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www.myimenso.com

Per aankoop van 65 euro MY iMenso artikelen 
ontvangt u een cadeauvoucher (twv. 32,50 euro) voor 1 
van de 5 mooiste wellness resorts*. 

* promo loopt tot 21/06/2016 of zolang de voorraad strekt

GRATIS       Dagje Wellness

http://www.myimenso.com/
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In de vorige uitgave heb ik mij kritisch uitgelaten over het concept van Jewels & 
Watches en dan vooral over de bereidheid van juweliers om de beurs te bezoeken. 
Soms krijg je dan de spreekwoordelijke deksel op je neus. Ik schreef dat ik het 
onbegrijpelijk vond (en nog steeds vind overigens) dat juweliers waarde hechten 
aan een Nederlandse vakbeurs, maar deze zelf niet bezoeken. Daarbij stipte ik aan 
dat het doorgaans drukker is bij de bar dan op de beursvloer. Ik denk dat tijdens de 
Voorjaarsbeurs mijn woorden een beetje gelogenstraft zijn, want niet alleen was het 
druk op de beurs, er hing ook een hele positieve stemming. Natuurlijk maakt één 
zwaluw nog geen zomer, maar ik denk dat de positiviteit die duidelijk aanwezig was 
tijdens de Voorjaarsbeurs een voorbode kán zijn voor een mooi jaar. 

Ik bezocht in maart ook BaselWorld. De grootste horloge- en sieradenbeurs verliest 
in mijn ogen ook een beetje van zijn glans. Niet dat de stands minder mooi waren, 
maar op de dagen dat ik de beurs bezocht leek het wel of er minder bezoekers waren 
én wat mij opviel is dat er minder exposanten aanwezig waren. Daarbij waren som-
mige fabrikanten van onderdelen en machines gewoon op de beursvloer tussen de 
bekende sieraden- en horlogemerken te vinden. Dat wordt niet vanuit een luxepositie 
gedaan denk ik.

Waar ik wel blij van werd waren de nieuwe collecties die ik de afgelopen tijd heb 
mogen bewonderen. Vooral op horlogegebied is er weer veel nieuws te melden en 
dat vindt u ook terug in deze uitgave van De Juwelier. We zien veel retro-modellen bij 
de bekende merken en vooral de nieuwe collectie van TW Steel vind ik geweldig. Uit 
de branche hoor ik veel verhalen dat het momenteel heel moeizaam gaat wat betreft 
de verkoop van horloges, maar met de noviteiten zit het wel goed. Dat moet ook de 
consument uiteindelijk over de streep trekken.

Ik wil u tot slot nog wijzen op een tweetal artikelen die u terugvindt in deze uitgave 
van De Juwelier. Wij waren in Joure op bezoek bij Aller Spanninga om met eigen ogen 
te zien hoe de nieuwe My Memoire- en My Solitaire-collecties geproduceerd worden. 
Het is prachtig om te zien hoe ambacht en moderne technieken samenkomen bij 
Aller Spanninga. Vakmanschap staat nog steeds hoog in het vaandel, maar door de 
innovatiedrang hebben de afgelopen jaren hypermoderne machines een deel van het 
productieproces overgenomen. Dat komt de kwaliteit nog meer ten goede. 
 
Ook hebben wij een gesprek gehad met Rudyard Bekker en Ed Postmus van CLUSE 
over het succesverhaal van dit enorm populaire horlogemerk. Rudyard en Ed gaan 
de distributiekanalen uitbreiden en verder optimaliseren, dus dat is voor u zeker een 
interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.

Veel leesplezier met deze uitgave van De Juwelier!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW FESTINA
De redactie van vaktijdschrift De Juwelier sprak met Jurgen de Strooper, de algemeen sales director van Festina Lotus Benelux, en sales verantwoordelijke voor 
Nederland Roland Kragten tijdens BaselWorld 2016. Daar werd onder meer gesproken over de ambities van Festina Lotus Group in Nederland en tevens kregen 
we meteen de nieuwe collecties te zien. 

14

P. 30 CLUSE
Het Nederlandse horlogemerk CLUSE mag dan pas sinds 2013 officieel ‘op de markt zijn’, in een paar jaar 
tijd is het merk uitgegroeid tot één van de snelst groeiende horlogemerken op deze wereld. Dat is mede gere-
aliseerd door de enorm sterke aanwezigheid van CLUSE op social media. Wij spraken met Rudyard Bekker en 
Ed Postmus over het succesverhaal. 

30

10

P. 18 COVERSTORY: 
HÆMMER GERMANY
HÆMMER GERMANY heeft sinds begin 
dit jaar de distributie van het oversized 
horlogemerk in ons land in eigen hand 
genomen. Jeroen Opdam en Holger 
Bohne zijn de oprichters van HÆMMER 
GERMANY. Jeroen is als Nederlander 
de aangewezen persoon om alles te ver-
tellen over deze belangrijke stap voor 
HÆMMER GERMANY.

