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juwelierde

Na de succesvolle lancering van iXXXi Jewelry in Nederland en België 

introduceert groothandel Watch it 11 deze unieke sieradencollectie nu 

ook in Duitsland (rechtsboven)

Casio heeft G-Shock wederom een upgrade gegeven. MR-G is het nieuwe 

paradepaardje van het Japanse horlogemerk (rechtsonder)

Het fraaie sieradenmerk Giovanni Raspini behoort tot het uitgebreide 

merkenportfolio van Blu Distribution. Het vakmanschap straalt van 

deze armbanden af (linksboven)

Ingersoll heeft zich wereldwijd enorm geprofileerd de afgelopen 

tijd. Tijdens Inhorgenta, de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs en 

BaselWorld werden de nieuwe modellen gepresenteerd (linksonder)



Aanbod geldig vanaf 18 april tot en met 

20 juni 2015 of zolang de voorraad strekt.  

Bij aankoop van een medaillon (vanaf € 75,95), ontvangt 

u er een collier (27-0036, 27-0038,  27-0039; t.w.v. € 39,95) en een 

crushed shell Insignia (t.w.v. € 9,95) GRATIS bij.

zilver / Rosé-goud verguld

NU € 109,-   >>

<<    NU 
€ 75,95  
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Interview p. 10
Schöne Edelmetaal is natuurlijk één van de toonaangevende partijen in de branche als 
het gaat om edelmetaal. De oorsprong van het bedrijf ligt in het jaar 1739 en eind vorig 
jaar werd het 275-jarig bestaan groots gevierd met een informatief event voor klanten 
en genodigden. Daar lichtte Schöne Edelmetaal al een tipje van de sluier op wat betreft 
de doelstellingen voor 2015, maar wij wilden toch graag dieper ingaan op de activitei-
ten van de producent, koper, verkoper en recycler van edelmetalen. Daarvoor treden 
wij in gesprek met Filip Delalieux, Jacques Bäumer en Hilde Buytaert.

Voorjaarsbeurs
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs was in onze ogen een geweldig succes. Met veel 
nieuwe en bekende gezichten, was er voor bezoekers veel te ontdekken en te zien. Wij 
vonden dat er een positieve sfeer hing op de eerste etage in de Trade Mart in Utrecht. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs te 
bezoeken kunt u natuurlijk vertrouwen op de redactie van De Juwelier om u met een 
prachtig fotoverslag een indruk te geven van het driedaagse event. 

Juwelier in Beeld 
Brandfield combineert online en offline shoppen in de binnenstad van Groningen op 
een unieke manier. Het principe is simpel: in de winkel kunnen klanten sieraden en 
horloges passen en kopen, maar mochten ze liever een andere kleur of grotere maat 
willen, dan kunnen ze op een webzuil in de winkel het gehele online-assortiment 
inzien en bestellen. De producten kunnen meteen afgerekend worden en zijn de vol-
gende dag in huis. Simpel, snel en je hoeft klanten nooit ‘nee’ te verkopen. De redactie 
was zeer benieuwd naar het idee achter dit concept en sprak met Sebastian Monteban, 
de oprichter van Brandfield.

Vakblad voor de totale juweliers- 
en bijou teriebranche
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C O L O F O N Inhoud De Juwelier nr. 2, 2015

DE VISIE
Voor u ligt mijn favoriete uitgave van het jaar van De Juwelier: onze horlogespecial. Als man zie ik mijn horloge als hét 
ultieme accessoire, iets waarmee ik mijn outfit helemaal af kan maken. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik meerdere 
horloges bezit, zoals veel andere mannen. Je kan nooit genoeg horloges hebben, zeg ik altijd maar. Nu is het zeker niet zo 
dat ik tientallen horloges tot mijn beschikking heb, maar genoeg om dagelijks te variëren. De afgelopen maanden heb ik mij 

toch redelijk moeten beheersen, want tijdens de verschillende beurzen die ik 
bezocht heb, zie je toch altijd weer dingen waar je hebberig van wordt. Ik denk 
dat dit voor elke man geldt, net zoals vrouwen dat hebben bij sieraden. Tijdens 
Inhorgenta, de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs, maar vooral tijdens BaselWorld 
kwamen de mooiste noviteiten voorbij. Nato-banden, geheel stalen modellen, 
veel blauw, gun metal bewerking, het kan niet op dit jaar. Ik ben bang dat mijn 
eigen collectie dit jaar weer wat verder uitdijt en ik hoop voor u als juwelier dat 
dit ook geldt voor andere consumenten. Aan de nieuwe modellen zal het in ieder 
geval niet liggen, zo ziet u ook in deze uitgave, die boordevol nieuws vanuit de 
branche, veel primeurs en beursverslagen staat. Zoals gezegd, mijn persoonlijke 
favoriet elk jaar, maar ik kan alvast verklappen dat de volgende uitgave waar-
schijnlijk de horlogespecial van mijn favorietenlijst gaat stoten. Waarom? Dat ziet 
u halverwege juni wel!

Heel veel leesplezier met deze horlogespecial!

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

p. 64

p. 24

En verder…

Komen wij alles te weten over de man achter de catalogus van Bijou Moderne, Luis Fernandez p. 38

Waren wij natuurlijk aanwezig tijdens BaselWorld, waar wij de mooiste nieuwtjes met eigen ogen te zien kregen p. 54

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/
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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In 2010 besloot het bestuur van Cachet Juweliers de retailorganisatie United 
Jewelers Benelux op te richten. United Jewelers Benelux is uitgegroeid tot een 
vooraanstaande onafhankelijke inkoop- en marketingorganisatie voor zelf-
standige juweliers. De organisatie heeft als doel om de marktpositie van de 
zelfstandige juwelier te versterken. UJB wil deze ondernemers graag ontzorgen 
op die vakgebieden waar de expertise van de juwelier niet ligt of waar hij geen 
tijd aan kan of wil besteden. 

De ervaring die het management van United Jewelers Benelux gedurende de 
afgelopen 45 jaar heeft opgedaan met Cachet Juweliers komt hierbij goed van 
pas. United Jewelers Benelux sluit contracten met gerenommeerde leveranciers 
uit de juweliersbranche en werkt momenteel samen met ongeveer dertig natio-
nale en internationale leveranciers. Leden van UJB krijgen korting op vele pro-
ducten bij contractleveranciers. Daarnaast kan geprofiteerd worden van extra 
inkoopkorting. United Jewelers Benelux en zijn partners bieden ook onder-

steuning bij nieuwe marktontwikkelingen door resultaatgericht advies te geven.

De samenwerking met jewelizi helpt ondernemers op heel veel vlakken. Zo 
helpt jewelizi juweliers met een unieke izi-formule hun merken en diensten 
optimaal ‘lokaal’ te presenteren op het internet en daarbuiten. Met behulp van 
innovatieve middelen en diensten wordt meer winkeltraffic en een optimale 
merkbeleving in de winkel gecreëerd tegen een zeer lage investering. Een 
voorbeeld hiervan is het unieke Merkenboek© XL, dat ideaal is om heel een-
voudig topmerken te presenteren zowel online als in de winkel en op de mat. 
Het Merkenboek© XL wordt geïntegreerd in een voor Google geoptimaliseerde 
responsive website/webshop. 

Daarnaast biedt jewelizi het revolutionaire jeweltv (winkeltv), dat merken in 
een handomdraai tot leven brengt in de winkel. Ook verzorgen de content-
specialisten direct mailings, Google AdWords (Shopping-campagne) en social 
mediacampagnes. jewelizi ontwikkelt alle producten en diensten in nauwe 
samenwerking met juweliers en vóór juweliers. Heeft de zelfstandige juwe-
lier wel de ideeën om de omzet te verhogen, maar ontbreekt het aan tijd of 
mankracht? United Jewelers Benelux ondersteunt zijn leden optimaal met haar 
one-stop-shopping formule, in samenwerking met jewelizi.

Meer informatie: jewelizi b.v.
Tel. 010-2417222, www.jewelizi.nl

O N D E R S T E U N I N G  V A N  D E  Z E L F S T A N D I G E  J U W E L I E R

Online exposure en verkoop blijven hot items voor alle ondernemers en een 
beetje hulp kan nooit kwaad. United Jewelers Benelux (UJB) en jewelizi heb-
ben besloten om een exclusieve samenwerking met elkaar aan te gaan op het 
gebied van websites en webshops. United Jewelers Benelux is uitgegroeid tot 
een vooraanstaande onafhankelijke inkoop- en marketingorganisatie voor 
zelfstandige juweliers. Met jewelizi als mediaprofessional wordt de dienst-
verlening van UJB uitgebreid op het gebied van websites, webshops en social 
media. 

United Jewelers Benelux gaat exclusieve 
samenwerking aan met jewelizi

▼ Robbert Stoopman (links), Ruud Roeland (midden) en Sven Krijgsman

http://www.jewelizi.nl/


New colour trends —
now available!
Be inspired by the colourful 
HIRSCH-world!

www.hirschag.com
Please contact us: 
HIRSCH Nederland B.V. | Telefoon: 020-4037340 | E-mail: nederland@hirschag.com

http://www.hirschag.com/
mailto:nederland@hirschag.com
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N I E U W E  Q U A R T Z - M O D E L L E N  G E P R E S E N T E E R D  T I J D E N S  B A S E L W O R L D

Ingersoll profileert zich met deelname aan beurzen

Een belangrijke vraag voor Jan-Paul Kuit: waarom is Ingersoll interessant voor 
juweliers? “De met aandacht geproduceerde POS-materialen die het merk ver-
gezellen, zoals portemonnees, manchetknopen, zonnebrillen, winders, luxe 
horlogekisten, maar zeker ook heel belangrijk zijn de in het oog springende 
displays en het verpakkings- en beeldmateriaal, geven het merk een grote 
meerwaarde. Daarnaast zijn er natuurlijk de gunstige winkelverkooprijzen die 

De crème de la crème uit de gehele sieraden- en horlogewereld verzamelt 
zich tijdens BaselWorld in het Zwitserse Basel en uiteraard was ook de 
redactie van vaktijdschrift De Juwelier aanwezig. Voor de derde keer in een 
kleine maand, kwamen wij daar in aanraking met Ingersoll. Dit Amerikaans 
horlogemerk heeft zich wereldwijd enorm geprofileerd de afgelopen tijd 
en tijdens Inhorgenta, de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs en BaselWorld 
zagen wij het Ingersoll en alle fraaie horloges voorbij komen. In Nederland is 
Ingersoll inmiddels ook geen onbekende meer. Wij spraken met Jan-Paul Kuit 
van JpWatch&Co over Ingersoll en de verwachtingen voor 2015.

voor de juwelier zeer interessant zijn. Nagenoeg alle horloges zijn beschikbaar 
met advieswinkelverkoopprijs van onder de € 400,-, met uitzondering van de 
Chronograph- en Tourbillon-modellen.” 

Innovatie
Dit voorjaar stond voor JpWatch&Co in het teken van de deelname aan de 
Jewels & Watches Voorjaarsbeurs. Daarnaast was Ingersoll dus ook zelf aan-
wezig tijdens BaselWorld 2015 en introduceerde daar een geheel nieuwe 
horlogelijn met Quartz-modellen. “Men heeft de zeer fraaie modellen in 
samenwerking met diverse uurwerkproducenten, zoals Seiko, Miyota en 
Ronda, ontwikkeld. Medio 2015 zullen de Quartz-modellen in Nederland ver-
krijgbaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de Quartz-modellen van Ingersoll 
voor de dealer een interessante aanvulling zijn.”

Voor meer informatie: JpWatch&Co  
Tel. 0475-769136 & 06-53213883, info@jpwatches.nl, www.jpwatches.nl

E S T H E T I S C H E  E N  T E C H N I S C H E  P E R F E C T I E

Chronoswiss Sirius Régulateur Jumping Hour

Enkele kenmerken van de Sirius Régulateur Jumping Hour van Chronoswiss 
zijn de geblauwde wijzers, de herkenbare uien-kroon en de zilveren guil-
lochewijzerplaat die heel minimalistisch is, waardoor het geheel veel mooier 
uitkomt. Het automatische uurwerk is het in eigen beheer gefabriceerde 
Chronoswiss Caliber C.283. Dit is prachtig te zien door de saffierglazen ach-
terzijde. 

Meer informatie: TMH watches & jewellery, Tel. 024-6417611
www.takemehome.nl, info@takemehome.nl

Als wij denken aan technische en esthetische perfectie zijn er een aantal 
horlogemerken die in het oog springen. Chronoswiss is er daar zeker één van. 
Tijdens BaselWorld toonde Chronoswiss nog maar eens waarom het bij ons in 
dat rijtje staat. De elegante Sirius Régulateur Jumping Hour is met zijn hor-
logekast vervaardigd van 18 karaat roségoud of staal een prachtig sieraad dat 
een hoogwaardig uurwerk herbergt.

mailto:info@jpwatches.nl
http://www.jpwatches.nl/
mailto:info@takemehome.nl
http://www.takemehome.nl/
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Sinds de lancering van het 
Mondaine/SBB Swiss Railways 
Watch in 1986, is Mondaine syno-
niem aan Zwitserland, en met name 
de Zwitserse horloges. Door het 
gebruik van iconische Zwitserse 
emblemen, zoals de Zwitserse sta-
tionsklok en het Helvetica® letter-
type, is Mondaine onlosmakelijk 
verbonden met het Alpenland. Nu 
heeft Mondaine een horloge gelan-
ceerd dat enerzijds staat voor haar 
trotse verleden en tegelijkertijd een 
gedurfde stap maakt naar de toe-
komst. De Mondaine Helvetica No 1 
Smart is haar eerste smartwatch ooit.  

Smart technologie
Op het eerste gezicht laat de wijzer-
plaat weinig overeenkomsten zien 
met de blinkende LED schermen van 
concurrerende smartwatches; het 
model lijkt precies op de standaard 
Mondaine Helvetica Bold. Het ver-
schil zit hem in de wijzerplaat op zes 
uur. Dit is geen kleine secondewij-

zer of een maandaanduiding, maar 
een analoge vertaling van de smart 
technologie dat zich in het hart 
bevindt van dit unieke uurwerk. In 
dit uurwerk is de allernieuwste smart 
technologie gefocust op het moni-
toren van beweging en slaap, met 
MotionX® tracking, Sleeptracker® 
slaapmonitor, slaap cyclus alarms, 
Get-Active alerts en Smart coaching 
– waarin al deze data kan worden 
opgeslagen in de MotionX cloud.  

MMT
Power MotionX is het smartwatch-
platform dat de interactieve com-
municatie tussen het horloge en elk 
ander apparaat beheert, zij het een 
iPhone of een tablet. Deze is verbon-
den door de gedownloade app. In 
compleet contrast met andere smart 
devices, waar de gegevens digitaal 
worden getoond, zal dit horloge 
haar informatie analoog tonen in 
de subdial. Deze technologie wordt 
voor het eerst in een horloge gebruikt 

dankzij een samenwerking tussen de 
Nederlandse Peter Stas, CEO van het 
MMT en Philippe Kahn, oprichter 
van Fullpower Technologies en de 
eerste man die het in 1997 voor 
elkaar kreeg om een foto van een 
camera telefoon meteen te uploaden 
naar een publiek netwerk dankzij de 
technologie die hij ontwikkelde.

Beide mannen hebben Manufacture 
Movements Technologies (MMT) 
opgericht, een Zwitserse firma die 
opereert vanuit Plan-Les-Ouates. 
Deze firma richt zich erop om hor-
loges te creëren die de werelden van 
horlogerie en technologie verbin-
den. Samen met Frederique Constant 
en Alpina, is Mondaine momenteel 
het enige andere merk dat geli-
censeerd is om deze baanbrekende 
quartz module in te zetten. Met 
een batterij waarvan de levensduur 
meer dan twee jaar bedraagt, is dit 
een dramatische verbetering op de 
meeste smartwatches.

“Dit is een prachtig Zwitsers hor-
loge dat tegelijkertijd ‘connected’ 
en ‘smart’ is”, vertelde Ronnie 
Bernheim, CEO van Mondaine tij-
dens BaselWorld. “Vergeet niet dat 
Mondaine, door onze vader in 1951 
opgericht, één van de eerste LCD 
en LED horloges introduceerde. En 
nu zetten we de volgende stap in 
de toekomst van de Zwitserse hor-
loge industrie. Dit is de allereerste 
Swiss Made smartwatch. Het is een 
wereldpremière en Mondaine is trots 
om voorop te lopen met deze nieu-
we technologie, dankzij een samen-
werking met MMT.”

Najaar 2015 beschikbaar
De Mondaine Helvetica No 1 
Smartwatch in de Helvetica® Bold 
uitvoering heeft een klassieke gemat-
teerde stalen kast, witte wijzerplaat, 
saffier glas en een zachte lederen 
band. De officiële lancering vond 
plaats op 26 februari 2015 in San 
Francisco. Het eerste horloge zal bij 
juweliers, designwinkels en het bete-
re warenhuis beschikbaar zijn in het 
najaar van 2015 voor een prijs van 
rond de € 800,-. In de Helvetica No 
1 Smartwatch heeft Mondaine het 
voor elkaar gekregen om Zwitserse 
horlogerie te verenigen met esthe-
tisch design en de laatste technolo-
gische ontwikkelingen. Iets dat alle 
horlogeliefhebbers zal aanspreken.

Meer informatie:
City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl 
www.mondaine.com

M O N D A I N E  L A N C E E R T  E E R S T E  S W I S S  M A D E  S M A R T W A T C H

Het wachten op de grote intro-
ducties van nagenoeg alle merken 
werd tijdens BaselWorld 2015 ruim-
schoots beloond. Het ene na het 
andere merk organiseerde een pers-
conferentie om de nieuwste model-
len te tonen aan de ruim vertegen-
woordigde pers. Mondaine gooide 
hoge ogen met de introductie van 
onder meer een eigen smartwatch. 

Groots debuut Mondaine Helvetica No 1 Smart 
tijdens BaselWorld 2015

▲ Ronnie Bernheim toonde de toege-

stroomde pers de mogelijkheden van 

de Mondaine Helvetica No 1 Smart 

Jacqueline Stad toont de nieuwe 

Mondaine Helvetica No 1 Smart

mailto:info@city-time.nl
http://www.mondaine.com/
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Ondanks dat Schöne Edelmetaal een 
begrip is, zetten wij voor de zeker-
heid nog even de activiteiten uiteen. 
Schöne Edelmetaal valt sinds 2003 
onder de vleugels van de Umicore 
Groep. Naast de fysieke koop en 
verkoop van edelmetalen, recyclet 
Schöne edele metalen, biedt het 
bedrijf een ruim assortiment aan 
producten en oplossingen voor indu-
striële toepassingen van edelmeta-
len, maar daarnaast beschikt Schöne 
Edelmetaal ook over een assortiment 
halffabrikaten (zoals plaat en draad, 
buis en soldeer- en vloeimiddelen) 
en fournituren voor juweliers en 
edelsmeden.

LBMA-certificering
Waar Schöne Edelmetaal zichzelf 
vorig jaar tijdens de jubileumvie-
ring van het 275-jarig bestaan van 
haar beste kant liet zien, wil het dit 
jaar de banden met de klanten nog 
verder versterken. Samenwerking, 
service en een klantgerichte bena-
dering staan daarbij voorop voor de 
edelmetaalspecialist. Dat blijkt zeker 
uit ons gesprek met Filip Delalieux, 
Jacques Bäumer en Hilde Buytaert. 
De focus ligt in eerste instantie op 
het aanbieden van gedegen pro-
ducten. Met het oog op de nade-
rende verandering van de regelge-

ving is Schöne Edelmetaal echter 
ook klaar voor de toekomst. “Er 
gaat veel veranderen op het gebied 
van de certificering van de handel 
in goud”, vertelt Filip Delalieux. 

