael Kors 
en Ice-Watch, zorgde voor een andere dynamiek. Tot slot komt er een nieuwe 
horlogemarkt bij de laatste paar jaar, de smartwatches, die helemaal buiten 
het juwelierskanaal om verkocht worden. Aan de juwelenkant is er ook heel 
veel veranderd door onder andere de komst van bijoux trendmerken (denk 
aan bijvoorbeeld Otazu), zilveren sieraden (Buddha to Buddha en Pandora) en 
de (ik noem ze tegen beter weten in) luxere zilveren sieraadmerken (Thomas 
Sabo en Ti Sento) die producten maken die in eerste instantie lijken op juwelen 
(lees: stukken van goud of platina gezet met edelstenen en diamanten). Dit in 
combinatie met de opkomst van fashion retailers zoals H&M en Zara die veel 
wegwerp sieraden maken, lijkt het wel of de jonge consument de weg naar de 
juwelier helemaal niet meer weet te vinden.

Het antwoord hierop is dat wij als juweliers ons dienen te ontplooien en meer 
onszelf moeten gaan ‘branden’. Ons vak en de producten die wij verkopen zijn 
eeuwen en eeuwen oud. Ze zijn ook eeuwenlang relevant geweest. Dit geldt 
meer voor juwelen en sieraden dan misschien voor horloges. Echter, ik ben er 
heilig van overtuigd dat zelfs met de sterkte opkomst van de smartwatch en de 
huidige wegwerpcultuur voor goedkope sieraden en horloges, de echte juwelier 
nog bestaansrecht heeft. 

Waar wij hoop uit kunnen halen is dat de geschiedenis zich altijd herhaalt, 
vaak in golven van gemiddeld vijftig jaar. Daarbij heeft goud nooit haar glans Alon Ben Joseph

verloren, het heeft door de eeuwen heen consumenten altijd gegrepen en beto-
verd. Tot slot ben ik van mening dat de ‘Zwarte Spiegel Revolutie’ (opkomst van 
smartphones, tablets & touch screens) een hele donkere kant heeft. Een echte 
aanrader is het kijken van de Netflix serie “Black Mirror”, zelfs ik ben geschrok-
ken van een aantal afleveringen. De keerzijde van de vluchtigheid en leegheid 
van de digitale revolutie is dat men hunkert naar echtheid: iets wat met de hand 
is gemaakt door echte mensen en geen zielloze robotten. Men wil goud dat 
nooit vergaat, diamanten die nooit verkleuren en eclat verliezen en deeltjes die 
echt bewegen in echte uurwerken die antiek kunnen worden, En, precies op dat 
kruispunt ligt onze kans en toegevoegde waarde.

Hoe kunt u het beste uw kracht en toegevoegde waarde benutten en kapitalise-
ren en tegenwicht bieden tegen die nieuwe samenleving? Juist door de kracht 
van de Zwarte Spiegel Revolutie te gebruiken om haar eigen zwakte aan te 
tonen, die precies het tegenovergestelde is van de warmte, ambacht en ziel van 
de juwelier. Daar ligt het antwoord om uw merk en dus uzelf weer vleugels te 
geven! Ga terug naar de kern en vakmanschap en dan bent u niet meer afhanke-
lijk van externe merken. U zult dan alleen nog samenwerken (lees: symbiotische 
partnerschap) met partners die u net zo hard nodig hebben als u hen nodig 
heeft. Een samenwerking die synergie oplevert, toegevoegde waarde heeft voor 
leverancier, uzelf en het allerbelangrijkste: de consument.

Het beste merk, dat bent u zelf. Zonder u is er geen juwelierszaak en belicht 
die kracht in al uw communicatie-uitingen. Vertel de wereld wie u bent, waar u 
voor staat en tot slot waar u, uw medewerkers en uw producten in uitblinken. 
Schreeuw het van de daken, fysiek en digitaal. Ik wens u een fonkelend, inspi-
rerend en waardevol 2017.

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.
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