P. 14 ICE-WATCH
Ice-Watch heeft zich tijdens BaselWorld 2016 van haar beste kant laten zien met de introductie van een 
nieuwe, opvallende collectie. Kleurrijk als altijd weet Ice-Watch waar haar kracht ligt: bij de herkenbare 
kunststof horloges met een trendy design. ICE duo is een prachtige mix van kleuren, helemaal volgens de 
designwaarden van Ice-Watch. 



I N H O U D

D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 6 5

P. 52 TW STEEL
Wij zijn al jaren fan van TW Steel, maar zelfs wij kunnen nog verrast worden 
door het Nederlandse horlogemerk. Met het welbekende lef dat het merk al 
vaker etaleerde, lanceert TW Steel een gewaagde nieuwe collectie gekenmerkt 
door een minimalistische vintage styling: de kersverse ‘Maverick’ collection!

P. 36 BEURSVERSLAG VOORJAARSBEURS
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs heeft voor veel vrolijke gezichten gezorgd. Niet alleen het bezoekersaantal was daar aanleiding voor, vooral de positieve stem-
ming onder bezoekers zorgde voor een hernieuwd elan. Natuurlijk was er weer genoeg te zien en te beleven op de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs en zoals u van 
ons gewend bent, hebben wij een leuke sfeerimpressie gemaakt!

P. 48 REPORTAGE ALLER SPANNINGA 
Aller Spanninga is ontegenzeggelijk Nederlands grootste producent van trouw-
ringen en is al ruim 150 jaar leidend in haar vakgebied. Het bedrijf heeft die 
positie bereikt door innovatiedrang en vooruitstrevendheid. Dat heeft recent 
bijvoorbeeld nog geleid tot de introductie van de My Solitaire- en My Memoire-
collecties. Wij waren op bezoek in het Friese Joure om het indrukwekkende 
productieproces van de My Memoire- en My Solitaire-modellen met eigen 
ogen te zien. 

48
52
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IMPONA: VOOR AL UW LASERGRAVURES

DE AFGELOPEN TWEE JAAR HEEFT IMPONA HARD AAN DE WEG GETIMMERD. MET HAAR 

UITMUNTENDE LASERTECHNIEK EN DE TALLOZE MOGELIJKHEDEN OP HET GEBIED VAN 

UNIEKE SIERADEN (VAN VINGERAFDRUKKEN TOT FOTO’S EN LOGO’S VERWERKT IN 

SIERADEN) HEEFT IMPONA EEN PROMINENTE PLEK WETEN TE VEROVEREN OP DE MARKT. 

Zowel de assieradenlijn als de vingerafdruksieraden 
zijn een groot succes en te vinden bij vele juweliers in 
Nederland. Tijdens de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
was Impona te vinden in de nieuwe pop-up showroom 
centraal op de beursvloer. Daar toonde het bedrijf haar 
unieke en onderscheidende sieraden en kon dan ook 
rekenen op zeer positieve reacties van de vele bezoe-
kers.

Voor meer informatie:

Impona
Tel. 06-47551015                                  
info@impona.nl 
www.impona.nl

NA HET VERVAARDIGEN VAN EEN SIERAAD ZORGT HET POLIJSTEN 

ERVOOR DAT ELK JUWEEL EXTRA GLANS KRIJGT. BUSCH BIEDT 

POLIJSTGEREEDSCHAP DAT ERVOOR ZORGT DAT SIERADEN EN 

EDELSTENEN ZONDER KRASSEN DE FINISHING TOUCH KRIJGEN. 

Elk sieraad wordt optimaal gepolijst door gebruik te maken van de 
polijstgereedschappen van Busch die vervaardigd zijn van puimsteen. Dit 
vulkanisch gesteente wordt gekenmerkt door een grote porositeit, waardoor 
het ideaal is om sieraden te polijsten. Busch biedt een ‘pre polijster’ die 
herkenbaar is aan de olijfkleur, terwijl de finale afwerking gedaan kan worden 
met de hoogglans polijster, die aan de grijze kleur te herkennen is.

Meer informatie:
Busch & Co., tel. +49 (0) 2263 860, www.busch.eu 

PUIMSTEEN POLIJSTGEREEDSCHAP 

     van Busch

mailto:info@impona.nl
http://www.impona.nl/
http://www.busch.eu/
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Binnenkort verkrijgbaar: ICE duo. 

http://webshop.pdagroup.nl/
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H O R L O G E S

PICTO IN ZWART-WIT

Het model is te verkrijgen met een wijzerplaat een doorsnede van 40 mm. De sili-
conen band geeft het horloge een frisse en draagbare look. De horloges worden met 
een extra band in zwart of wit geleverd. De prijs varieert van €129,- tot €149,- voor 
modellen met een leren band. 