“Er wordt momenteel gesleuteld 
aan een Europese richtlijn voor de 
controle van de waardenketen van 
goud. Schöne is onder de paraplu 
van Umicore al jaren aan het werk 
om de certificering van de London 
Bullion Market Association (LBMA) 
te behalen. Wij zijn verplicht om ons 
te conformeren aan de ‘Responsible 
Gold Guidance’, waardoor we met 
zekerheid kunnen zeggen dat het 
door ons aangeboden goud con-
flictvrij is. We zijn volledig gecer-
tificeerd in 2012, 2013 en 2014. 
Schöne Edelmetaal heeft als enige in 

Nederland, en samen met ons zus-
terbedrijf in Hoboken in de Benelux, 
de door de LBMA toegekende ‘Good 
Delivery Status’ voor goud en zilver. 
Dat maakt ons uniek.”

“Wat wij juweliers hiermee speci-
fiek bieden, is een refining partner, 
die volledig geauditeerd is en volle-
dig conform de geldende richtlijnen 
werkt, maar ook voorbereid is op 
toekomstige Europese richtlijnen die 
aangepast gaan worden. We wil-
len de sector graag informeren over 
deze veranderingen. Wij zijn goed 
ingelicht over deze richtlijnen en 
daardoor hebben we – zo vinden wij 
zelf – een voortrekkende rol. Eind 
2015, begin 2016 zal de nieuwe 
regelgeving van kracht zijn, maar wij 
zijn er nu al op voorbereid.”

Klantgericht
Voldoen aan de regelgeving is 
slechts één van de speerpunten van 
Schöne Edelmetaal voor dit jaar en 
meteen een speerpunt die eigenlijk 
al gerealiseerd is. Een ander punt 
dat veel aandacht vraagt van de 
hele organisatie is een klantgerich-
tere benadering op het gebied van 
communicatie. Daarover spreken we 
met Jacques Bäumer. “We hebben 
met het oog op deze ontwikkeling 
een nieuwe brochure ontwikkeld, 
waardoor het voor al onze klanten 
duidelijk wordt wat wij bieden en 
wat wij doen. We willen de lijnen 
naar onze klanten verkorten. Dat 
hebben we vorig jaar al duidelijk 
gemaakt tijdens het door ons geor-
ganiseerde klantenevent, waar wij 
gezamenlijk ons 275-jarig bestaan 
vierden. Er is heel goed gereageerd 
op dit initiatief, met name op de 
topics die aan bod kwamen en de 
visie die daar werd uitgesproken. We 
kijken verder dan alleen 2015, maar 
naar de lange termijn. Mede ook 
door de sterke klantfocus wordt op 
dit moment ook de klantenontvangst 
aangepast aan de huidige standaar-
den. Hiermee willen we onze klant 
ook bij een bezoek aan onze vesti-
ging in Amsterdam het fijne gevoel 
van Schöne meegeven.” 

Focus 
“We willen Schöne Edelmetaal her-
positioneren en duidelijk maken 

I N T E R V I E W  S C H Ö N E  E D E L M E T A A L

Schöne Edelmetaal is natuurlijk 
één van de toonaangevende par-
tijen in de branche als het gaat 
om edelmetaal. De oorsprong van 
het bedrijf ligt in het jaar 1739 
en eind vorig jaar werd het 275-
jarig bestaan groots gevierd met 
een informatief event voor klanten 
en genodigden. Daar lichtte Schöne 
Edelmetaal al een tipje van de slui-
er op wat betreft de doelstellingen 
voor 2015, maar wij wilden toch 
graag dieper ingaan op de activitei-
ten van de producent, koper, ver-
koper en recycler van edelmetalen. 
Daarvoor treden wij in gesprek met 
Filip Delalieux (Managing Director), 
Jacques Bäumer (Account manager) 
en Hilde Buytaert (Klantadviseur 
België). 

“We blijven ons focussen 

op onze core business, dus 

de edelmetaal”
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dat de focus voor ons toch echt ligt 
op het bedienen van juweliers en 
goudsmeden met onze diensten en 
producten”, aldus Filip Delalieux. 
“We hebben ons de afgelopen jaren 
vooral gericht op de recycling. Nu 
zijn we ons weer aan het terug-
plooien op de klassiekere markt, 
namelijk de juweliersmarkt en de 
goudsmeden. We zien een toene-
mende vraag vanuit de branche 
naar onze producten en diensten. 
We hebben ze niet verwaarloosd, 
maar onze focus lag om logische 
redenen op andere markten, maar 
dat gaat nu dus weer veranderen. 
We hebben ons strategisch geher-
positioneerd.”

Service
Gevraagd naar de kracht van 
Schöne Edelmetaal is het antwoord 
eenduidig: service. “We hebben 
in 2013 een uitgebreid markton-
derzoek laten uitvoeren en daaruit 
bleek dat er veel loyaliteit vanuit 
de branche was ten aanzien van 
Schöne, maar dat vooral ook het 
serviceniveau enorm gewaardeerd 
werd. Dat is iets waar we honderd 
procent op inzetten. Als de klant dat 

waardeert, zullen we ons daar nog 
meer op richten. Uiteraard worden 
onze goede producten ook als top 
gewaardeerd en stipt men het voor-
raadbeheer aan als pluspunt. We 

weten wat er speelt in de branche en 
waar de behoeften van onze klanten 
liggen. Daar spelen we zo goed 
mogelijk op in.”

Filip Delalieux: “Het is belangrijk 
dat we aanstippen dat we ons blij-
ven focussen op onze core busi-
ness, dus de edelmetaal. We zullen 
geen apparatuur aanbieden, maar 

ons richten op onze edelmetaalpro-
ducten en recyclingdiensten. We 
hebben uiteraard wel producten van 
andere producenten in ons aanbod, 
maar die voldoen allemaal aan de 

door ons gestelde hoge eisen. We 
zijn ervan overtuigd dat we een heel 
breed aanbod hebben, zelfs één 
van de grootste van Europa op dit 
gebied. Dit moet zich gaan vertalen 
naar een bredere service, maar ook 
naar een goedkopere service. We 
moeten alles aan kunnen bieden 
tegen de scherpste prijs. Dat is het 
doel.”

België
Waar Jacques Bäumer zich richt 
op de Nederlandse markt, is Hilde 
Buytaert verantwoordelijk voor de 
Belgische markt. “We onderkennen 
het verschil in werkwijze tussen 
de Nederlandse en Belgische markt 
en willen ons dan ook in die zin 
aanpassen. Mede door mijn kennis 
van de Belgische markt ben ik voor 
Schöne Edelmetaal de aangewezen 
persoon om deze markt te benade-
ren, de noden in kaart te brengen en 
deze te vertalen in een snelle kwali-
teitsvolle service. We zijn uiteraard 
reeds actief in België, maar wensen 
ons nog meer te profileren met al 
onze mogelijkheden en het uitge-
breid productassortiment voor de 
edelsmid en juwelier. Niet alleen 
voor Nederland, maar dus ook voor 
België.”

Meer informatie: 
Schöne Edelmetaal B.V.
Tel. 020-435 02 22
www.schone.nl

“We willen Schöne Edelmetaal 
herpositioneren en 

duidelijk maken dat de focus 
voor ons ligt op het bedienen 
van juweliers en goudsmeden”

http://www.schone.nl/
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Inkoop en inspiratie 
Op 17 & 18 mei vindt het eerste 
‘Mei-event’ plaats op de Jewels & 
Watches-etage. Vaste exposanten 
én gastexposanten presenteren hun 
mooiste producten en laten u ken-
nis maken met de laatste trends op 
sieraden- en horlogegebied. Tijdens 
het Jewels & Watches Mei-event is 
er een zeer gevarieerd aanbod sie-
raden, horloges, diamanten, parels, 
edelstenen, geschenkartikelen en 
andere luxe juweliersartikelen. 

De juwelier en ICT 
Het thema voor het Jewels & Watches 
Mei-event is ‘De juwelier en ICT’. 
All-in-one kassasystemen, digitaal 
relatiebeheer met CRM-software, 
camerabeveiliging met smartphone 

apps en voor conversie geoptima-
liseerde responsive webshops: ICT 
ontwikkelingen volgen mekaar in 
rap tempo op. Trade Mart schept 
orde in de chaos. Ook al klinkt dit 
voorgaande wellicht als hogere wis-
kunde, het wordt u allemaal duide-
lijk op 17 of 18 mei.

Met welke ICT trends moet je als 
retailer rekening houden, wat kan 
je verwachten en waar liggen de 
kansen? Aanbieders geven op het 
innovatieplein tijdens het Mei-event 
praktische tips om meer uit je bedrijf 
te halen. Laat u verrassen door de 
nieuwste technieken, apparatuur en 
software voor juweliers. 

Meer informatie: www.trademart.nl

‘ D E  J U W E L I E R  E N  I C T ’  O P  1 7  &  1 8  M E I

De opzet van de Trade Mart is dit jaar veranderd. Trade Mart is verdeeld in vijf 
etages met elk een eigen signatuur: Jewels & Watches, Fashion World, Kitchen 
& Dining, Home & Living en Kids Universe. Nieuw is ook dat er vijf grote 
events per jaar worden georganiseerd. De Voorjaarsbeurs was het eerste grote 
event en halverwege mei is er weer een moment om inspiratie op te doen op 
de Jewels & Watches-etage.

Jewels & Watches Mei-event: ‘met welke 
ICT trends moet je als retailer rekening houden?’

http://www.trademart.nl/
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LaPassion
Om wereldkampioen zwemmen te 
worden, is meer nodig dan topvorm. 
Je moet je sport met absolute passie 
beoefenen om je te kunnen meten met 
de top. De Spaanse Mireia Belmonte 
is zo’n uitzonderlijke atlete die met 
enorme inzet zwemt, met wereldre-
cords en medailles bij wereldkampi-
oenschappen en Olympische Spelen 
als resultaat. Het Zwitserse horlo-
gemerk Edox eert Mireia’s prestaties 
en haar rol als voorbeeld voor alle 
vrouwen met een nieuwe collectie 
horloges met de alleszeggende naam 
LaPassion. 

Edox laat met de LaPassion Open 
Heart Lady zien waartoe een perfecte 
beheersing van technologie en een 
liefde voor horlogerie kan leiden. In 
de stalen kast met roségouden PVD-
coating tikt een Edox mechanisch 
uurwerk met automatische opwin-
ding. Dat op een SW200-kaliber 

gebaseerde uurwerk is zichtbaar door 
een hoefijzervormig venster in de 
wijzerplaat. Het elegante horloge 
heeft een kastdiameter van 33 mil-
limeter en is waterdicht tot 50 meter. 
Edox combineert opnieuw technische 
perfectie, duurzaamheid en betrouw-
baarheid met een elegant ontwerp.

Hydro-Sub
Elke vijftigste verjaardag is bijzonder 
en dat geldt zeker voor het jubileum 
van de Edox Hydro-Sub, een van ’s 
werelds meest befaamde duikhorlo-
ges. De eerste Hydro-Sub die in 1965 
werd gemaakt, was een technisch 

hoogstandje met zijn extreme water-
dichtheid, tot 500 meter diepte. Edox 
viert de verjaardag met een speciale, 
limited edition versie van de moderne 
Hydro-Sub; er worden 515 exempla-
ren van gemaakt. Ook dit horloge is 
waterdicht tot 500 meter. 

De Hydro-Sub is uitgerust met een 

automatisch opwindend uurwerk, 
een in één richting verdraaibare 
lunette van staal met aluminium en 
natuurlijk met Edox’ MasterLock, een 
ingenieus mechanisme dat over de 
kroon geschoven kan worden om die 
te beschermen. De kroon is voorzien 
van dubbele o-ringen voor een per-
fecte afdichting. De Hydro-Sub wordt 

gepresenteerd in een speciale box, 
waarin ook het gereedschap zit om 
de stalen band te verwisselen voor 
een hypoallergene rubber band. 

Chronoffshore 1
Bij Class-1 power boating wordt 
op zee gevaren met snelheden tot 
boven 250 kilometer per uur. Bij deze 
Formule 1 van de watersport wor-
den V8- en V12- motoren gebruikt; 
de boten hebben een catamaran-
constructie voor stabiliteit. Met de 
Chronoffshore 1 horloges startte 
Edox in 1995 een uiterst vruchtbare 
samenwerking, waarbij het merk ook 
de officiële tijdwaarneming van de 
wedstrijden verzorgde. Om de tien-
jarige samenwerking te vieren, heeft 
Edox nu een bijzondere chronograaf 
gemaakt, de Chronoffshore 1 10th 
Anniversary Limited Edition. Het hor-
loge heeft een quartzuurwerk dat 
gebaseerd is op het Ronda 5040 
B-kaliber. De stalen kast meet 45 mil-
limeter in diameter en is waterdicht 
tot 300 meter. De chronograaf wordt 
gepresenteerd in een speciale box. 
Van het horloge worden maar 215 
exemplaren gemaakt. 

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

F R A A I E  N I E U W E  M O D E L L E N  H Y D R O - S U B  E N  C H R O N O F F S H O R E  1 

Edox pakt altijd groots uit tijdens BaselWorld. Met een grote stand in Hall 1.1 
weet Edox doorgaans veel aandacht op zich te vestigen, maar dit jaar waren 
het vooral de nieuwe modellen die van zich deden spreken. Wij kregen alvast 
een voorproefje van de later dit jaar te verschijnen modellen en waren vooral 
onder de indruk van de nieuwe dameslijn LaPassion en de nieuwe Hydro-Sub 
en Chronoffshore 1. 

Edox lanceert LaPassion: vrouwencollectie 
met een echte Edox-touch

de juw
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LaPassion

Hydro-Sub

Chronoffshore 1

http://www.weisz.nl/
http://www.edox.ch/


Exclusieve distributeur BeNeLux: TMH watches & jewellery
Voor info: www.takemehome.nl of info@takemehome.nl 

http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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◀ Ook sieraden zijn belangrijk 

in het assortiment van Fossil. 

Speels en trendy als altijd

Wat moeten we nog 
zeggen over Michael 
Kors. Dit merk verkoopt 
zichzelf, is super hot en 
alles wat het aanraakt 
verandert in goud ▼

Fossil weet hoe het zichzelf wil profileren 

en dat blijkt hieruit heel duidelijk ▼

◀ DKNY is voor het komende seizoen klaar om zich weer helemaal op de kaart te zetten

Blauw is de modekleur van dit jaar en dat zien we ook terug in de nieuwe collec-tie van Fossil ▶

 DKNY is voor het ko d

N I E U W E  C O L L E C T I E S  G E Z I E N  T I J D E N S  B A S E L W O R L D  2 0 1 5

Wat opvalt bij het zien van alle nieuwe collecties van de verschillende eigen 
merken en licentiemerken van Fossil is dat blauw en goud veelvuldig terug-
komen. Daarnaast is gun metal – al dan niet bewerkt – een kleur die we veel 
terugzien in bijvoorbeeld de collecties van Diesel, Fossil en Emporio Armani. 
Maar foto’s zeggen natuurlijk veel meer dan woorden, dus laten we die graag 
voor ons spreken! 

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

Fossil Group zet wederom de trend dit jaar
Fossil Group mag dan niet prominent op de beursvloer aanwezig zijn tijdens 
BaselWorld, de Zwitserse stad is wel degelijk het domein van het bedrijf met 
het uitgebreide multi-brand portfolio. De Fossil Group heeft het Europese 
hoofdkantoor in Basel en de redactie van vaktijdschrift De Juwelier nam 
tijdens BaselWorld 2015 een kijkje in het hoofdkantoor, dat eigenlijk een 
brandstore is voor alle merken van de Fossil Group. We kregen zodoende 
een kijkje in de keuken en zagen de laatste trends bij de merken Fossil, 
Skagen, Michael Kors, Emporio Armani, Marc by Marc Jacobs, DKNY, Diesel 
en adidas Originals. 

Skagen is een merk met een eigen visie en dat komt elk jaar weer heel sterk naar voren. Kijkend naar deze nieuwe horlogemodellen mogen we constateren dat Skagen ook dit jaar weer heeft vastgehouden aan de eigen design filosofie ▶

Bla
di
te
ti

e

▴ Opvallen doe je deze zomer met Marc by Marc Jacobs

Back to basic: dat is 
gebeurd bij Fossil. Het 
hele gevoel dat bij het 
bedrijf opgeroepen 
wordt, klopt ▶
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F A L L / W I N T E R  2 0 1 5  C O L L E C T I E  M E T  K E N M E R K E N D E  L O O K

De collectie mixt elementen die 
beïnvloed zijn door de popmuziek 
cultuur, van iconische rockstar-stijl 
tot aan grafische kunst uit de jaren 
’60. Moderne silhouetten zijn ver-
nieuwd met een gevoel van con-
temporary cool, terwijl de klassieke 
rood, wit en blauwe kleurpaletten 
een retro jaren ’70 twist hebben 
gekregen.  

De Tommy Hilfiger Fall/Winter 2015 
horlogecollectie voor dames roept 
een gevoel van moeiteloze verfijning 
op. Tweekleurige metalen worden 
gecombineerd met warme kleuren – 
van rijke bordeaux tinten tot parelwit 
en nobel blauw. Geel- en roségoud 

zijn geaccentueerd met opvallende 
leren details. De Fall/Winter 2015 
heren horlogecollectie is veelzijdig 
met veel preppy accenten inclusief 
leer in een krokodillen reliëf, roest-
vrij staal, verwisselbare en sportieve 
siliconen banden. De kenmerkende 
Tommy Hilfiger details krijgen een 
moderne, originele touch terwijl 
sportieve stijlen zijn voorzien van 
een actieve, energieke look-and-feel 
die all-American cool is.

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-670 70 75, 
www.beachtime.nl

Tommy Hilfiger is all-American cool
De Tommy Hilfiger Fall/Winter 2015 collectie is geïnspireerd op F.A.M.E.: 
een mix van Fashion, Art, Music en Entertainment. F.A.M.E. staat voor 
meneer Hilfigers langdurige passies en meest constante inspiratiebronnen 
sinds het oprichten van het gelijknamige merk in 1985. 

De modellen van de Performance 
Collection werden vorig jaar geïn-
troduceerd tijdens BaselWorld en 
zijn de perfecte symbiose van tra-
ditioneel leer gebruik en moderne 
technologie voor horlogebanden. 
Het aangenaam zachte Premium 
Caoutchouc past zich perfect aan 
de vorm van de pols aan. Het door-
dachte ontwerp  – aangezien het niet 
volledig aansluit op de huid – zorgt 
voor een natuurlijke temperatuur- en 
klimaatregeling tijdens het dragen. 

De speciale geometrie en de opti-
male groefstructuur van de rubber-
kern garandeert een continue ven-
tilatie van de pols. Vocht dat wordt 
gevormd kan snel worden afgevoerd 
en een hoog draagcomfort en een 
maximale bewegingsvrijheid in 
iedere situatie zijn daarmee gewaar-
borgd. Door de combinatie van ver-
schillende leersoorten en leerkleuren 
zijn er nauwelijks grenzen gesteld 

aan de individuele voorkeuren met 
betrekking tot oppervlaktetextuur en 
design. Dit is ook bij de jury van 
de Red Dot Design Award opgeval-
len, want de Performance Collection 
heeft de prestigieuze design prijs in 
de wacht gesleept in de categorie 
‘Watches & Jewellery’.

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

Hirsch wint Red Dot Design Award
Tijdens ons bezoek aan  BaselWorld spraken wij met Jan Willem de Ronde van 
Hirsch en zodoende kwamen wij te weten dat Hirsch met de Performance 
collectie in de prijzen is gevallen. De Performance Collection heeft als eerste 
horlogebandenproducent ooit een Red Dot Design Award ontvangen!

P E R F O R M A N C E  C O L L E C T I O N  V A L T  I N  D E  P R I J Z E N

http://www.beachtime.nl/
http://www.hirschag.com/
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Twee jaar geleden was het dertigjarig bestaan van G-Shock aanleiding voor 
een upgrade in het assortiment. Casio introduceerde met MT-G een geweldige 
collectie G-Shock horloges volledig vervaardigd van kunststof en metaal, wat 
resulteerde in robuuste en stoere horloges met een duidelijk G-Shock-karakter. 
Voorzien van alle snufjes die we gewend zijn van G-Shock en ‘build to last’. 
Maar Casio is dit jaar een stap verder gegaan, want als het in staal kan, waarom 
dan niet in titanium?

We weten dat Casio graag groter denkt en dat blijkt wel met de introductie 
van de nieuwe MR-G-collectie. Deze horlogelijn is een stap voorwaarts voor 
G-Shock, want het assortiment wordt verbreed, maar krijgt ook meer dimensie. 
De MR-G-serie is de kroon op de G-Shock-lijn waarin geavanceerde technologie 
samenkomt met ambachtelijk metaalbewerkingsvakmanschap. Het belichaamt de 
ultieme kracht en is gemaakt met oog voor de fijnste details.

Tijdens BaselWorld kregen wij de prachtige limited edition MRG-G1000RT te 
zien. Dit iconische model heeft de functies geërfd van de MRG-G1000 – het 
model waarop het is gebaseerd. Een geavanceerd uurwerksysteem dat zowel 
GPS- als radiosignalen ontvangt voor tijdkalibratie en Dual Dial World Time heeft, 
waarin de tijd in twee verschillende steden tegelijkertijd wordt weergegeven. Het 

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

MR-G grote blikvanger van Casio tijdens BaselWorld
Het is eigenlijk vaste prik geworden voor de redactie van De Juwelier op 
BaselWorld: een gesprek met het R&D-team van Casio. Wij verheugen ons altijd 
op deze interessante ontmoetingen, want je krijgt een kijkje in de keuken bij 
één van de meest innovatieve merken op onze planeet. Casio zit nooit stil, want 
stilstand betekent achteruitstand en Casio loopt graag voorop. Vooral als het 
gaat om techniek weet Casio zich altijd te onderscheiden, maar de laatste jaren 
is er een omslag gekomen in denkwijze lijkt het wel. Schreven wij vorig jaar 
nog over de ontwikkelingen op designgebied, mogen we dit jaar toch wel con-
stateren dat exterieur net zo belangrijk wordt voor Casio als interieur. Vooral 
G-Shock heeft een upgrade gekregen dit jaar met de introductie van MR-G. 

20
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design van de MRG-G1000RT is ontwikkeld onder het thema ‘Made in Japan’ (de 
MR-G horloges worden volledig in eigen beheer vervaardigd in de fabriek van 
Casio in Yamagata in Japan) en verstevigt de trotse oorsprong van de G-Shock als 
Japans merk.

Het geheel is geïnspireerd op het nie-patroon dat karakteristiek is voor de kwa-
liteit en het uitmuntende vakmanschap waarmee Japanse zwaarden worden 
gemaakt. De glasring en metalen plaat zijn gemaakt van Ti64-legering dat wordt 
gehard in een kristallisatieproces. Dit proces geeft de glasring en metalen plaat 
een rijke afwerking die mooi het licht weerspiegelt. De MRG-G1000RT heeft een 
diep ‘Japans blauwe’ DLC-coating die subtiel verandert afhankelijk van het licht. 
Het horloge krijgt hierdoor een volwassen en aantrekkelijke tint. Het horloge dat 
trouw is aan zijn Japanse oorsprong heeft ook andere stylingkenmerken die zijn 
geïnspireerd op de tinten van Japans traditioneel vakmanschap, zoals metaalgra-
vures met goudkleurige schroeven op de voorkant en indexen op de wijzerplaat.

Tot zover de kenmerken van de MR-G modellen en over tot de reden waarom 
Casio met G-Shock deze stap heeft genomen. Waar vorig jaar al de stap naar 
een hoger segment (tot € 1.000,-) werd gezet met de introductie van de MT-G, 
heeft Casio er nu voor gekozen om nog een stap hoger te gaan. Waar Casio met 

G-Shock voorheen gebonden zat aan een efficiente manier van werken, heeft het 
nu alle restricties overboord gegooid en worden de mogelijkheden van de eigen 
productielocatie optimaal benut. Groei wordt op deze manier gerealiseerd en er 
wordt een nog perfecter horloge op de markt gebracht. De ontwikkeling heeft tijd 
ingenomen, maar zoals we weten is het streven naar perfectie een goede eigen-
schap van de engineers van Casio en dus komt dit het eindresultaat alleen maar 
ten goede.

Waar vorig jaar met de introductie van bijvoorbeeld MT-G, maar ook de in 2014 
geïntroduceerde Edifice-modellen gesproken werd van een revolutie, durven wij 
nu wel te stellen dat je dit jaar mag spreken van een evolutie. De MR-G-collectie 
is een stap omhoog voor G-Shock en toont aan dat Casio eigenlijk nooit klaar is 
met ontwikkelen. Materialen, functies en design komen prachtig samen en zorgen 
voor een G-Shock-model dat voor een heel ander publiek aantrekkelijk wordt. 

Meer informatie:
Casio Benelux
Tel. 020-5451070
www.casio.nl
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http://www.casio.nl/
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SAVE
THE DATE!

JEWELS & WATCHES

17 & 
18 MEI 2015
DE JUWELIER 
EN ICT
Tijdens het ‘De Juwelier en ICT’ event in mei is 
Trade Mart | Jewels & Watches niet alleen hét 
inkoopcentrum voor juweliers maar ook dé plek om 
je te verdiepen in technologische ontwikkelingen 
en de kansen die er liggen. Naast een zeer 
gevarieerd aanbod sieraden, horloges, edelstenen, 
geschenkartikelen en andere luxe juweliersartikelen 
vind je er uiteenlopende ICT-aanbieders. Op het 
innovatieplein geven zij praktische tips om meer 
uit jouw bedrijf te halen. Laat je verrassen door 
de nieuwste technieken, gadgets, apparatuur en 
software voor juweliers.

DE JUWELIER EN ICT
17 & 18 mei 2015
Beatrixgebouw 1e etage, 
Jaarbeursplein, 
3521 AL Utrecht
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Waar komt je passie voor het ontwer-
pen van sieraden vandaan?
“Ik hou van reizen en reis de hele 
wereld over, maar voel vooral veel 
binding met Italië en IJsland. Elk sie-
raad dat ik ontwerp is een eerbetoon 
aan de liefde en inspiratie waarmee 
ik in  aanraking kom als ik naar Italië 
en IJsland reis. Wanneer ik in IJsland 
ben, geniet ik van de natuur en kan ik 
bijna niet wachten om alle indrukken 
te verwerken in een nieuw ontwerp. 

Daarnaast zie je de Italiaanse stijl van 
jezelf mooi kleden terug in al mijn 
sieraden. Ik wil dat mijn sieraden 
de essentie van luxe uitstralen en 
ze moeten zowel geschikt zijn om 
te dragen in het dagelijks leven, als 
tijdens een speciale gebeurtenis. Dat 
is ook wie ik ben: een ‘biker girl’ die 
op haar Harley rondrijdt, maar net 
zo goed een elegante city chick met 
stiletto’s.”

Wat is jouw link met sieraden?
“Ik ben altijd al een kunstenares 
geweest. Ik maak al tekeningen sinds 
mijn jonge jaren. Mijn droom was 
om goudsmid te worden, om sieraden 
met de hand te vervaardigen, maar 
tijdens mijn studie was ik constant 
aan het ontwerpen. Ik ben een crea-
tief persoon. Ook een dromer, maar 
wel iemand die haar dromen waar 
maakt.”

Wat is de kracht van Sif Jakobs 
Jewellery?
“Dat is de focus die gelegd wordt op 
het ontwerpen en creëren van betove-
rende, maar toch betaalbare sieraden 
van een zeer hoge kwaliteit voor 
moderne vrouwen. Het design van 
de sieraden kan omschreven worden 
als Nordic minimalisme, aangevuld 
met Italiaanse elegantie en een stukje 
rauwheid, maar wel met een vrou-
welijke touch. De collecties bestaan 
uit sieraden die vervaardigd zijn van 
rhodium zilver al dan niet voorzien 
van een 18 karaat roségoud plating. 
Daarnaast worden de sieraden voor-
zien van bijvoorbeeld Zirconia, pavé 
gezet.”

Kun je ons iets vertellen over het suc-
ces van Sif Jakobs Jewellery? 
“Hard werk, een sterke focus en door 
veel energie steken in iets waarin je 
gelooft, hebben geresulteerd in de 
sterke marktpositie voor Sif Jakobs 
Jewellery. We zijn ruim vijf jaar gele-
den gestart in het appartement van 
mij en mijn partner Søren (Søren 
Dahl red.) in Kopenhagen. We heb-
ben vele uren doorgebracht aan de 
eettafel om mijn ideeën om te zetten 
in tastbare sieraden. In 2009 heb-
ben we Sif Jakobs Jewellery op de 
markt gebracht. De eerst jaren heb-

ben we nog vanuit ons appartement 
gewerkt, maar mede door het grote 
succes waren we genoodzaakt op 
zoek te gaan naar een nieuwe ruimte. 
Vandaag de dag hebben we twintig 
mensen in dienst en daarnaast ook 
nog eens een groot aantal distribi-
teurs die met ons werken. Ik leef mijn 
droom.”

Jullie hebben nu ook vertegenwoor-
diging in Nederland gekregen met 
Mirjam van der Borden van MB 
Agencies. Wat verwachten jullie?
“De juiste lokale partner is essenti-
eel om te slagen en we hebben met 
Mirjam van der Borden een toegewij-
de partner gevonden. Zij is een zeer 
belangrijke schakel om Sif Jakobs in 
Nederland tot een succes te maken. 
Ons doel is om de juweliers te onder-
steunen met een sterke collectie en 
het nodige POS-materiaal. We ver-
wachten dat we serieuze samenwer-
kingen voor de lange termijn kunnen 
opzetten met juweliers. En natuur-
lijk hoop ik dat we veel prachtige 
Nederlandse vrouwen gaan zien stra-
len met onze sieraden.”

Meer informatie: MB Agencies
Tel. 06-54752875
www.sifjakobs.com

Trends, innovatie, primeurs: noem het zoals je het wil noemen, maar tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs is er 
altijd veel nieuws te zien. Wij raakten in de Plaza in gesprek met Sif Jakobs. Deze Deense sieradenontwerpster – sinds 
dit jaar vertegenwoordigd in de Nederlandse markt door Mirjam van der Borden van MB Agencies – heeft grootse 
plannen met haar sieradenmerk dat ze onder haar eigen naam al zeer succesvol in Denemarken heeft gelanceerd. Wij 
spraken met haar om meer te weten te komen over deze eigenzinnige ontwerpster.

I N T E R V I E W  M E T  S I F  J A K O B S

Sif Jakobs

“We verwachten dat we serieuze samenwerkingen 

voor de lange termijn kunnen opzetten met juweliers”

http://www.sifjakobs.com/
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Irene van de Laar heeft haar naam ver-

bonden aan Casa Collection. Er is een 

prachtige sieradenlijn voortgekomen 

uit deze samenwerking en ze kwam 

zelf even met eigen ogen bekijken hoe 

daarop gereageerd werd ◀

Endless Jewelry kondigde voor de 

beurs al aan de nieuwe Jennifer Lopez 

Collection By Endless Jewelry te tonen 

tijdens de Voorjaarsbeurs, maar ook 

de nieuwe voorjaarscollectie wist te 

bekoren ▼

De horloges van Ingersoll zijn zonder 

meer eyecatchers ◀

Ronald Assmann, Katrien Coenders en 

Caspar Assmann waren met hun merk 

Nikki Lissoni aanwezig in de Plaza. Het 

merk kreeg enorm veel aandacht van 

bezoekers en dat zorgde voor tevreden 

gezichten ▼

Spirituele sieraden met een leuke twist. 

Zo zouden wij de sieraden van Amen 

omschrijven. Just-G was voor de eerste 

keer aanwezig op de Jewels & Watches 

Voorjaarsbeurs en presenteerde daar 

het nieuwe merk Amen ▶

In de vorige uitgave van De Juwelier 

citeerden wij Ton Tijhuis van Essence 

met de woorden ‘We hebben een 

kleurrijke collectie natuurlijke edelste-

nen zodat mixen en matchen naar 

hartenlust mogelijk is’. Zie hier de 

Sparkling Jewels collectie ▼

Positieve gevoel overheerst tijdens Voorjaarsbeurs
Je kunt er je horloge op gelijk stellen: tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs is het mooi weer. Het is of de duvel er mee speelt, 
maar ondanks het prachtige voorjaarszonnetje was de opkomst tijdens de 
Voorjaarsbeurs boven verwachting goed. Er was dan ook genoeg reden om de 
beurs in Utrecht te bezoeken. Nieuwe exposanten maakten hun opwachting 
en de Plaza was zoals altijd tijdens een Voor- of Najaarsbeurs het domein 
van de gastexposanten. Wat vooral opviel was de positieve vibe die voelbaar 
was onder zowel exposanten als bezoekers. Een mooi voorteken voor een 
goed jaar hopelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest de Jewels 
& Watches Voorjaarsbeurs te bezoeken kunt u natuurlijk vertrouwen op de 
redactie van De Juwelier om u met een prachtig fotoverslag een indruk te 
geven van het driedaagse event. 

B E U R S V E R S L A G  J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S
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Lily & Lotty is het nieuwe sieradenconcept van GL Nederland ▲

Het nieuwe trendy sieradenconcept van de Offenbach Group luistert naar de naam 

Coco88 ▼

De trendy sieraden van de tweeling-

zussen Anne en Esther Vedder zijn 

onder de naam Just-Franky een enorm 

succes. De gouden, gepersonaliseer-

de armbandjes, kettinkjes en ringen 

waren ook tijdens de Voorjaarsbeurs 

gewild ◀

De samenwerking tussen TW Steel en 

Valentino Rossi’s lifestyle merk VR|46 

heeft geleid tot de VR|46 Collection 

‘By TW Steel’ ▼

Christina Design London is terug op de 

beursvloer van de Jewels & Watches-

etage ▲

Je kunt echt niet om de horloges van KYBOE! heen. Ze zijn groot, hip, kleurrijk en 

‘in your face’ ▲

Over hip gesproken. De Emozioni collectie van Hot Diamonds werd op de stand 

van de PDA Group prominent gepresenteerd ▼
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Picto Watch is nieuw bij de PDA Group 

▲

JewelTime Fashion was met Tamaris te 

bewonderen op de Jewels & Watches-

etage ▶

Dji Dji Fine Jewelry presenteerde tij-

dens de Voorjaarsbeurs de nieuwe col-

lectie van Miss Spring ▼

Bij RSC Watches  draait alles om bele-

ving ◀

Op de stand van Blu Distribution viel 

ons oog op deze prachtige ring van 

Ferrari Firenze, een topstuk dat elke 

juwelier zal aanspreken ▼



Noord- en Oost- en West-Nederland
Stef Alferink
M 06 - 53 32 56 49

Zuid- en Midden-Nederland
Frans van Huët
M 06 - 53 86 69 33

Beesdseweg 3-5 • 4104 AW  Culemborg • Telefoon +31(0)345 - 820 204 • info@vanasseltenalferink.nl • www.vanasseltenalferink.nl

OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

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


Set 4237

 Goud 14 karaat
Diamant Top WesseltonVVS/VS

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

Armband 4237
0,10 crt.

Oorknoppen 4237
0,08 crt.

Collier 4237
0,10 crt.

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

www.eclat.nl

mailto:info@eclat.nl
http://www.eclat.nl/
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I N T E R V I E W  M E T  P A U L  V A N  D E R  R E E  –  S A L E S  M A N A G E R  N I K K I  L I S S O N I

Paul heeft de nodige ervaring bij het 
positioneren van een ‘nieuw’ merk. 
“Ik heb acht jaar bij IBB gewerkt 

en vervolgens voor McGregor en 
daar heb ik in soortgelijke situaties 
gezeten. Nikki Lissoni sprak mij 
als merk meteen aan. Het is com-

pleet verzorgd, heeft zich bewe-
zen in andere markten en is er in 
Nederland veel animo voor de pro-
ducten. Vooral de Bangle-collectie 
gooit hoge ogen, ingegeven door 
de internationale trend. Het is zaak 
dat we Nikki Lissoni meteen goed 
neerzetten, want een eerste indruk 
maak je maar één keer. Het gaat tot 
nog toe in ieder geval heel goed.”

Totaalconcept
Wat juweliers vooral aanspreekt, 
is het feit dat de trendy siera-
den interchangeable zijn, oftewel 
onderling te verwisselen en aan 
te passen. “Juweliers zien Nikki 

Lissoni echt als een lifestyle jewel-
lery brand. Aan alles is gedacht. 
We spreken van een totaalconcept, 
waarbij het POS-materiaal – zoals 

de displays, het verpakkingsmateri-
aal, de brochures – tot in de punt-
jes verzorgd is. Daarnaast horen 

wij van juweliers dat ze het per-
soonlijke aspect van Nikki Lissoni 
heel erg waarderen. De emoties 
die verwerkt worden in de sieraden 
en de bijgeleverde ‘Emotion cards’ 
dragen bij aan het persoonlijke 
karakter van de sieraden.”

Succes
Tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs was Nikki Lissoni 
in ieder geval prominent aanwezig 
in de Plaza. “De Voorjaarsbeurs 
was voor ons een enorm succes. 
Het is natuurlijk altijd spannend als 
je iets nieuws in de markt zet, want 
de grote vraag is, slaat het aan? 
We zijn helemaal blanco gestart, 
zonder verwachtingen, maar de 
resultaten en de reacties van de 
vele juweliers die we gesproken 
hebben tijdens de Voorjaarsbeurs 
waren overweldigend. We hadden 
de stand zo ingedeeld dat de pro-
ducten aan te raken waren. Dat 

bleek een goede beslissing, want 
daar werd heel goed op gerea-
geerd. We kunnen niet anders dan 
heel erg tevreden zijn”, aldus Paul.

“Het is nu zaak om alle potentiële 
klanten voor Nikki Lissoni te gaan 
bezoeken”, zo vervolgt Paul. “We 
merken dat juweliers geïnteres-
seerd zijn in het merk. We gaan 
nu bij de ondernemers langs om 
het product in alle rust te laten 
zien. Dan zien ze het hoge draag-
comfort, de hoge kwaliteit van 
de producten die in eigen beheer 
gemaakt en ontworpen worden en 
dat alles tegen een zeer scherpe 
prijs. We werken met starterspak-
ketten met een prijs vanaf € 950,-,
maar deze kunnen naar eigen 
inzicht aangepast worden, naar 
wens van de juwelier. Het doel is 
om Nikki Lissoni te laten slagen 
in de Nederlandse markt en daar-
voor moeten we samenwerken met 
juweliers. We willen graag aantrek-
kelijk zijn voor én meedenken met 
onze klanten. Ik heb er in ieder 
geval alle vertrouwen in dat we 
gaan slagen.”

Meer informatie: 

SimStars International
Tel. 073-6843418, 
www.nikkilissoni.com
Paul van der Ree
Tel. 06-14592805

“We willen graag aantrekkelijk zijn voor 

én meedenken met onze klanten”

In de vorige uitgave van De Juwelier heeft u alles kunnen lezen over Nikki Lissoni en haar toenadering richting de 
Nederlandse branche. De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs was het officiële startschot voor de herintroductie van Nikki 
Lissoni in Nederland, onder de vlag van SimStars International. Het ‘interchangeable’ sieradenmerk maakte meteen een 
verpletterende indruk onder de bezoekers van de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs, mede ingegeven door de prachtige 
producten. Paul van der Ree is als sales manager verantwoordelijk voor het positioneren van Nikki Lissoni in Nederland 
en ook hij kende zijn vuurdoop tijdens de Voorjaarsbeurs. Wij spraken met hem over het succes van de beurs en de ver-
wachtingen voor de rest van 2015.

Paul van der Ree

Nikki Lissoni starterspakket bangles ▴

http://www.nikkilissoni.com/




In 2011 introduceerde Citizen de Eco-Drive Satellite Wave, ’s werelds eerste 
horloge dat in staat was om de tijd overal ter wereld te synchroniseren middels 
signalen die het ontvangt van satellieten uit de ruimte. Twee jaar later debu-
teerde Eco-Drive Satellite Wave-Air met een prachtig metalen omhulsel en ’s 
werelds snelste signaal ontvangst dankzij een verbeterde antennegevoeligheid. 
Het streven naar precisie leidt ertoe dat Citizen zichzelf elk jaar probeert te 
overtreffen en ook dit jaar is het weer gelukt om toch nog iets te verbeteren.

Accuraat
De Eco-Drive Satellite Wave F900 is ten opzichte van het vorig jaar geïntro-
duceerde model (Eco-Drive Satellite Wave F100) verder ontwikkeld. Zo is er 
dit jaar een chronograaf- en dual timer display en functie toegevoegd aan het 
uurwerk, waardoor de tijd uiterst accuraat kan weergegeven worden in maar 
liefst twee tijdzones.

Sneller
De nieuwe Citizen Eco-Drive Satellite Wave F900  roept meer dan ooit een 
gevoel van snelheid op. De snelheid waarmee het horloge satellietsignalen 
ontvangt is ongeëvenaard. Daarbij wordt de Citizen Eco-Drive Satellite Wave 
F900 geholpen door de nieuw ontwikkelde high speed motor, waardoor de 
wijzers nog sneller bewegen en dus sneller de tijd kunnen aanpassen mocht 
het nodig zijn.

Super Titanium
Omdat het oog ook wat wil, heeft Citizen de kast en de horlogeband uitgevoerd 
in Super Titanium. Hierdoor is het horloge niet alleen licht in gewicht, maar 
ook nog eens zeer krasvast. Het design is afgeleid van de vorig jaar met zo 
veel succes geïntroduceerde Citizen Eco-Drive Satellite Wave F900, met hier 
en daar een leuk nieuw detail. Dit horloge is niet alleen zeer plezierig om te 
dragen, maar herbergt ook een verscheidenheid aan kenmerken die veel horlo-
geliefhebbers kunnen waarderen.

Meer informatie: 
Citizen Watch Europe
Tel. +49 (0)40 73462 360
www.citizenwatch.nl 

P E R F E C T I E  I N  E E N  F R A A I  J A S J E

Citizen doet het al jaren goed tijdens BaselWorld. Dat heeft mede te maken 
met de opvallende stand van het Japanse bedrijf, maar natuurlijk ook met de 
innovatieve horloges. Dit jaar introduceerde Citizen de Eco-Drive Satellite 
Wave F900. Dit multifunctionele met GPS satelliet gesynchroniseerde horloge 
is een duidelijk statement van Citizen: perfectie in een fraai jasje.

Citizen Eco-Drive Satellite Wave F900
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‘ T H E  W A T C H  I N  S T E E L ’  B L I J F T  ‘ B I G  I N  O V E R S I Z E D  W A T C H E S ’

Tien jaar TW Steel gevierd met nieuwe 
stijl Canteen Collection

De nieuwste Canteen modellen zijn 
voorzien van een ‘high precision’ 
uurwerk. Voor een meer sportie-
vere look, beschikken de Canteen 
modellen met lederen band over 
een chronograafuurwerk en twee 

chrono-ogen op de wijzerplaat, die 
afgeschermd worden door een kris-
talglas dat voorzien is van een saf-
fierlaag. Een ander bijzonder aspect 
van de nieuwe Canteen modellen is 
het gebruik van vintage leer voor de 

band. Door deze ‘antieklook’ val-
len de modellen nog meer op. De 
driewijzer modellen zijn voorzien 
van een geborstelde horlogekast 
en bezel, terwijl de chrono-versie 
en automaten een geborstelde kast 
tonen, waar de bezel een gehamerde 
look heeft. 

Staal
Naast lederen banden, zien we in 
de nieuwe Canteen Collection ook 
veel stalen banden terug. Helemaal 
volgens de laatste trend zijn er ook 
bicolor stalen banden. De nieuwe 
stalen banden geven de modellen 
een gevarieerde look. Zo zijn er ban-
den beschikbaar is geborsteld staal, 
PVD roségoud plating en PVD geel-
goud plating. In de bicolor modellen 
komt ook de kast een combi van 
deze materialen terug.

DNA
Met deze noviteiten speelt TW Steel 
duidelijk in op de vraag van con-
sumenten naar vernieuwing van 
de eerste eyecatcher van het merk. 
Door de jaren heen heeft de Canteen 
Collection altijd een zeer belangrijke 
rol gespeeld in het assortiment van 
TW Steel en het lijkt erop dat die 
rol ook nog lang niet uitgespeeld is. 
De Canteen is voor TW Steel wat de 
Submariner voor Rolex is of wat de 
Navitimer voor Breitling is. Het DNA 
van het merk dus en dat blijkt ook 
wel, want met de introductie van 
de nieuwe modellen staat de teller 
op bijna tweehonderd verschillende 
modellen. 

Meer informatie:

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

TW Steel viert dit jaar het tienjarig bestaan. Tien jaar ‘Big in Oversized Watches’ 
wordt natuurlijk gevierd met een aantal kenmerkende nieuwe collecties, die 
gepresenteerd werden tijdens BaselWorld 2015. Wat te denken van de nieuwe 
uitgesproken Canteen Collection, die tien jaar geleden de start van TW Steel in 
de branche markeerde. Om een statement te maken zijn de nieuwste Canteen 
modellen grootser, uitdagender en vooral stoerder dan ooit tevoren. Het is 
duidelijk dat TW Steel een stapje zet op de evolutietrap, want ‘The Watch in 
Steel’ biedt de nieuwe Canteen horloges aan in maar liefst drie varianten: als 
driewijzer model, als chronograaf en als automaat. Daarmee is er voor ieder 
wat wils in het brede assortiment van TW Steel.

http://www.twsteel.com/
http://www.timedistrict.com/
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Fortis is een grote naam in de wereld van de horlogerie. De collectie bestaat 
uit verschillende modellen. Wij belichten – geheel naar persoonlijke voorkeur 
– uit de nieuwe collectie de Orchestra. Dit model is een harmonieus ensemble 
met zachte vormen en precieze hoeken. De fijne details die terugkomen in het 
horloge – zoals het gebolde saffierglas en de druppelvormige bandaanzet – 
geven de Orchestra een zeer elegante look & feel. De roségouden indexen en 
wijzers zorgen ervoor dat het hele plaatje compleet wordt.

De horlogekast van de Orchestra draagt bij aan het klassieke design van het 
horloge en meet 40mm om de pols. Het uurwerk dat zich schuilhoudt in 
de kast van de Orchestra, is alles behalve klassiek. Het automatische Swiss 
made ETA 2895-2 uurwerk trekt dit verder klassieke horloge de 21e eeuw in. 
De Orchestra is in twee uitvoeringen beschikbaar: vervaardigd in staal en in 
roségoud.

De ‘Episode III’ is de derde set horloges die in een zeer beperkte oplage wordt 
vervaardigd. Slechts vijfhonderd exemplaren zullen in de komende maanden het 
atelier in Glashütte verlaten. De set bestaat dit jaar uit één dameshorloge en drie 
herenhorloges, waarvan één automaat. 

Door het enorme succes van Bruno Söhnle in Duitsland zal het merendeel van 
de sets een bestemming vinden in het thuisland van het ambachtsmerk. Alleen al 
tijdens Inhorgenta is meer dan de helft van de vijfhonderd sets gereserveerd door 
Duitse juweliers. “Voor de Benelux is het gelukt om twintig sets van de ‘Episode 
III’ te reserveren”, zo horen wij van Christiaan Hersevoort. “Tijdens Inhorgenta en 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs hebben we gemerkt dat de gelimiteerde set 
met veel bewondering en enthousiasme wordt ontvangen. Een bescheiden, maar 
mooie afspiegeling van het succes van onze oosterburen. Mensen die interesse 
hebben moeten snel zijn, want er zijn nog enkele sets beschikbaar.”

Meer informatie: GH Uurwerken,
Tel. 038-4653894, info@gh-uurwerken.nl, www.gh-uurwerken.nl 

L I M I T E D  E D I T I O N  V A N  B R U N O  S Ö H N L E :  E P I S O D E  I I I

Bruno Söhnle wist zich tijdens Inhorgenta, de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
en BaselWorld verzekerd van de nodige aandacht door de introductie van een 
nieuwe limited edition. Vervaardigd uit de beste en meest fraaie materialen 
brengt het atelier van Bruno Söhnle dit jaar weer een strikt gelimiteerde set 
tijdsmeters: de ‘Episode III’.

Episode III met ‘veel bewondering en 
enthousiasme ontvangen’ 

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

TakeMeHome Watches & Jewellery heeft het assortiment wederom voorzien 
van vers bloed. Daar waar afscheid is genomen van Locman, heeft het bedrijf 
twee prachtige merken toegevoegd aan het portfolio, te weten Fortis en Faber 
Watches. Beide werden volop in de spotlight gezet tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs en wij nemen een kijkje in de collectie van Fortis.

TakeMeHome breidt portfolio uit met Fortis 
Meer informatie: 
TMH Watches & Jewellery
Tel. 020-6417611
www.takemehome.nl
info@takemehome.nl

mailto:info@gh-uurwerken.nl
http://www.gh-uurwerken.nl/
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl


Schöne Edelmetaal kent een bijzonder rijke historie. Opgericht in 1739 - als Keurmeester 
Goud & Zilver voor de Amsterdamse Wisselbank – en inmiddels uitgegroeid tot leverancier 
van Europese munthuizen, vele juweliers, goudsmeden en de edelmetaal verwerkende 
industrie. Wij produceren, verkopen en recyclen edelmetalen: hoogwaardige producten 
en oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

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

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

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

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

Ruim 275 jaar groots 
in edelmetaal

mailto:info@schone.nl
http://www.schone.nl/
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Voor de realisatie van zijn nieuw-
ste model vroeg Hubert Pellikaan 
Maurice Rombout – een industrieel 
ontwerper van de TU Delft – om 
hem te helpen. Deze bijzonder 
vruchtbare samenwerking heeft nu 
geleid tot een fraai duikhorloge. 
Deze robuuste eyecatcher heeft 
onmiskenbaar Pellikaan DNA, maar 
is tegelijkertijd ook high tech. In het 
hele ontwerp- en realisatieproces 
is ook veel gebruik gemaakt van 
de wensen van bestaande, onder 
andere door deelname aan brain-

stormsessies. “Klanten zijn gewel-
dig, je kunt heel veel van ze leren”, 
zoals Hubert zelf zegt. 

Innovatie
Op de vraag waar het merk voor 
staat reageerde hij dat het bij 
hem erg persoonlijk is. Inmiddels 
is hij er wel uit: design, techniek 
en persoonlijk contact. Waar het 
design tot nu toe vooral tijdloos 
met klassieke kantjes was, wor-
den de modellen steeds moderner 
van uiterlijk, maar nog immer erg 
functioneel. Tot nu toe verbeter-
de hij zijn uurwerken alleen door 
persoonlijke aandacht: afregelen 
en aangepaste smering. Door de 
inbreng van Maurice Rombout en 
het implementeren van moderne 
technieken kwamen ook mogelijk-

heden binnen bereik die eerder 
onhaalbaar waren. De bewuste uit-
vinding mag hier om patentredenen 
nog niet vermeld worden, maar 
het gaat om een innovatie voor het 
hart van het uurwerk. De inbreng 
van klanten wordt bij het nieuwe 
duikhorloge nog veel belangrijker. 
Het zal in eerste instantie namelijk 
alleen beschikbaar zijn op voorin-
tekening. Geïnteresseerde juweliers 
zullen de kans krijgen hier aan mee 
te doen. “Voor hen kan dit ook een 
manier zijn om hun klanten aan iets 
speciaals mee te laten doen”, aldus 
Hubert tot slot.

Meer informatie: 
Pellikaan Timing
Tel. 062 477 65 84
www.pellikaantiming.nl

Sinds 2009 timmert Hubert Pellikaan aan de weg in de horlogebouw met 
zijn eigen horlogemerk Pellikaan Timing en hij lijkt volstrekt zijn eigen spoor 
te trekken. Nog altijd bouwt en assembleert hij de meeste horloges zelf. Hij 
stamt uit de stroming van functioneel design, ontwerpen om het functioneel 
te maken, niet als design an sich. Zijn stelling is dat je zo tot mooier design 
komt: “Al vind ik een IWC Portugieser ook heel mooi hoor.”

Pellikaan Timing zet stap voorwaarts 

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

Wij pikken model Phoebe eruit. Op 
het eerste gezicht valt dit horloge op 
door de stoere textuur van de lunet-

te. Op het tweede gezicht wordt het 
duidelijk: dit materiaal is gebruikt 
om de prachtige wijzerplaat een 

contrasterend frame te bieden. Op 
de mat zilver oppervlakte vinden we 
glinsterende stenen terug in verschil-
lende maten – vrij verspreid en niet 
te opzichtig. Phoebe is een perfect 
it-piece voor vrouwen die houden 
van subtiele en casual glamour. Het 
horloge is er in drie variaties, zilver, 
geelgoud plated en roségoud plated. 

Voor meer informatie:
Beach Time International
Tel. 075-670 70 75
www.beachtime.nl

Nieuw tijdens BaselWorld: Esprit Phoebe
De nieuwe modellen van Esprit voor 2015 zijn tijdens BaselWorld gepresen-
teerd en de redactie van vaktijdschrift De Juwelier kreeg met eigen ogen te 
zien waar dit jaar de nadruk op ligt. Eigenlijk is het heel simpel: casual meets 
fashion! 

P R E V I E W  F A L L / W I N T E R  2 0 1 5

De horloges hebben een prachtige 
coated afwerking die zorgt voor een 
luxe uitstraling.  De toevoeging van 
Black & Gold zorgt voor een speci-
ale en stoere look en is tevens een 
ideaal product voor de feestdagen.  
Hugo Boss is er voor de stijlvol-
le, moderne man die zich durft te 
onderscheiden.

Black & Gold verovert Hugo Boss
Tijdens BaselWorld presenteerde 
Hugo Boss de feestelijke ‘Black & 
Gold’ collectie. Deze collectie is 
een voortzetting van verschillende 
succesvolle Hugo Boss Black series 
met de toevoeging van Black & 
Gold. Zo is er ook van de bekende 
en populaire Aeroliner serie een 
Black & Gold editie te vinden.

F E E S T E L I J K E  C O L L E C T I E  G E Ï N T R O D U C E E R D  T I J D E N S  B A S E L W O R L D

Voor meer informatie:
Beach Time 
International
Tel. 075-670 70 75
www.beachtime.nl

http://www.pellikaantiming.nl/
http://www.beachtime.nl/
http://www.beachtime.nl/
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I.N.O.X.
Geïnspireerd op de beroemde modecollectie REMADE IN SWITZERLAND die de Britse createur Christopher 
Raeburn voor Victorinox realiseerde, kleedt I.N.O.X. zich voor de gelegenheid in gerecycleerd militair leer voor 
een gelimiteerde editie van 250 genummerde stukken. Voor de band van de gelimiteerde editie I.N.O.X. REMADE 
IN SWITZERLAND is leer gebruikt van een voorraad militaire tassen en schouderriemen van het Zwitserse leger 
uit de periode 1911 tot 1970. Erkend door verzamelaars voor zijn onvergelijkbare kwaliteit is dit vintage leer, 
plantaardig gelooid en sterk gepatineerd, ongelofelijk sterk ondanks het feit dat het soms wel honderd jaar oud 
is. Er werd ook een bumper, een soort afneembare bescherming die aan de horlogekast bevestigd kan worden, 
ontworpen. Uitgesneden in hetzelfde leer, heeft de opening op de wijzerplaat hetzelfde unieke design van de 
zeskantige lunette van de I.N.O.X. De banden en de bumpers komen allemaal van een verschillende tas of 
schouderriem, elk van de 250 exemplaren is uniek door de kleur en de patine. En deze bijzonderheid wordt nog 
eens onderstreept doordat elk exemplaar genummerd is.

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

I.N.O.X. van Victorinox maakt indruk

Victorinox Swiss Army weet altijd te verrassen met haar nieuwe horlogemodellen en dit voorjaar is niet anders. 
Tijdens BaselWorld was er volop interesse voor de noviteiten van het Zwitserse horlogemerk. De Chrono 
Classic 1/100, de analoog chronograaf van, krijgt dit jaar een nieuwe elegante zilveren afwerking. Maar ook de 
vernieuwde Night Vision kon op veel goedkeuring rekenen van de aanwezige bezoekers en pers. De absolute 
smaakmaker van Victorinox was echter de splinternieuwe I.N.O.X. in een opvallend jasje…

I.N.O.X.

Advertentie:

G E Z I E N  T I J D E N S  B A S E L W O R L D  2 0 1 5

mailto:info@tempus-motion.com
mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/
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In een tijdperk vol digitalisering 
lijkt het brengen van een vuistdik 
naslagwerk zoals de catalogus van 
Bijou Moderne wellicht wat ouder-
wets, maar als je hoort dat er meer 
dan vierduizend catalogi verspreid 
worden onder de klanten van Bijou 
Moderne (en dat aantal stijgt nog 
steeds elk jaar), dan is het maken 
van een dergelijk boek eigenlijk een 
must. Daarmee is de toegevoegde 
waarde van de catalogus ook met-
een aangetoond. Het begon dus 
allemaal in 1990. Luis Fernandez 
werkt dan bijna vijf jaar bij Bijou 
Moderne en hij is degene met de 
meeste kennis van computers. Eén 
en één is dan ook al snel twee 
en dus wordt Luis verantwoordelijk 
voor het maken van de eerste Bijou 
Moderne catalogus. “Dat wil zeg-
gen, onze eerste catalogus die in 
eigen beheer gemaakt is en destijds 
was voorzien van een prijslijst”, 
aldus Leo Bode.

WordPerfect
Het begin van de catalogus van 
Bijou Moderne tekende zich door 
een voor deze dagen primitieve 
manier van werken. “We hebben 
de eerste prijsboekjes van Bijou 
Moderne in het computerprogram-
ma WordPerfect gemaakt”, zo geeft 
Luis Fernandez aan. “Dan moest de 
drukker het hele bestand nog con-
verteren om het uiteindelijk te kun-
nen drukken. Je kunt het je nu bijna 
niet meer voorstellen, maar zo ging 
het in die tijd nog. De technologi-
sche ontwikkelingen in de afgelopen 

jaren zijn natuurlijk enorm geweest 
en dat heeft mijn werk ook wel mak-
kelijker gemaakt, maar qua tijd ben 
ik nog steeds net zolang bezig als 25 
jaar geleden.”

Prijzen
“De reden dat we 25 jaar gele-
den zijn gestart met een catalogus 
heeft te maken met de vraag vanuit 
onze klantenkring. We hadden al 
een assortimentsboek, maar we ver-
meldden geen prijzen. Omdat onze 
klanten aangaven dit fijn te vinden, 
hebben we ervoor gekozen om veel 
werk te steken in het opzetten van 
een catalogus. Luis was verantwoor-
delijk voor het gehele proces en 
zoals hij al aangaf ging het in het 
begin er nog een beetje primitief aan 
toe, maar we hadden geen andere 

keus. Het was nog niet mogelijk om 
foto’s te integreren in de catalogus 
en kleuren konden we ook nog niet 
toevoegen. Zo moesten we soms zelf 
een tekening maken en toevoegen 
van een product, want zonder illu-
stratie of foto wordt het niet gekocht. 
Het was soms nogal omslachtig wer-
ken inderdaad”, zo vertelt Leo.

Deadline
In 1998 werd voor het eerst gebruik 
gemaakt van digitale fotografie en 
fullcolour pagina’s. Leo: “Omdat we 
alles zelf in eigen huis regelen, had 

dat nogal wat voeten in aarde. Je 
moet zelf foto’s maken en goud en 
zilver fotograferen is gewoon heel 
lastig. Om nog maar niet te spreken 
van de kleinere fournituren die we 
allemaal in het assortiment hebben. 
Er komt gewoon heel veel kijken bij 
het maken van de catalogus. Dat is 
ook niet gek met een assortiment 
dat uit meer dan 22.000 producten 
bestaat. Toch heeft Luis altijd de 
deadline gehaald.”

Door de jaren heen is er dus veel 
veranderd – denk aan opmaak-
programma’s, het assortiment, de 
manier van fotograferen, enzovoort 
– maar de deadline van 1 april was 
altijd heilig. “Ik heb echt wel eens 
kopzorgen gehad, maar die deadline 
heb ik altijd gehaald. Drie maanden 
om aan de catalogus te werken 
bleek altijd genoeg, alleen wilde ik 
dan nog wel eens in tijdnood komen 
om het helemaal goed te controle-

“We willen de beste 
catalogus maken en zo 
actueel mogelijk zijn”

I N T E R V I E W  B I J O U  M O D E R N E

2015 is een feestelijk jaar voor Bijou Moderne. Niet alleen viert het bedrijf, 
dat is gespecialiseerd in de levering van nagenoeg alle benodigdheden voor de 
juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid, haar 65-jarig bestaan in 2015, 
dit jaar valt ook voor de 25e keer ‘de Bijbel van Bijou’ bij vierduizend klanten 
op de deurmat. De catalogus van Bijou Moderne is door de jaren heen een 
begrip geworden en nu halverwege mei wederom een vuistdik boekwerk uit-
komt dat maar net door de brievenbus past en maar liefst 1,6 kilogram weegt, 
leek het ons wel leuk om eens een blik te werpen hoe de catalogus vorm kreeg 
25 jaar geleden. Wij traden in gesprek met Leo Bode, Sylvia Helmink en Luis 
Fernandez om hen mede het hemd van het lijf te vragen over het ontstaan 
van de catalogus.

Luis Fernandez
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ren. Dan wil er dus wel eens een 
foutje insluipen, maar dat is met 
bijna 700 pagina’s niet uit te sluiten. 
Het pijnlijkste is als er dubbele pro-
ductnummers in de catalogus staan, 
waardoor mensen het verkeerde pro-
duct krijgen als ze via de catalogus 
bestellen. Dat noem ik een blunder. 
Van dergelijke fouten ben ik echt 
een week goed ziek. Nu ik het al zo 
lang doe kan ik het allemaal wel wat 
makkelijker relativeren. Ondanks al 
mijn inspanningen en controles is er 
een foutje ingeslopen. Het is dan al 
gedrukt, dus dan kun je er ook jam-
mer genoeg niets meer aan doen.”

De blunders zijn in 25 jaar op nog 
geen twee handen te tellen geluk-
kig en dus mag Luis samen met 
alle andere werknemers van Bijou 
Moderne die elk jaar hun steentje 
bijdragen aan de catalogus, met een 
gerust hart terugkijken op een kwart 
eeuw catalogi van hun hand. Sterker 
nog, ze zien alle exemplaren waar-
schijnlijk elke dag, want ze hebben 
een prominente plek aan de muur 
in het pand van Bijou Moderne. 
Nummer 25 krijgt binnenkort ook 
een plekje aan de muur. “De 25e 
editie van de catalogus moet wat 

ons betreft een eyecatcher worden. 
Verder is er niet heel veel anders. 
We geven wat meer informatie bij 
producten die daar om vragen, maar 
verder gaan we niet veel poespas 
erin zetten. De catalogus heeft een 
duidelijke functie voor onze klanten, 
dus daar toornen we niet aan.”

Webshop
De meerwaarde van de catalogus in 
het digitale tijdperk waarin we nu 
leven is ook gebleken na de intro-
ductie van de webshop van Bijou 
Moderne in 2009. “We hebben nog 
steeds elk jaar meer catalogi nodig 
om te versturen. De webshop is een 
prachtig verlengstuk van de cata-
logus, maar we merken dat onze 
klanten nog graag door een boek 
bladeren bij het bestellen van pro-
ducten. Of dat nu samen met klan-
ten is of zelf, ze bestellen doorgaans 

uit het boek. Dan willen de prijzen 
natuurlijk nog wel eens verschillen, 
want in de catalogus staan alleen 

richtprijzen, maar de actuele prijzen 
staan dan weer op de webshop. Zo 
versterken die twee elkaar alleen 

maar. De catalogus is en blijft een 
begrip voor Bijou Moderne en de 
hele branche. Dat zie ik niet zo snel 
veranderen”, aldus Sylvia Helmink.

Feestelijk
“Bij ons staan de klanten centraal”, 
vult Leo aan. “Wij luisteren naar 
hen en als zij een bepaald product 
willen, doen wij er alles aan om aan 
die wens te voldoen. We pretende-
ren niet voor niets een totaalassorti-
ment te hebben om sieraden mee te 
vervaardigen. De catalogus is heel 
belangrijk in onze bedrijfsvoering en 
dat blijft ook zo. We doen alles voor 
een tevreden klant.” Er blijft natuur-
lijk altijd ruimte voor verbetering, zo 
eerlijk zijn Leo, Sylvia en Luis ook. 
“Het kan altijd beter. We blijven 
doorgaan en proberen de catalogus 
te verbeteren waar nodig. We wil-
len de beste catalogus maken en zo 
actueel mogelijk zijn. De nieuwe 
uitgave wordt in ieder geval heel 
feestelijk, al is het maar omdat het 
de 25e is”, zo besluit Luis.

Meer informatie:
Bijou Moderne
Tel. 010-5296600
www.bijoumoderne.nl

Bijou moderne viert in 2015 65-jarig bestaan en komt met 25e catalogus

http://www.bijoumoderne.nl/
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De samenwerking tussen Alex en 
Paul is het resultaat van hun voor-
liefde voor horloges. POP-Pilot stel-
de de twee vrienden in staat om 
samen een horlogemerk in de markt 
te zetten, maar daar ging gedegen 
voorwerk aan vooraf. Alex: “We 
zijn zeer zeker niet over één nacht 

ijs gegaan. We waren op zoek naar 
een horlogemerk waar een betrouw-
bare partij achter staat en dat heb-
ben we gevonden in POP-Pilot. We 
hebben maanden gesproken over 
een samenwerking en zijn dan ook 
heel erg tevreden dat we dit mooie 
merk nu in de Benelux mogen gaan 
voeren.”

German Made
POP-Pilot is een eerbetoon aan het 
pilotenhorloge en alle luchthavens 
wereldwijd. Een leuk detail: op 
de wijzerplaat van ieder model is 
een afkorting van een luchthaven 
te vinden. De kleurrijke horloges 
zijn vervaardigd in eigen beheer in 
Duitsland, dus met de kwaliteit zit 
het ook wel goed. “German Made 
is een kwaliteitskeurmerk. Er wordt 
gestreefd naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit en dat zie je terug in de 
twintig verschillende modellen. De 
horloges zijn voorzien van een hor-
logekast die 42mm meet om de pols, 
afgedekt is door saffierkristalglas, 
een geschroefde kroon en achter-
deksel heeft, 10 ATM waterdicht is 
en waarin een quartz Miyota uur-

werk huist. De prijs van deze kwa-
litatief zeer hoogwaardige horloges 
ligt tussen de € 180,- en € 198,-. Dat 
maakt het ook zo interessant, want 
met deze zeer scherpe prijs tegen 
deze kwaliteit, ben je meteen heel 
aantrekkelijk.”

Potentie
De collectie van POP-Pilot bestaat 
uit twintig modellen. Het merk heeft 
zich wereldwijd al bewezen en nu 
hopen Alex en Paul de resultaten uit 
andere landen ook in de Benelux 
te realiseren. Paul: “In Spanje is 
POP-Pilot drie maanden geleden 
geïntroduceerd en de resultaten zijn 
echt verbluffend goed. We hebben 
dan ook goede hoop dat we in de 
Benelux mooie resultaten gaan boe-
ken. De potentie is er en we merken 
dat er weer ruimte is voor nieuwe, 
leuke, hippe merken zoals POP-
Pilot. De prijs is goed, de kwaliteit 
is perfect, de aftersales zijn geweldig 

geregeld en je krijgt een hip merk 
in de winkel. POP-Pilot past bij 
de huidige markt en wij kunnen 
dat met onze ervaring wel redelijk 
inschatten.”

Mei-event
Nu POP-pilot ook daadwerkelijk 
officieel in Nederland beschikbaar 
is, gaan Paul en Alex het merk onder 
de aandacht brengen. “Tijdens het 
Jewels & Watches Mei-event op 17 
en 18 mei zullen we ons profileren. 
Het is de bedoeling dat stewardessen 
met de horloges over de beursvloer 
lopen en bezoekers warm maken 
voor POP-Pilot. We hebben tevens 

een stand waar we het merk tonen. 
De eerste vijftig dealers worden in 
het zonnetje gezet. Of we een tipje 
van de sluier kunnen oplichten? Je 
kunt het omdoen. Meer hoeven we 
niet te zeggen denk ik. Dan kunnen 
juweliers meteen zelf ervaren hoe 
hip, trendy, opvallend, maar vooral 
kwalitatief hoogwaardig POP-Pilot 
is”, aldus Alex tot slot.

Meer informatie:
LBB-Benelux
Tel. 0346-35 36 53
info@LBB-Benelux.com
luchtpost@pop-pilot.nl 
www.LBB-Benelux.com

“Er is ruimte voor nieuwe, leuke, hippe 

merken zoals POP-Pilot”

Als we kijken naar de trend op horlogegebied, kunnen we ook dit jaar er niet 
omheen: Nato-banden zijn hip. Het Duitse horlogemerk POP-Pilot is een 
mooi voorbeeld van een merk dat inspeelt op de trend en daar toch een geheel 
eigen draai aan weet te geven. POP-Pilot combineert geheel naar eigen inzicht 
klassieke designelementen vanuit de zogenaamde pilot horloges, met de kleur-
rijke Nato-banden die iedereen nu lijkt te willen dragen. De reden dat u nu 
leest over POP-Pilot, komt doordat LBB-Benelux het horlogemerk naar de 
Benelux heeft gehaald. Wij spreken met LBB (Luxury Brand Builders)-Benelux 
oprichters Alex Eijck en Paul de Bosson, om meer te weten te komen over het 
überhippe POP-Pilot.
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mailto:info@lbb-benelux.com
mailto:luchtpost@pop-pilot.nl
http://www.lbb-benelux.com/
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Je bent de nieuwe salesvertegen-
woordiger van Clarity & Success 
in de Benelux. Wat wil je in deze 
functie bereiken?
“Dat klopt, ik sta te popelen om 
het marktaandeel van Clarity & 
Success in deze regio te mogen 
vergroten. Ik ben ervan overtuigd 
dat veel juweliers nog niet weten 
hoe wij hun leven kunnen ver-
gemakkelijken met onze software 
oplossingen.”

Hoe ben je bij Clarity & Success 
terecht gekomen?

“Via een goede vriend bij IBB die 
af en toe met mijn Duitse collega’s 
sprak. Ik heb recent en vrij onver-
wacht mijn vorige bedrijf verkocht. 
Er ontstond op dat moment voor 
mij ineens een nieuwe situatie. 
Vervolgens was één gesprekje met 
Florian Henkel (oprichter en  direc-
teur van Clarity & Success GmbH, 
red.) genoeg om mijn enthousiasme 
te wekken voor deze nieuwe uitda-
ging. We hadden een enorme klik.”

Wat is je ervaring tot nog toe?
“Ik ben zelf volledig nieuw in de 
wereld van juweliers, maar gezien 
mijn achtergrond ben ik goed in 
staat om op hun taal en behoeften te 
begrijpen. Het is een fantastisch idee 
te weten dat ik iets mag verkopen wat 

zichzelf reeds jaren heeft bewezen in 
inmiddels 42 landen. Mijn visie op 
het product en de markt zal dit succes 
alleen nog maar kunnen versterken.”

Wat is volgens jou de kracht of meer-
waarde van Clarity & Success?
“Wij zijn de enige softwarepartij die 
voor honderd procent gespeciali-
seerd is in de juweliersbranche en 
daarmee een product kan aanbieden 
dat naadloos aansluit op de behoef-
ten en wensen van de juwelier. Door 
onze twintigjarige ervaring is er geen 
terrein of uitdaging welke we nog 
niet hebben gezien of overwonnen. 
Wij weten simpelweg wat er speelt 
en zijn daardoor in staat het leven 
van een juwelier doorgaans mak-
kelijker te maken en zijn of haar 
omzetten te vergroten.”

Wat mogen juweliers van jullie ver-
wachten?
“Het is ons doel om de juweliers 
op zoveel mogelijk vlakken te ont-
zorgen. Om dit te bereiken kunnen 
zij ervan uitgaan dat wij met onze 
ervaring, service en software voor 
elke juwelier en elke situatie een 
oplossing op maat kunnen bieden.”

Wat zijn ontwikkelingen op de korte 
termijn bij Clarity & Success?
“Aan het einde van dit jaar verzor-
gen we een grote update van onze 
software. Dit is absoluut iets waar 
we nu al heel erg naar uitkijken en 
wat dan ook niet zomaar aan onze 
relaties voorbij zal gaan.”

Wat zijn de doelen van Clarity & 
Success?
“We gaan ervoor om in 2015 het 
aantal bestaande relaties met hon-
derd procent te laten toenemen! Dat 
klinkt misschien erg ambitieus, maar 
ik ben er zeker van dat het mogelijk 
is om dit doel te behalen.”

Voor aanvullende informatie neemt 
u contact op met:

Clarity & Success Benelux
rik.devries@clarity-success.com
Tel. + 31 (0)6521 00 777
Tel. +49 (0)5201 6627 7200
www.clarity-success.com

In de afgelopen jaren heeft Clarity & Success internationaal flink aan de weg getimmerd met betrouwbare software-
systemen en functionele point-of-sale systemen die specifiek zijn bedoeld voor juweliers. Ook is het bedrijf gespecia-
liseerd in management software (kassasystemen, voorraadbeheer-, reparatiebeheer- en CRM-systemen en online shops 
voor sieraden) voor juweliers waarbij gemak voor de klant het sleutelwoord is. Om juweliers nog beter van dienst 
te kunnen zijn is Rik de Vries kortgeleden aangesteld als salesvertegenwoordiger voor de Benelux. Vaktijdschrift De 
Juwelier sprak met hem.

I N T E R V I E W  R I K  D E  V R I E S ,  S A L E S V E R T E G E N W O O R D I G E R  C L A R I T Y  &  S U C C E S S  B E N E L U X

“Ons doel is om juweliers op zoveel 

mogelijk vlakken te ontzorgen”

◀ Rik de Vries: “Wij weten wat er in 

de branche speelt en zijn daardoor 

in staat het leven van juweliers door-

gaans gemakkelijker te maken en de 

omzetten te vergroten”

◀ Florian Henkel, CEO Global Clarity 

& Success Software (links) en Rik de 

Vries, Managing Director Clarity & 

Success Benelux (rechts)

Management Software met POS- en ERP-software van Clarity & Success is verkrijg-

baar vanaf € 2.015,-, inclusief de hardware

mailto:rik.devries@clarity-success.com
http://www.clarity-success.com/


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

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

De basis  
voor kwaliteit
Bijou Moderne, dé groothandel voor elke  

juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid.

Vraag nu uw catalogus en een inlogcode 

voor onze webshop aan! 

bijoumoderne.nl

MET MEER DAN 
22.000 ARTIKELEN

ID-33H
VANAF 0,10 CRT

ID-33R
VANAF 0,05 CRT

T/M 0,18 CRT

Goud 14 karaat
Diamant Top Wesselton VS

Groeibriljant

ID-33OK
VANAF 0,10 CRT

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

mailto:info@bijoumoderne.nl
http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
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Tic Tac Pontiac, wie kent het nog? 
Jerry Boot van Watch4US vertelt dat 
het ooit zo populaire merk beroemd 
is geworden door de val van Wim 
van Est in de Tour de France van 
1951. Na een val van zeventig meter 
diep sprak hij de historische woor-

den: “Mijn hart stond stil, maar mijn 
Pontiac liep”. Met dit horloge om je 
pols hoorde je er pas echt bij. Toch 
is het merk de laatste jaren op de 
achtergrond verdwenen. Vooral de 
jongere generaties zijn niet meer 
bekend met die ooit zo populaire 
merk.

Watch4US
Deze leverancier is de drijven-
de kracht achter het succesvolle 
KYBOE! Het populaire horlogemerk 
dat door heel bekend Nederland 
is omarmd. Watch4US weet zeker 
dat een dergelijk succes ook voor 
Pontiac is weggelegd. Bij bijna 50% 
van de Nederlanders gaat er een 
belletje rinkelen bij het horen van 
de merknaam. Het is aan Watch4US 
om dit percentage nog verder te 
verhogen door de Nederlanders 
opnieuw kennis te laten maken met 
de horloges.  

Retro is hot
Pontiac wordt de komende tijd weer 
helemaal op de kaart gezet. Met een 
bewezen, succesvolle werkwijze en 
een sterke ondersteuning van digi-
tale media, gaat Watch4US aan de 
slag met het merk in Nederland. 

Natuurlijk zijn de fraaie horlo-
ges zelf het beste visitekaartje van 
Pontiac. De aparte modellen spreken 
een heel ander merksegment aan 
dan KYBOE! Pontiac kan bovendien 
profiteren van de retro-trend die zich 
op dit moment sterk aan het ontwik-
kelen is. Met een commerciële prijs 
is het voor iedereen toegankelijk om 
met dit merk mee te gaan met de 
nieuwste trend.

Kwaliteit en fashion
Juist omdat het een bijzonder horlo-
ge is, wil Watch4US het merk exclu-
sief verkopen via zelfstandige juwe-
liers. Een goede juwelier heeft vak-
kennis en kwaliteitsbesef, wat ook 
voor Pontiac belangrijke kernwaar-
den zijn. Met het retromerk wordt 
teruggegrepen op het verleden, maar 
ook aandacht besteed aan de tijd-
loze kwaliteit en de trend van nu. 
Watch4US zal alles op alles zetten 
om van dit bijzondere horloge met 
saffierglas en Swiss Movement weer 
een populair, hip merk te maken dat 
de wind in de zeilen heeft. 

Heeft u interesse in Pontiac, neem 
dan contact op met watch4us via 
info@pontiachorloges.nl

W A T C H 4 U S  L A A T  O U D E  T I J D E N  H E R L E V E N  M E T  P O N T I A C

Het horlogemerk Pontiac was decennialang een begrip onder horlogeliefhebbers. Het merk werd in 1931 opgericht en is nog altijd populair, vooral onder de wat 
oudere generaties. Maar hoe zit het met de jongeren van nu? Watch4US probeert deze doelgroep opnieuw te interesseren voor dit historische merk, dat eind 
vorig jaar een volledige restyling heeft ondergaan.

Pontiac: een horlogemerk met een rijke geschiedenis

Jerry Boot van Watch4US bena-

drukt dat de Pontiac-horlogecollectie 

wordt gekenmerkt door Swiss Made-

uurwerken, saffierglas, toegankelijke 

prijzen en mooie (retro)designs

de juw
elier

Wim van Est maakte tijdens de Tour de 

France van 1951 een val van zeventig 

meter, maar zijn Pontiac deed het nog 

gewoon

mailto:info@pontiachorloges.nl
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Op de Swiss Horological Smartwatch 
is geen digitaal scherm aanwe-
zig, maar in plaats daarvan geven 
de wijzers informatie in analoge 
vorm weer. De Swiss Horological 
Smartwatch behoudt zijn natuurlijke 
klassieke schoonheid, biedt de voor-
delen van een Smartwatch en hoeft 
niet opgeladen te worden. De eer-
ste Swiss Horological Smartwatches 
ondersteunen de volgende functies:

- Always-on time & date
- MotionX® activity tracking
- Sleeptracker® sleep monitoring
- Sleep cycle alarms
- Get-active alerts
- Adaptive coaching
- 2+ years battery life
- MotionX® Cloud backup and restore

‘Smart & connected’
De gepatenteerde MotionX® sensor 
meet met precisie de activiteit, of je 
nou slaapt of beweegt. Informatie 

over de activiteit wordt real-time 
weergegeven op de prachtige, tra-
ditionele analoge wijzerplaat. De 
Swiss Horological Smartwatch 
synchroniseert automatisch met 
applicaties op de iOS en Android 
toestellen. Op de iOS en Android 
applicaties worden overzichtelijke 
graphics getoond, waar de activi-
teiten van de dag, week, of maand 
worden weergegeven. Deze data 
zorgt er voor dat gebruikers zichzelf 
beter leren kennen en samen met 
geschikte doelen, instellingen en 
slimme coaching hun welzijn kun-
nen verbeteren.

Samenwerking MMT
MMT (Manufacture Modules 
Technologies Sárl) is een nieuwe 
Zwitserse onderneming gevormd 
door Fullpower Technologies Inc. 
uit Silicon Valley en de eigenaren 
van de Frédérique Constant groep. 
De missie van bovengenoemde 

Alpina en Frederique Constant presenteren de eerste 
Swiss Horological Smartwatches

B R U G  T U S S E N  S I L I C O N  V A L L E Y  E N  D E  Z W I T S E R S E  H O R L O G E  I N D U S T R I E

Alpina en Frederique Constant konden tijdens BaselWorld rekenen op veel 
belangstelling vanuit de branche. Dat had alles te maken met de introductie 
van de Swiss Horological Smartwatches van het bedrijf. De horological smart-
watches zijn de brug tussen Silicon Valley en de Zwitserse horloge industrie. 
De Swiss Horological Smartwatches zijn in staat om draadloos te verbinden 
met iPhone en Android apps, mede mogelijk gemaakt door MotionX®. De 
Swiss Horological Smartwatch is een mix van hightech innovatie en traditi-
onele Zwitserse horloge vakmanschap; het is de link tussen modern en klas-
siek. Onze aandacht hebben Alpina en Frederique Constant in ieder geval 
getrokken.
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bedrijven is het integreren van 
het MotionX-365® Horological 
Smartwatch platform in de Zwitserse 
horloge industrie. Fullpower creëert 
en geeft licenties aan het schema-
tische design, firmware, smartpho-
ne applicaties en cloud infrastruc-
tuur voor MMT. MMT beheert de 
ontwikkeling en productie van de 
Zwitserse uurwerken en integreert 
Fullpower’s technologie. Daarnaast 
biedt MMT ondersteuning bij het 
Horological Smartwatch Platform 
aan de Zwitserse horloge indu-
strie. Het hoofdkantoor van MMT is 
gevestigd in Genève. 

Peter Stas: “We zijn erg blij met de 
samenwerking met Philippe Kahn en 
zijn team. Hun visie op technolo-
gisch vakmanschap sluit heel goed 

aan bij de cultuur van ons bedrijf. 
Onze intense samenwerking en 
gecombineerde krachten hebben er 
voor gezorgd dat wij deze prachtige 
Horological Smartwatches konden 
lanceren en onze samenwerking zal 
in de toekomst leiden tot zo veel 
meer innovatieve producten.”

Phillipe Kahn: “We zochten binnen 
de Zwitserse horloge industrie naar 
innovatieve partners om mee samen 
te werken. Peter zijn inspanningen 
om zijn eigen kwalitatieve product 
te ontwikkelen waren ongehoord. 
Wij hadden direct een klik en zijn 
gaan werken om de Zwitserse horlo-
ge industrie opnieuw uit te vinden.”

De Swiss Horological SmartWatch 
wordt aangedreven door het 

MotionX® technologie platform en 
biedt de gebruikers een uitgebrei-
de samenvatting van de dagelijkse 
beweging en slaap activiteiten aan. 
“Wij spenderen een derde van ons 
leven slapend, maar de meeste men-
sen hebben weinig tot geen inzicht 
in hun slaapgewoonten,” zegt 
Phillipe Kahn, oprichter en CEO 
van Fullpower. “De Horological 
Smartwatch Open Platform is een 
sprong vooruit om de dagelijkse 
gewoonten van mensen te verande-
ren. Deze techniek is gebaseerd op 
het volgen en analyseren van meer 
dan 100 miljoen nachtrusten en jaren 
van onderzoek en ontwikkeling op 
de biomechanica van de natuurlijke 
menselijke voortbeweging. Of je 
nou slaapt of wakker bent, de Swiss 
Horological Smartwatch geeft de 

activiteiten informatie accuraat weer 
door het gebruik van geavanceerde 
sensing technologie. Daarnaast heeft 
het horloge nog een groot voordeel. 
Deze hoeft namelijk nooit opgela-
den te worden!”

Het mag duidelijk zijn dat Alpina 
en Frederique Constant niet over 
één nacht ijs zijn gegaan bij de ont-
wikkeling van de Swiss Horological 
Smartwatches. Dit is een sprong 
richting de toekomst en toont aan 
dat ook Zwitserse merken met de 
tijd meegaan.

Voor meer informatie: 
IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.alpina-watches.com 
www.frederique-constant.com/nl

de juw
elier

47

http://www.alpina-watches.com/
http://www.frederique-constant.com/nl


Meer weten? TEL + 32 2 725 64 64
info@bpsdistri.be

BPS Belgium • Businesspark E40 • Sterrebeekstraat 179 D1 • 1930 Zaventem

Al 25 jaar elke dag tot uw dienst !

WELCOME TO BPS

DISTRIBUTION,  LOGISTICS & EXPRESS

www.bpsdis tr i .be

Verstuurt u sieraden, horloges, juwelen of andere waardevolle producten? 

Doe een beroep op BPS en kies voor de veilige manier.

Dit Belgische bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in de sector en 

garandeert service op maat. In en rond onze zwaarbeveiligde opslagplaats 

hangen meerdere camera’s, zodat u uw kostbare goederen er tijdelijk en met 

een gerust hart kunt achterlaten. Onze voertuigen zijn allemaal met een 

hangslot afgesloten en worden in realtime gevolgd via geolokalisatie.

U merkt het: met BPS hoeft u zich geen zorgen te maken.

Vindt u ook dat veiligheid voorop staat?

Neem contact op met BPS. 100% Belgisch, 100% gerust.

BELGIUM PARCELS SERVICE

Ontdek de parel
van veilig vervoer

mailto:info@bpsdistri.be
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Z W A R T  &  W I T  I S  U L T I E M E  F A S H I O N  S T A T E M E N T 

Black Editions van Sparkling Jewels 

Elk detail van de nieuwe Ice-Heritage voegt iets toe: de stalen kast, de 
met de hand gestikte lederen band, de waterdichtheid van 100 meter. 
Met een authentiek Ice-Watch design is de nieuwe Ice-Heritage nu 
verkrijgbaar in tien verschillende modellen. Een tijdloze collectie die 
traditie en innovatie combineert, in een stijl die zowel klassiek als 
super trendy is. Hiermee laat Ice-Watch een hele andere kant van 
zichzelf zien.

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

N I E U W E  L O O K  V O O R  I C E - W A T C H

Met Ice-Heritage toont Ice-Watch 
een hele andere kant van zichzelf

Ice-Watch heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd met de kunst-
stof horloges in vrolijke, felle kleuren met een herkenbaar design. Nu 
is het echter tijd voor wat anders, zo blijkt uit de laatste introductie 
van Ice-Watch. Met de Ice-Heritage verrast Ice-Watch haar trouwe 
fans en eigenlijk iedereen, met horloges met een nieuwe look. 

Uiteraard is ook aan het presentatie-
materiaal voor de juwelier gedacht, 
met eigen Black Editions bustes, 
folders en visuals creëert men een 
exclusieve en stijlvolle etalage bele-
ving. Naast zwart & wit toonde 
Sparkling Jewels nieuwe model-
len in zonnige voorjaarskleuren. 
Nieuwe hangers maken de collectie 
nog aantrekkelijker voor een bredere 
doelgroep, van een artistiek kroon-
luchter model tot een gesloten han-
ger opengewerkt met speelse cirkels. 
Allemaal natuurlijk weer te com-
bineren met de balvormige edel-
stenen als roze quartz, een helder 
groene amazoniet of bijvoorbeeld 
het hemelsblauwe opaliet. 

Meer informatie: Essence, Tel. 038-
8536655 & 06-28875412, www.
essencecollections.com

Zwart en wit zijn nog lang niet weg te denken uit het modebeeld! Sterker nog, ook deze zomer is het de ultieme 
fashion combinatie. Tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs introduceerde Sparkling Jewels een drietal 
exclusieve hangers afgewerkt in black rhodium. Met een eigen collier, een selectie zwart/wit edelstenen en 
micro pavé gezette ballen zijn de Black Editions een prachtige toevoeging aan de huidige kleurrijke Sparkling 
Jewels collectie.

Advertentie:

http://www.paulsimons.nl/
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N I E U W E  M O D E L L E N  K O M E N  A A N  H E T  E I N D E  V A N  H E T  J A A R

De reacties op de Junkers hor-
loges, met name op de populair 
Bauhaus en G38 series, waren erg 
goed. Het netwerk dealers is uitge-
breid met diverse juweliers die het 
merk spoedig zullen opnemen. Het 
Duitse merk Junkers onderscheidt 

zich met horloges die volledig in 
Duitsland vervaardigd worden en 
daarbij gebruik maakt van Zwitserse 
uurwerken en handgemaakte hor-
logebanden. De prijsklasse van 
de Junkers-horloges ligt tussen de 
€ 150,- en € 499,- winkelverkoop. Er 
is keuze uit zowel quartz, automati-
sche als mechanische horloges.

In Basel heeft Junkers tijdens 
BaselWorld de allernieuwste model-
len gepresenteerd die aan het eind 
van dit jaar verkrijgbaar zullen zijn. 

Voor meer informatie:
Tempus Motion
Tel: 06-3737 5994
info@tempus-motion.com

Na acht jaar zonder vertegenwoor-
diging in Nederland is Tempus 
Motion sinds BaselWorld 2014 
officieel distributeur van Junkers 
voor Nederland. Tijdens Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs werden de 
nieuwste Junkers horloges gepresen-
teerd aan de juweliers door Tempus 
Motion en we kunnen zeggen dat 
het merk goed ontvangen werd. 

Junkers horloges gepresenteerd op 
Jewels & Watches Voorjaarsbeurs

“ O N Z E  B A S I S  I S  K W A L I T E I T  T E G E N  E E N  Z E E R  S C H E R P E  P R I J S ”

Tijdens de Inhorgenta in München 
werd de iXXXi Jewelry collectie 
enthousiast ontvangen en werd de 
belangstelling van een aantal Duitse 
agenten gewekt. De contracten zijn 

opgesteld en vanaf april 2015 is het 
Nederlandse merk ook in Duitsland 
in diverse winkels te verkrijgen.  
iXXXi is sinds 2011 onderdeel van 
Watch it 11, een groothandel in 

sieraden en horloges. “Onze basis 
is kwaliteit tegen een zeer scher-
pe prijs”, zo citeren wij Stefan en 
Geert. “Het concept is simpel: met 
meerdere ringen kan een consu-
ment haar eigen sieraad samen-
stellen, geheel naar persoonlijke 
voorkeur. iXXXi Jewelry kenmerkt 
zich door het verwisselbare systeem 
in stainless steel sieraden. Uniek 
hieraan is dat consumenten hun 
eigen teksten kunnen laten graveren 
aan de buitenkant van de ringen. 
Individualiteit is een groot kenmerk 
van onze huidige samenleving en 
wij dragen met onze sieraden bij 
aan de mogelijkheid tot individuele 
expressie. De collectie bestaat uit 
basisringen met een groot assor-
timent verwisselbare opvulringen, 
armbanden met verwisselbare plaat-
jes, en colliers met verwisselbare 
hangers. Daarnaast hebben we ook 
een kleine collectie herenringen.”

Meer informatie:
Watch it 11
Tel. 0162-311557
www.watchit11.com

Na de succesvolle lancering van iXXXi Jewelry in Nederland en België intro-
duceert groothandel Watch it 11 deze unieke sieradencollectie nu ook in 
Duitsland. “In maart 2015 stond de teller op 275 verkooppunten in Nederland 
en Belgie en het is onze verwachting dat IXXXi Jewelry ook Duitsland gaat 
veroveren”, aldus Stefan van Goolen en Geert Trommelen, eigenaren van 
Watch it 11.

“iXXXi Jewelry gaat Duitsland veroveren”

mailto:info@tempus-motion.com
http://www.watchit11.com/




BGP Edelmetaal heeft voorop gelopen door transparantie te 

creëren binnen de edelmetaalmarkt en door te werken met 

scherpe innametarieven.

BGP Edelmetaal zet dit voort door innovatief een fullservice 

partner te zijn. Klanten van BGP Edelmetaal halen direct meer 

winst door scherpe tarieven, ondersteuning voor direct meer 

Fullservice partner

Directe uitbetaling (ook contant)

Beste prijs voor munten en baren

Transparant en betrouwbaar
072 572 52 24  
info@bgpedelmetaal.nl 
www.bgpedelmetaal.nl

Neem direct contact met ons op:

   
   
 

24 uur per dag inzicht 
in onze actuele prijzen?

Nieuwe naam, vertrouwde service

You only need...
XS-eries4men®

WWW.XS-ERIES4MEN.NL

DIT PRODUCT IN UW ASSORTIMENT? 
WWW.TIARABENELUX.NL

mailto:info@bgpedelmetaal.nl
http://www.bgpedelmetaal.nl/
http://www.xs-eries4men.nl/
http://www.tiarabenelux.nl/
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“We wilden graag het onderscheid 
maken en tonen aan onze gasten 
welke professionele ambities we heb-
ben om een gerenommeerd A-merk te 
zijn binnen de branche. DNa is stie-
kem nog geen jaar oud. Veel van onze 
bezoekers waren dan ook erg positief 
over de grote stappen die gemaakt 
zijn”, aldus Jeroen Decker.

“Het is een uiterst serieus segment, 
goud en diamant, en een juwelier 
maakt daarom niet zomaar een 

keuze”, vervolgt Jeroen. “De VIP-
lounge heeft een enorme hoeveelheid 
nieuwe dealers opgeleverd die onze 
kwalitatief uitstekende producten 
graag willen verkopen. Na het zien 
van de manier waarop we merken 
bouwen en werken aan de juiste uit-
straling, waren ook de grootste twijfe-
laars in de branche snel overgehaald.”

“Elke keer als een bezoeker een com-
plimentje gaf over hoe mooi alles 
eruit zag, kreeg het hele team een 
gevoel van trots”, vertelt Mirjam met 
een grote glimlach. “Het klinkt een 
beetje vreemd wellicht, maar als je 
bezoekers zo positief zijn, dan wekt 
dat een hoop emotie op bij ons. We 
hebben ons dan ook echt een slag in 
de rondte gewerkt om uiteindelijk dit 
resultaat neer te zetten. We hebben 
heel wat nachten ons bed niet gezien. 
Ik ben zo trots op ons team, iedereen 
zet zich vol overgave in.”
 
De officiële merklancering van 
de concepten 14/57 en Precious 
Words tijdens de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs was een doorslaand 
succes! Vooral 14/57 kreeg heel veel 
positieve reacties. Jeroen: “Met niet 
minder dan veertig juweliers die direct 
het nieuwe merk hebben opgenomen, 
mag je heel tevreden zijn. En dan 
hebben we het nog niet eens over de 
lijst met juweliers waar onze adviseurs 
een afspraak mee gemaakt hebben in 
de winkel.” 

“De kracht van het concept is dat 90% 
van de 37 pagina’s tellende collectie 
een advies verkoopprijs heeft tot € 
500,-, beginnend bij € 140,-“, zo vult 
Mirjam aan. “De consument krijgt dan 
een 14 karaats gouden sieraad met 
briljant geslepen diamant dat ook nog 
eens volledig in Nederland is gepro-

duceerd dus onder goede en verant-
woorde arbeidsomstandigheden. Dat 
wij een merkenbouwer zijn, bewijzen 
we ook nu weer met bijvoorbeeld 
de uitgedachte marketingcampagnes 
voor 2015 én de hoeveelheid research 
die gestoken is in de juiste ‘look and 
feel’ van de presentatie voor in de 
winkel.”

“Als juwelier kies je ervoor om een 
merk te verkopen, omdat je verwacht 
dat zij het nodige gaan doen om con-
sumenten te motiveren naar de winkel 
te gaan om dit merk te kopen”, zo stelt 
Jeroen. “De tijden dat je kunt volstaan 
met alleen een mooi product, een 

mooi doosje en een display, zijn zoals 
we allemaal weten allang voorbij. Als 
dat het enige is wat we zouden bie-
den, dan kan de juwelier net zo goed 
merkloze sieraden gaan verkopen en 
zelf een displaytje in elkaar timmeren. 
Je hebt dan hetzelfde resultaat. Ik ben 
enorm blij met de enthousiaste reac-
ties, want het was voor het hele team 
‘a hell of a job’. We mogen zeer tevre-
den zijn en we hopen op nog mooiere 
resultaten in de komende maanden.”

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

Veel innovatie en potentie bij DNa, 
Precious Words en 14/57

F A S H I O N  P A R T N E R S  M A G  T E V R E D E N  T E R U G K I J K E N  O P  J E W E L S  &  W A T C H E S

Mocht u één van de vele bezoe-
kers zijn die de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs bezocht heeft, dan 
heeft u naar alle waarschijnlijkheid 
ook een rondje gemaakt door de 
Plaza, waar u onder meer de DNa 
(Diamond Nederlands ambacht) 
VIP-lounge kon zien. Daar toon-
de groothandel Fashion Partners 
de nieuwe concepten 14/57 en 
Precious Words. Beiden konden 
op veel belangstelling en goedkeu-
ring rekenen van bezoekers, net 
zoals DNa zelf. Wij spraken met 
Jeroen Decker en Mirjam Obbes van 
Fashion Partners om terug te blikken 
op de voor hen zo succesvol verlo-
pen Voorjaarsbeurs.
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Jan Willen de Ronde van Hirsch was aanwezig tijdens BaselWorld om klanten vanuit 

de Benelux te woord te staan. Tijdens ons bezoek aan de stand wist Jan Willen ons te 

vertellen dat Hirsch de prestigieuze Red Dot Design Award heeft gewonnen. Daarover 

leest u meer elders in het blad ▲

Voor Dutch Design moet je bij Ron 

Offenbach zijn. Tijdens BaselWorld was 

de gedreven ondernemer wederom aan-

wezig met zijn verschillende merken, 

zoals Colori, Max, maar ook met Coco 

88 ◀ ▼

René Migchelsen en Jolanda Peters stra-

len op de stand van MY iMenso tij-

dens BaselWorld. Voor het eerst was het 

enorm populaire sieradenmerk terug te 

vinden op de beursvloer van ’s wereld 

grootste sieraden- en horloge-evene-

ment. De internationale groei neemt 

ongekende vormen aan ▶

De nieuwe collectie van Ingersoll toonde het innovatieve en onderscheidende karakter 

van het horlogemerk tijdens BaselWorld. In Nederland wordt Ingersoll vertegenwoor-

digd door JpWatch & Co ▲

Daniel Wellington was wederom aanwezig tijdens BaselWorld. Het super hippe horlo-

gemerk was ook in Zwitserland gewild. De modellen zijn zeer herkenbaar en daardoor 

waarschijnlijk ook zo populair. Ook dit jaar komt Daniel Wellington weer met een groot 

aantal trendy modellen op de proppen ▼

Heel herkenbaar als zijnde en Tommy Hilfiger-product, maar wat is het? Een sieraad 

en een horloge ineen! ▼

B E U R S V E R S L A G  B A S E L W O R L D  2 0 1 5

Er staat geen maat op BaselWorld
We hebben in de afgelopen jaren de loftrompet over BaselWorld vaak genoeg 
afgestoken, maar ook dit jaar schieten de superlatieven wederom te kort. 
Natuurlijk verandert de markt wel. Waar voorheen altijd volstrekte radiostilte 
was omtrent nieuwe collecties, is mede door social media en de snellere eco-
nomie op voorhand al redelijk wat nieuws bekend. Dat wil niet zeggen dat 
er tijdens BaselWorld niets meer te beleven of te zien valt. Au contraire! De 
noviteiten waren ruimschoots aanwezig. Het is en blijft voor elk merk in de 
branche een must om deel te nemen aan BaselWorld. We zullen u niet verve-
len met verhalen over geweldige stands van Rolex, Patek Philippe of Zenith, 
het grote aantal bezoekers dat BaselWorld aandeed of de geweldige sfeer 
tijdens de grootste beurs in juweliersland. We laten u veel liever dingen zien 
waar uw interesse als het goed is liggen, zoals de Nederlandse exposanten, of 
de nieuwe modellen van een groot aantal verschillende merken. Laat u inspi-
reren en vergeet niet de rest van De Juwelier ook nog even door te bladeren, 
want daar vindt u nog veel meer informatie terug over nieuwe collecties en 
introducties tijdens BaselWorld!
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Tijdens ons bezoek aan de stand van Edox konden we onze ogen niet afhouden van de   

Hydro-Sub, uitgevoerd met een automatisch opwindend uurwerk, een in één richting 

verdraaibare lunette van staal met aluminium en natuurlijk met Edox’ MasterLock. Een 

masterpiece in optima forma ▲

Gezien op de stand van Raymond Weil: 

de Nabucco special edition geinspi-

reerd door de Gibson SG Standard. 

Gibson is het snelst groeiende merk in 

de muziek- en geluidsindustrie, maar 

mag nu ook pronken met een prachtig 

Raymond Weil Nabucco model ◀

Op de stand van Fendi kregen wij een 

kijkje in de nieuwe collectie van het 

eigenzinnige merk. De nieuwe model-

len in de  uitgebreide collectie van Fendi 

zijn zeker nooit saai. Wat te denken van 

de Crazy Carat, waarbij het mogelijk is 

de indexen – die gevormd worden door 

prachtige edelstenen – te veranderen 

door aan de kroon te draaien ▼

Mark Maddox was ook aanwezig tijdens 

BaselWorld en daar wist het Spaanse 

merk hoge ogen te gooien. Paul Simons 

Watches & Design kan niet anders dan 

tevreden zijn met de nieuwe collec-

tie, die helemaal inspeelt op de laatste 

trend ▶

▲ Inderdaad! ‘The Governator’, Terminator of hoe je Arnold Schwarzenegger ook wil 

noemen, was aanwezig tijdens BaselWorld. We zijn niet zo heel snel onder de indruk 

van een beroemdheid, maar Arnie is en blijft een grootheid. Zijn aanwezigheid was te 

danken aan de lancering van zijn nieuwe horlogemerk. Partner in het nieuwe zakelijk 

avontuur van de 67-jarige acteur is het internationaal opererende Braziliaanse horlo-

gebedrijf Magnum Group. Het merk omvat drie collecties, die zijn geïnspireerd op de 

carrières van Schwarzenegger als bodybuilder, acteur en politicus. Mocht u geïnteres-

seerd zijn: ze zijn naar verwachting vanaf september te koop 

▲ Je ontkomt er bijna niet aan tijdens BaselWorld, beroemdheden die zich verbinden 

aan horloge- of sieradenmerken. Will.i.am en Gucci Timepieces gaan in ieder geval 

samenwerken en de beroemde rapper/zanger/producer liet weten als sinds zijn kin-

derjaren een groot fan te zijn van Gucci

Bruno Söhnle toonde de nieuwste 

modellen. Zoals altijd staat vakman-

schap hoog in het vaandel van de Duitse 

horlogeproducent ▶

Het tienjarig bestaan van TW Steel was 

aanleiding voor het horlogemerk eens 

flink uit te pakken tijdens BaselWorld. 

‘The Watch in Steel’ heeft in de afge-

lopen tien jaar een enorme groei door-

gemaakt. Dit jaar zien we modellen 

terug waarmee TW Steel aantoont dat 

er wordt vastgehouden aan de bekende 

designaspecten die we gewend zijn van 

het merk ◀



TONYGOETZ®

Onze activiteiten

 Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

 Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

 Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

 Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

 Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

 De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

Nos activités

 Commerce de métaux précieux sur la base des prix 

spot et fixing des bourses internationales (marchés de 

Londres et de New York).

 Livraisons physiques d’or pur dans le monde entier ou 

tenue de comptes de métaux.

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

présence du client. 

 Récupération très efficace du diamant et des pierres de 

couleur dans les bijoux en procédant à la dissolution 

chimique du métal.

 Recyclage des résidus métalliques tels que la limaille, les 

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

et payés dans les 48 heures.

 Recyclage des matériaux à faible teneur en métal 

précieux comme la lavure, les balayures, les brosses, 

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

sont traités selon une méthode propre (développée en 

interne) dans des fours modernes de calcination, ce qui 

assure un excellent retour au client, en termes de métal 

fin livré ou de contre-valeur en argent.

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen - Anvers, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com

   

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

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

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

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

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

Un service impeccable et transparent 

dans le commerce de l’or

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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Door mijn vele reizen naar inspire-
rende beurzen over de hele wereld 
zie ik de laatste ontwikkelingen op 
fashion- en sieradengebied. Wat dit 
voorjaar opvalt zijn onder meer sie-
raden met inspirerende quotes. Na de 
komst van ansichtkaarten en woon-
decoratie is het onvermijdelijk om 
quotes terug te laten komen op sie-
raden. Sieraden zijn persoonlijk, het 
dragen van items met een positieve 
boodschap zorgt ervoor dat men nog 
meer kan genieten van het sieraad. 
Daarbij is het een extra reden om 
de klant te inspireren in de aanschaf 

van een cadeautje. Zomer is de tijd 
van festivals en dus de tijd om daar 
je assortiment op aan te passen. Wat 

vorig jaar al duidelijk werd, en ook 
dit jaar een hit onder jonge meiden 
wordt, zijn de Ibiza-armbandjes. Hoe 
meer om de pols hoe beter en dat 
houdt voor u als ondernemer in dat 
er meer omzet gedraaid kan worden. 
Kijk er eens naar zou ik zeggen, het 

aanbod is zeer ruim. De pineapple 
maakte vorig jaar haar debuut maar 
zal ook dit jaar aanwezig zijn. In fact, 

álle tropische figuren zullen we terug-
zien op fashion- en sieradengebied. 
Palmbomen, flamingo’s, ananasjes… 
Ik kies dit seizoen een subtiele vari-
ant, mini pineapples voor in je oren! 
Maar er komt deze zomer nog zo veel 
meer aan. Daarover informeer ik u 
graag in mijn volgende column.

Reageren op deze column kan door 
een email te sturen naar sharon@my-
jewellery.com 

Sharon Hilgers is nog maar 25 jaar en eigenaresse/designer van My Jewellery, één van de snelst groeiende sieradenla-
bels van Nederland. Met 500 verkooppunten en een team van modebewuste, jonge meiden is ze dagelijks bezig met 
sieraden, trends en mode. Per heden houdt zij een trendcolumn bij voor de lezers van vaktijdschrift De Juwelier naar 
aanleiding van haar reizen en bevindingen.

Ontdek de trend op sieradengebied voor deze zomer

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

Een fashionable horloge van Marc 
Coblen kan makkelijk van gedaante 
worden veranderd door de bezel en/
of de strap eenvoudig zelf te verwis-
selen. Zo creëer je voor elke gele-
genheid een totaal andere look. Voor 
een meer stoerdere look is één van 
de zes nieuwe denim-horlogeban-
den toegevoegd aan het assortiment. 
Voor een luxere uitstraling biedt 
één van de nieuwe Glamour-straps 
gecombineerd met de Embossed 
bezel uitkomst. 

Meer informatie: TimeDistrict.com, 
Tel. 0299-425112, www.timedistrict.
com 

C R E Ë E R  V O O R  E L K E  G E L E G E N H E I D  E E N  N I E U W E  L O O K

De opmars van goud neemt ongeken-
de proporties aan. Het populaire hor-
logemerk Marc Coblen lanceert dan 
ook twee nieuwe geelgoud gekleurde 
‘limited editions’, verkrijgbaar in 
42mm, voorzien van een driehands 
Miyota uurwerk en met keuze tus-
sen een licht geelgouden of zwarte 
wijzerplaat. 

Gouden ‘limited editions’ van Marc Coblen

mailto:sharon@my
http://www.timedistrict/


BRANS ALMELO B.V.

Zeearend 9

7609 PT Almelo

T. 0546 - 819607

www.bransalmelo.nl

info@bransalmelo.nl

Exclusieve distributeur BeNeLux: TMH watches & jewellery
Voor info: www.takemehome.nl of info@takemehome.nl 

http://www.bransalmelo.nl/
mailto:info@bransalmelo.nl
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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“Naast de thuisparty’s ben ik destijds 
ook een eigen webwinkel begonnen 
en toen deze succesvol bleek was 
het voor mij niet meer dan logisch 
om wat meer aandacht hieraan te 
schenken dan aan de groothandel 
en dit tot een groot succes te maken. 
Iets dat zeker gelukt is. 

Toch ben ik Tiara Benelux, de groot-
handel, nooit echt vergeten en is 
deze altijd actief gebleven. Ondanks 
de aanschaf van verscheidene mer-
ken zoals 4You Jewels, een Italiaans 
sieradenmerk, lukte het ons nog 
altijd niet om veel aandacht te gene-
reren voor Tiara Benelux. 
Recent hebben we ons echter met 
vernieuwde energie op XS-eries4men 
gestort met de gedachte dat een 

juweliersgroothandel staat of valt 
met de kracht van de merken die 
zij voert.” 

“Tiara Benelux, dat begon als een 
eenmanszaak, werd omgezet naar 
een B.V. en XS-eries4men kreeg een 
volledige make-over en een com-
pleet nieuwe visuele stijl aangeme-
ten. XS-eries4men wordt doorgaans 
wel afgekort tot XS4M, waarin de 
S4 formule terug te vinden is. Deze 
formule bestaat uit de volgende 
sleutelwoorden; stijlvol, succesvol, 
sexy en sterk, wat dan weer wordt 
vertaald in de volledige S4-formule. 
Deze luidt: door de tijdloze en 
strakke uitstraling van de sieraden 
bent u stijlvol. Dankzij de ver-
zorgde uitstraling van deze stijlvolle 
sieraden bent u succesvol. Met het 
succes dat u uitstraalt door deze 
sieraden te dragen bent u sexy. En 
omdat u barst van het zelfvertrou-
wen met deze sexy sieraden staat u 
sterk in het leven. Deze S4-formule 
zet de imago-versterkende eigen-
schappen van XS-eries4men alleen 
nog maar meer kracht bij en wijzen 
de consument erop dat ze niet 

slechts een stijlvol sieraad aanschaf-
fen. Ze schaffen een imago aan 
waar ze mogelijk hun hele leven 
nog profijt van hebben.”

“De XS-eries4men sieraden zijn 
gemaakt van hoogwaardige kwa-
liteit stainless steel met gekleurde 
PVD-coating en de hangers, arm-
banden en kettingen zijn er in ver-
schillende maten en vormen. Deze 
sieraden gaan dus lange tijd mee en 
er is voor ieder wat wils. Ook is er 
bij sommige sieraden de mogelijk-
heid tot graveren waarmee vrij snel 
een persoonlijk en uniek sieraad te 
creëren is. Wij graveren de siera-
den zelf en kunnen dus zeer snel 
leveren. Op dit moment zijn wij 
bezig met de voortdurende ontwik-
keling en verbetering van het toch 
al sterke merk en willen wij ons, 
naast de online wederverkopers die 
uitermate tevreden zijn over het 
merk en waar het merk zeer goed 
verkoopt, nu ook zeker richten op 
de juweliers van de Benelux. Wij 
zijn overtuigd van de kracht van 
het exclusieve mannenmerk, nu 
de rest nog. Wij zeggen tenslotte 
niet voor niets; ‘You only need… 
XS-eries4men’.

Meer informatie:
Tiara Benelux 
Tel. +31 (0)546-842083
www.tiarabenelux.nl

Wij treden in gesprek met Rineke Plettenburg, oprichtster van Tiara Benelux, de groothandel die gespecialiseerd is in 
Italiaanse luxury & design, die de exclusieve distributierechten voor XS-eries4men® & 4You Jewels heeft in de Benelux. 
In 2008 is Rineke Plettenburg begonnen met het verkopen van sieraden en in een monoloog vertelt zij hoe alles tot 
stand is gekomen en wat juweliers mogen verwachten van Tiara Benelux. “Dit begon in de vorm van een webshop 
gecombineerd met thuisparty’s waarbij ik sieraden één-op-één aan de consument verkocht. Al snel besefte ik dat ik 
een nieuwe passie had ontdekt en wat begon als een hobby groeide al snel uit tot een juweliersgroothandel. Bij deze 
groothandel hoorde voor mijn gevoel een exclusief merk dat ons in de markt zou neerzetten als een betrouwbare 
groothandel met nuchtere Hollandse service waar juweliers met plezier hun producten vandaan haalden. Na een korte 
conceptperiode kwam XS-eries4men tot stand. Vol enthousiasme heb ik dit merk destijds ontworpen. Helaas is het nooit 
echt van de grond gekomen en is het een nog redelijk onbekend merk.  Daar moet nu verandering in komen.”

I N T E R V I E W  M E T  R I N E K E  P L E T T E N B U R G  -  X S - E R I E S 4 M E N

“Wij zijn overtuigd van de kracht van het 

exclusieve mannenmerk, nu de rest nog”

http://www.tiarabenelux.nl/


www.fashionpartners.nl / 035-5448447 / info@fashionpartners.nl

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

mailto:info@fashionpartners.nl
http://www.fashionpartners.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
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Kijk naar de Navy collectie en je 
ziet de trend van deze zomer! Een 
mooie accessoire voor bij de ‘arm 
party’ van fashion girls of voor de 
heren die bij elke outfit een mat-
ching horloge zoeken. De horloges 
van de Navy Collection hebben een 
kleurrijke nylon horlogeband en een 
stalen of doublé horlogekast. De 
gehele collectie is 5ATM waterdicht 
en is aantrekkelijk geprijsd, vanaf 
€ 39,90. Exclusief verkrijgbaar via 
Friederichs BV.

Voor meer informatie: Friederichs
Tel: 023-52 32 723
horlogerie@friederichs.nl
www.friederichsonline.nl 

H I P P E  N Y L O N  H O R L O G E B A N D E N  B L I J V E N  D E  T R E N D  D E Z E  Z O M E R

Friederichs heeft met het horlogemerk Nowley veel ruimte om in te spelen 
op de laatste trends op horlogegebied. De trend van dit jaar is nog steeds de 
eenvoudige modellen voorzien van een hippe nylon horlogeband en dus zien 
we dit terug in de nieuwe collectie van Nowley: de Navy collectie.

Nieuw: de Nowley Navy Collection

De trends op het gebied van horloge-
banden zijn enorm divers. Van leren 
banden in alligator, kroko, hage-
dis, teju, haai, struisvogel, python, 
stier, geit en buffel tot metaal, zoals 
edelstaal, bicolor, technogold, tech-
noblack en titaan. U vindt alles 
terug in het assortiment van WP 
Horlogebanden, net zoals goud 
en zilver, PU, plastic, siliconen en 
nylon30 banden. 

De breedtes van de banden lopen 
van 6mm tot en met 40mm en er 
zijn verschillende lengtes (XL en 

XXL, kinderbanden) en een grote 
variëteit van aanzetten. Het kleu-
renpallet binnen het assortiment van 
WP Horlogebanden is zeer divers, 
want naast zwart, bruin, blauw, 
grijs, wit en rood, zijn er nog veer-
tien andere kleuren horlogebanden. 
WP Horlogebanden voert de mer-

ken Rowi Fixoflex, Barrington, Eulit, 
Vollmer, ZRC, R&Q, Lu en Rewa.

Voor meer informatie: 

WP Horlogebanden
Tel. 043-4589144
www.wphorlogebanden.nl

M A A R  L I E F S T  1 . 5 0 0  H O R L O G E B A N D E N  I N  H E T  A S S O R T I M E N T

Horlogebanden zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van uw assor-
timent. WP Horlogebanden heeft al 34 jaar een uitgebreid assortiment 
horlogebanden, waarmee het mogelijk is om voor elk horloge een mooie 
horlogeband te vinden. WP Horlogebanden heeft op dit moment de keuze 
uit maar liefst 1.500 verschillende modellen, die leverbaar zijn in verschil-
lende soorten leer.

WP Horlogebanden heeft voor 
al uw vragen een oplossing

mailto:horlogerie@friederichs.nl
http://www.friederichsonline.nl/
http://www.wphorlogebanden.nl/


de juwelier

62

De gebogen kast van de Chameleon 
Fendi Roma en de ingetogen wij-
zerplaat zorgen voor een glamour 
look en feel, terwijl de kenmerkende 
Fendi-signatuur geen twijfel laten 
bestaan over de afkomst. Binnen de 
nieuwe collectie is er een ruime keus 
aan kleuren, grootte en afwerkingen, 
waardoor elke vrouw kan slagen.

Design
De Chameleon heeft een bijzondere 
vorm, geinspireerd door de klassieke 
gesp die terug te vinden is bij de 
tassen van Fendi. De vormen zijn 
vrouwelijk, waarbij er gekeken is 

naar de ideale kastvorm om de pols 
optimaal te omhullen, terwijl ook de 
band prachtig aansluit op de horlo-
gekast. In de kast ziet u ook het dub-
bel F-logo terug, om de merknaam 
nog maar eens duidelijk naar voren 
te laten komen.

De Chameleon Fendi Roma gaat 
een stap verder als het gaat om het 
integreren van kleur en licht in het 
horlogedesign. In perfectie syner-
gie is Italiaans design gecombineerd 
met Zwitsers vakmanschap. Speelse 
accenten worden zichtbaar door met 
een knipoog te verwijzen naar de 
bedrijfsnaam, terwijl het horloge zelf 
vooral glamour uitademt. De kast 
is beschikbaar in een geelgouden 
PVD-coating of in stainless staal, 
terwijl de band uitgevoerd is met een 
opvallend ‘Fendi Roma’ graffiti print 
in zwart/wit of in kleur.

Meer informatie: 
Blu Distribution
Tel. +32 (0) 2 66 99 678
www.fendi.com

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

Tijdens BaselWorld worden alle introducties bekend gemaakt. Ook Fendi kwam 
met collectienieuws en de redactie van vaktijdschrift De Juwelier kreeg de 
nieuwe Chameleon Fendi Roma met eigen ogen te zien. De Chameleon Fendi 
Roma is opvallend gevormd en bijzonder kleurrijk van design. Wij waren in ieder 
geval onder de indruk.

Chameleon Fendi Roma is een modern kunstwerk 

Amen is ontstaan in 2012 en is opge-
richt door de Italiaanse Giovanni 
Licastro. Hij droomde van een sie-
radenlijn, versierd met woorden. 
Woorden over het geloof zijn dan 
ook terug te vinden op de sieraden 
van Amen. De lederen armbanden 
van Amen zijn voorzien van tek-
sten, zoals Our Father, Hail Mary 
en Guardian Angel in het Engels of 
Latijn. De armbanden zijn verkrijg-
baar in meerdere maten en kleuren 
en voorzien van  een solide roest-
vrijstalen, magnetische sluiting. De 
Junior collectie is er voor de kleine 
jongens en meiden, bestaande uit 
twee soorten armbanden, verkrijg-
baar in meerdere kleuren. 

Live your Faith
Amen is in Italië al een groot suc-
ces met meer dan tweeduizend 

verkooppunten en gaat nu uitbrei-
den naar andere landen, waaron-
der Nederland. In Nederland ver-
loopt de distributie via Just-G. Amen 
onderscheidt zich doordat de siera-
den een boodschap meedragen over 
het geloof en de liefde. De collectie 
is divers en zowel draagbaar voor 
mannen, vrouwen en kinderen en 
bestaat onder andere uit: lederen 
armbanden, zilveren rozenkransen, 
colliers en ringen en met de nieuwe 
Charms collectie kan de consument 
de lederen armbanden personalise-
ren. Amen, live your Faith.

Voor meer informatie:
Just-G
Tel. 015-3106855
www.just-g.nl
info@just-g.nl

G E Z I E N  T I J D E N S  J E W E L S  &  W A T C H E S  V O O R J A A R S B E U R S

Just-G was voor de eerste keer aanwezig op de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
en presenteerde daar het nieuwe merk Amen. Geloof en spiritualiteit zijn de 
kenmerken van het merk, met als belangrijkste boodschap liefde. Tijdens de 
Voorjaarsbeurs was de complete collectie te bewonderen in de Plaza.

Just-G presenteert Amen

http://www.fendi.com/
http://www.just-g.nl/
mailto:info@just-g.nl
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Brandfield is een enorm online 
succes, zo mogen we wel stellen. 
Sebastian Monteban is een ervaren 
internetondernemer en de drijvende 
kracht achter de Brandfield webshop, 
waarop ruim 170 merken (sieraden, 
horloges, zonnebrillen en parfum) 

terug te vinden zijn. “Brandfield 
is een one-stop-shop voor fashion 
sieraden en accessoires”, geeft 
Sebastian aan. “Hier kun je terecht 
voor een zorgvuldige samengestelde 
selectie horloges, zonnebrillen, sie-
raden en geurtjes uit de collecties 
van merken zoals Michael Kors, 
Oozoo en Marc Jacobs. Een grootse 

zoektocht naar het juiste item is niet 
nodig, want je vindt alles op één 
adres en bij een erkende partij.”

Clicks & bricks 
Half november voegde Brandfield 
een nieuw hoofdstuk aan het ver-

haal toe met de opening van een 
fysieke winkel in het centrum van 
Groningen. “Wij geloven dat win-
kel en webshop elkaar aanvul-
len. Brandfield combineert ‘clicks 
& bricks’ door integratie van een 
webzuil in de winkel waar men 
ter plaatse het gehele assortiment 
kan bekijken. Online is het assor-

timent vele malen groter dan in de 
winkel en dus kan men een ander 
model uitzoeken, direct betalen en 
de volgende dag hebben ze het in 
huis. Consumenten die hun gevon-
den sieraad of horloge liever eerst 
in het echt bewonderen en willen 
passen, kunnen ook terecht in de 
winkel. Dat is een extra service voor 
onze klanten en dat zorgt ook voor 
de meerwaarde van de winkel. Bij 
Brandfield kan men terecht voor een 
ruim assortiment modeaccessoires. 
Het streven is om de klant zowel 

online als in de fysieke winkel een 
unieke aankoopbeleving te geven. 
Van de zoektocht naar het perfecte 
item, tot de aanschaf en natuurlijk de 
ontvangst. Brandfield maakt er graag 
aan feestje van.”

Landelijke dekking
De winkel vormt de basis voor de 

verdere uitrol van het Brandfield 
winkelconcept waarin sfeer, bele-
ving, uitstekende klantenservice en 
multichannel centraal staan. “De 
verwachting is dat we het concept 
dit jaar verder uitrollen naar andere 
steden. Je moet dan denken aan een 
landelijke dekking, maar niet meer 
dan vijf winkels in totaal. Het moet 
zo zijn dat mensen niet meer dan 
zestig kilometer moeten rijden om 
een Brandfield winkel te bezoeken. 
Het gaat erom dat er een servicepunt 
beschikbaar is binnen die straal, 

maar dat mensen dus ook het hor-
loge of sieraad met eigen ogen kun-
nen zien. We merken dat mensen in 
ieder geval bereid zijn om te reizen.”

Merkenportfolio
Het assortiment van Brandfield is 
zeer uitgebreid met tachtig horloge-
merken en 38 sieradenmerken. Het 

J U W E L I E R  I N  B E E L D :  B R A N D F I E L D

Halverwege november – 15 november om precies te zijn – werd in Groningen 
een multi channel store geopend. Brandfield combineert online en offline 
shoppen in de binnenstad van Groningen op een unieke manier. Het principe 
is simpel: in de winkel kunnen klanten sieraden en horloges passen en kopen, 
maar mochten ze liever een andere kleur of grotere maat willen, dan kunnen ze 
op een webzuil in de winkel het gehele online-assortiment (16.000 producten) 
inzien en bestellen. De producten kunnen meteen afgerekend worden en zijn de 
volgende dag in huis. Simpel, snel en je hoeft klanten nooit ‘nee’ te verkopen. De 
redactie van vaktijdschrift De Juwelier was zeer benieuwd naar het idee achter 
dit concept en sprak met Sebastian Monteban, de oprichter van Brandfield. 

“Wij geloven dat winkel en webshop elkaar aanvullen”
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middensegment is zeer goed verte-
genwoordigd in het merkenportfo-
lio. Michael Kors, Marc Jacobs, Ice-
Watch, Swarovski, Tissot, Swatch, 
Buddha to Buddha, Pandora, Daniel 
Wellington; allemaal zijn ze via de 
webshop en dus ook in de winkel 
verkrijgbaar. Het assortiment in de 
winkel is een weergave van de best-
sellers en de meest populaire mer-
ken. “In de winkel worden 38 hor-
logemerken en 28 sieradenmerken 
aangeboden. We hebben een mooi 
aanbod uit het middensegment in de 
winkel. Daar horen ook Zwitserse 
merken bij.”

Omzet
Afgaand op de eerste maanden dat 
de winkel in Groningen draait, kan 
Sebastian al een redelijke schatting 
maken van de verhouding in omzet. 
“Momenteel zorgt de webshop voor 
negentig procent van de omzet en 
de winkel voor tien procent. Dat 
geeft aan dat de winkel al een grote 
bijdrage levert, maar het zal nooit de 
omzet van de webshop overstijgen. 
We hadden vorig jaar vijf miljoen 
bezoekers op onze webshop, waar-
van vier miljoen unieke bezoekers. 
In 2013 waren dat er bijna twee 
miljoen, dus dat is een verdubbe-
ling. Ook de omzet is vorig jaar 
verdubbeld.”

Sebastian is pas vijf jaar bezig met 
Brandfield – waaronder ook de 
websites horloges.nl, sieraden.com, 
zonnebrillen.net, parfumshop.nl en 
horloges.be vallen – en nu al loopt 
de omzet in de miljoenen. Maar 
zonder kennis van de branche, nam 
hij toch een grote gok. “Je hebt geen 
idee van de industrie, merken, voor-

waarden en dergelijke. Het vergt ook 
een grote investering om dit te doen. 
Dat is het risico. Ik geloof echter wel 
heilig in dit concept. Doordat we nu 
vijf jaar bezig zijn, hebben we ook 
een mooi portfolio opgebouwd. Het 
is nu zaak om door te groeien. De 
webshop wordt al goed gevonden. 
We zijn dus al op de goede weg 
met bijna vijf miljoen bezoekers 
per jaar. Ik heb al meer ervaring 
als internetondernemer en zag de 
mogelijkheden in de juweliersbran-
che, mede doordat er verder geen 
grote partijen zijn die zich richten 
op sieraden en horloges. Dit is geen 
‘rocket science’. Het succes geeft het 
gelijk aan en we zijn uitgegroeid tot 
de specialist in sieraden- en horloge-
verkoop online.”

Geen juwelier
Het is niet zo dat Sebastian nu op 
zijn lauweren rust. “We moeten ons 
volop blijven richten op de trends. 
Dat is lastig om bij te houden, maar 
we doen ons best. Bladen lezen, 
goed kijken in het buitenland en 
wat de sterren dragen, zo blijf je 
op de hoogte. Mensen moeten erop 
kunnen vertrouwen dat ze de trendy 
producten bij ons kunnen kopen. 
Zo hebben we nu ook de sieraden 
van Yolanthe Sneijder-Cabau in onze 
webshop. Je moet snel kunnen scha-
kelen en merken moeten ook met je 

in zee willen gaan. Door de goede 
naam die we opgebouwd hebben, 
is dat bij ons doorgaans wel het 
geval. We hebben inderdaad een 
zeer uitgebreid aanbod. Ik heb op 
dit moment dan ook geen wensen 
om het assortiment uit te breiden, 
want alle goede merken zijn al ver-
krijgbaar via Brandfield. We richten 
ons misschien wel op sieraden en 
horloges, maar ik zie ons echter 

niet als juwelier. We verkopen geen 
‘merkloze’ sieraden, maar ook geen 
goud, trouwringen of diamant, zoals 
een traditionele juwelier wel doet. 
Wij zijn onszelf en we onderschei-
den ons met beleving, service en 
aanbod”, vertelt Sebastian tot slot.

Voor meer informatie: 
www.brandfield.nl

Juwelier in Beeld: Brandfield

Bestaat sinds:   13 november 2014
Gevestigd in:   Groningen
Aantal medewerkers:  22 (inclusief webshop)
Horlogemerken:   Onder andere: Michael Kors, 
    Fossil, TW Steel, Hugo Boss,
    Tommy Hilfiger, 
    Daniel Wellington,   
    Casio, Tutti Milano, Victorinox, 
    Tissot, Danish Design, 
    Ice-Watch, Seiko, Certina, 
    Kyboe!, Mark Maddox 
Sieradenmerken:   Onder andere: 
    Buddha to Buddha, Swarovski,  
    Pandora, Zinzi, Endless, 
    YC Jewels, Ti Sento, MelanO 
Meest kostbare sieradenmerk: Buddha to Buddha 
Minst kostbare sieradenmerk: Karma
Meest kostbare horlogemerk: Certina
Minst kostbare horlogemerk:  Oozoo
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Als u net begint met social media, 
een website en/of een webshop, 
dient u er van bewust te zijn dat 
uw aanwezigheid op het internet 
(op welke manier dan ook - maar 
voornamelijk een webshop) verge-
leken kan worden met het openen 
van een fysieke winkel in de Sahara 
zonder wegbewijzering. Stelt u eens 
voor dat u van plan bent een nieuwe 
juwelierszaak te openen in ‘the mid-
dle of nowhere’, dan bent u dus 
letterlijk onvindbaar. Dan mag ik 
aannemen dat het eerste waar u dan 
aan denkt is: hoe wordt mijn zaak 
gevonden? Dit is het fundament van 
elk ondernemersplan. 

Mocht u nog niet overtuigd zijn van 
het feit dat Google de koning is van 
het internet en letterlijk ‘de spin in 
het web’ is, laat u dan overtuigen 
door de laatste cijfers. In Nederland 
heeft Google een marktaandeel van 
93%* en in de VS (slechts) 67%**. 
Dus als men online gevonden wil 
worden, kan je niet om Google 
heen. Beter gezegd: zonder een ver-
melding op de eerste paar zoekre-
sultaatpagina’s van Google, kan men 
betiteld worden als onzichtbaar. Nu 
hoor ik u al roepen: maar dat kost 

klauwen met geld. Dat ga ik niet 
tegenspreken, maar hierbij een aan-
tal gratis actiepunten die er voor zor-
gen dat u een heel eind kan komen 
zonder een cent uit te geven.

In mijn vorige column had ik een 
al een aantal tips gegeven om uw 
bedrijf (en uzelf) klaar te stomen 
voor het jaar 2020. De eerste was: 
registreer een eigen URL, Google 
Maps, Facebook Page, Twitter 
account, Instagram account & 
Pinterest account. Hierbij een gede-
tailleerde lijst met tips:

1. URL: ik ga er van uit dat u 
al een eigen domeinnaam (zoge-
naamde websiteadres) heeft gere-
gistreerd voor uw juwelierszaak. 
Indien dit nog niet gebeurd is, doe 
dat s.v.p. vandaag nog! Zorg voor 
relevantie in die naam. Uw bedrijf 
is al beter vindbaar in Google als 
uw bedrijfsnaam en plaatsnaam in 
de URL staan, dan dat u bijvoor-
beeld een adres kiest die niet perse 
op uw bedrijf slaat. Bijvoorbeeld: 
WijZijnDeBesteJuwelierVanNeder-
land.nl. Registreer meteen ook een 
aantal varianten op uw bedrijfs-
naam. Voor ons familiebedrijf bezit-
ten wij niet alleen AceJewelers.com, 
maar ook AceJewelers.nl en Ace-
Spyer.com. Denk ook aan varianten 
met meest voorkomende tikfouten, 
dus denk aan: AceJewellers.com en 
AceJuwelers.com. Een URL hoeft 
niet meer dan 10 euro per jaar te 
kosten.
2. Google: zorg dat u een gratis 
zakelijk account maakt bij Google. 
Daarmee kunt u uw winkel goed 
vindbaar maken bij Google Maps. 
Maar ook overige contactgegevens 
nog beter vindbaar maken, incluis 
openingstijden. Zo maak je meteen 
een social media account bij het 

netwerk Google Plus. 
3. Facebook: ondanks dat we steeds 
meer berichten horen dat Facebook 
op zijn retour is, is het nog steeds 
het meest populaire sociale network 
op internet. Maak via uw eigen 
persoonlijke account een zakelij-
ke ‘Facebook Pagina’ aan en nodig 
mensen uit die te liken. Let op dat 
Facebook het niet goedkeurt om een 
profielaccount te gebruiken als een 
bedrijf.
4. Twitter: registreer een account 
met uw bedrijfsnaam, post berichten 
van 160 karakters (eventueel met 
een foto) en gebruik maximaal een 

a twee hashtags. En, reageer op alle 
berichten waar ze u in ‘mentionen’ 
of ‘Direct Messages’, zogenaamde 
‘DMs’.
5. Instagram: dit bedrijf is voor 
twee miljard dollar gekocht door 
Facebook. Mijn favoriete social 
media tool. Als u ook gelooft dat 
plaatjes meer zeggen dan duizend 
woorden, dan is dit ook uw medium. 
Plaats dagelijks een foto met een 
zeer korte en pakkende tekst in 
combinaties met emoticons (hou het 
luchtig en lollig). En plaats in de 
comments maximaal tien tot twaalf 
hashtags die relevant zijn.
6. Pinterest: dit is hét medium voor 
vrouwen, dus een top podium voor 
juweliers. Pinterest is feitelijk een 
digitaal prikbord en fantastisch voor 
mensen die van collages houden. 
Deel zo veel mogelijk foto’s recht-
streeks van uw eigen site af.

Ook nu hoor ik u denken: waar moet 
ik de tijd vandaan halen om dit te 
doen, naast mijn reeds zeer drukke 
dagelijkse taken? Mijn devies is heel 
kort en krachtig: laat iets anders 
hiervoor vallen! U moet zorgen dat 
u dit op een rijtje heeft. Doe u dit 
niet, dan bent u niet klaar voor de 

behoeften van de (en dus uw) con-
sument van 2020! Zorg dat u op elk 
verschillende social network andere 
content plaatst. Denk goed na wie 
uw doelgroep is op dat netwerk en 
ga de interactie aan. Hier wordt u 
voor beloond in Google en stijgt uw 
bedrijf vanzelf omhoog in de ran-
king van Google. Onthoud ook de 
slogan: ‘Content is King’. Dit geldt 
dus ook voor de teksten op uw eigen 
website en webshop. Schrijf die zelf 
en kopieer ze niet van de sites van 
de merken. En zeker niet van collega 
juweliers, want daar zal Google u 
heel hard voor straffen in de ranking. 

Dit geldt niet alleen voor tekst, maar 
ook voor foto’s. Google kan gewoon 
foto’s lezen en straft duplicatie en 
kopiëren keihard af.

Bedankt dat u wederom de tijd heeft 
genomen om mijn tweede column te 
lezen. Succes met het nog beter vind-
baar worden online. Ik hoor graag de 
succesverhalen. In mijn volgende 
column zal ik mijn gedachten laten 
gaan over smart devices, wearables 
en natuurlijk ook ‘smartwatches’ 
zoals de Apple Watch.

Bronvermeldingen:
* www.marketingfacts.nl/berichten/
gebruik-van-zoekmachines-in-neder-
land
** www.comscore.com/Insights/
Market-Rankings/comScore-Relea-
ses-August-2014-US-Search-Engine-
Rankings

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

Een vraag die vaak aan mij gesteld wordt door mede-ondernemers die niet zo lang bezig zijn met social media en een 
website: ‘Is de zoekmachine Google echt zo belangrijk voor een bedrijf?’ De achterliggende gedachte van deze vraag is 
de vindbaarheid van de website (en dus het bedrijf) van de ondernemer. En, elke keer beantwoord ik deze (retorische) 
vraag volmondig met een JA!

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

“Is Google echt zo belangrijk?”
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KYBOE! IS EEN VAN DE SNELST GROEIENDE HORLOGEMERKEN IN NEDERLAND. NIET
IN DE LAATSTE PLAATS DANKZIJ ONZE KRACHTIGE AANWEZIGHEID OP DE SOCIALE
MEDIA EN DE VELE BN’ERS DIE GRAAG ONZE HORLOGES DRAGEN. AAN DE CIRCA 190
WINKELS IN NEDERLAND HEBBEN WE DAN OOK NIET GENOEG. STERKER NOG, ER IS
NOG RUIMTE VOOR NIEUWE WINKELS.

INTERESSE? Denkt u ‘BIG’ en wilt u ook KYBOE! in uw winkel verkopen? Ga dan naar www.kyboe.nl en

toets uw postcode in. Blijkt daar dat er nog ruimte voor een winkel is in uw gebied, mail ons dan op

info@kyboe.nl. Wij nemen dan direct contact met u op.

WWW.KYBOE.NL

RISICOLOOS INVESTEREN IN KYBOE! AFHANKELIJK VAN DE
GEKOZEN MODELLEN LIGT DE STARTORDER TUSSEN DE € 1.750,-
EN € 2.500,-. VERKOOPT KYBOE! IN UW WINKEL NIET GOED DAN
KOPEN WE DE HORLOGES GEWOON WEER TERUG.

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


info@timedistrict.com

CANTEEN STEEL BRACELET

CB141 Ø 45 MM € 349,- • CB142 Ø 50 MM € 379,-

N E X T  G E N E R A T I O N

mailto:info@timedistrict.com