PICTO
Een stip op de wijzerplaat geeft het uur aan en een wijzer de minuten. Het is verlei-
delijk om te zeggen dat het horloge niet de tijd laat zien maar een indicatie geeft van 
de tijd. Het design is minimalistisch en karakteristiek. Picto is in 1984 gelanceerd en 
werd al snel een sensatie in de internationale design scene. Sinds 2015 wordt Picto in 
de Benelux gedistribueerd door City Time.

Meer informatie:

City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl   

HET DEENSE HORLOGEMERK PICTO HEEFT IN MAART TWEE NIEUWE 

MODELLEN UITGEBRACHT IN EEN OPVALLENDE MULTI-PRINT. BEIDE MODEL-

LEN ZIJN UITGEVOERD MET EEN KAST IN GLANZEND RVS. DE COLLECTIE 

VAN PICTO STAAT BEKEND OM HAAR MINIMALISTISCHE EN STRAKKE 

SCANDINAVISCHE DESIGNS, VOOR EEN ERG AANTREKKELIJKE PRIJS.

BEATLES HET GEZICHT VAN RAYMOND WEIL MAESTRO 

Deze speciale Beatles-editie heeft een 39,5mm gepolijste stalen kast en de 
wijzerplaat is voorzien van de dertien albumtitels van de legendarische band 
met een speciale ‘Help’ index op 4 uur. Het officiële Beatles-logo, zowel op 
de wijzerplaat als de onderkant van de kast, en het nummer van de gelimi-
teerde oplage maken het totaalplaatje af. Er zijn drieduizend stuks van dit 
unieke horloge gemaakt, dus mocht u geïnteresseerd zijn; wacht niet te lang.

Voor meer informatie:

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

AL VEERTIG JAAR LANG MAAKT LUXE HORLOGEMAKER RAYMOND 

WEIL UURWERKEN OP TOPNIVEAU. OM DIT HEUGELIJKE FEIT TE 

VIEREN KOOS HET ZWITSERSE BEDRIJF ÉÉN VAN DE BEKENDSTE 

BANDS ALLER TIJDEN UIT ALS HET GEZICHT VAN DE LIMITED EDITION 

MAESTRO: DE BEATLES. DIT MODEL WERD TIJDENS BASELWORLD 

GEPRESENTEERD.

mailto:info@city-time.nl
http://www.weisz.nl/
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WAAR DENKT U AAN ALS WE HET HEBBEN OVER FESTINA? SPAANS HORLOGEMERK MET EEN STERKE BAND MET HET WIELRENNEN WAAR-

SCHIJNLIJK. MARKTLEIDER IN BELGIË? VAST OOK WEL. VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN FESTINA LOTUS BENELUX IN BELGIË WORDT 

NEDERLAND ECHTER OOK GEZIEN ALS EEN AFZETMARKT MET GROOT POTENTIEEL. VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN HET 

BELEID VAN DE MERKEN DIE IN HET PORTFOLIO VAN FESTINA LOTUS BENELUX (FESTINA, LOTUS, JAGUAR, CANDINO EN CALYPSO WATCHES) 

ZIJN, IS JURGEN DE STROOPER. DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER SPRAK MET DE ALGEMEEN SALES DIRECTOR VAN FESTINA LOTUS 

BENELUX EN SALES VERANTWOORDELIJKE VOOR NEDERLAND ROLAND KRAGTEN TIJDENS BASELWORLD 2016. DAAR WERD ONDER MEER 

GESPROKEN OVER DE AMBITIES VAN FESTINA LOTUS GROUP IN NEDERLAND EN TEVENS KREGEN WE METEEN DE NIEUWE COLLECTIES TE ZIEN.
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FESTINA
‘DE GROTE KRACHT VAN

IS TE VINDEN IN HET BASISAANBOD’

Met meer dan dertig jaar historie is de Festina Lotus Group uitgegroeid tot een 
van de horlogegiganten in de horlogebranche. Naast Festina bestaat het port-
folio van de Festina Lotus Group dus uit de merken Lotus, Jaguar, Candino, 
Calypso, Lotus Style and Lotus Silver. Het succes van de Festina Lotus Group 
is gebaseerd op de ervaring en kennis die in de afgelopen drie decennia 
is opgedaan, maar ook op technologische innovatie, een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding en een betrouwbare aftersales service. Bovendien kan de 
Festina Lotus Group terugvallen op een uitgekiend wereldwijd distributiesys-
teem.
 
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Bij de merken binnen het portfolio van de Festina Lotus Group gaan design 
en innovatie hand-in-hand. Als gevolg daarvan is de Festina Lotus Group aan-

wezig in meer dan negentig landen en vandaag de dag is het bedrijf zelfs sec-
torleider in de markten in Spanje, Frankrijk én België. Die positie wil Festina 
ook verwerven in Nederland. Jurgen de Strooper: “Van oudsher zijn we heel 
sterk in België. In Nederland is het tot nog toe lastiger voor ons. Dat heeft te 
maken met de sterke spelers die zich op de markt begeven. De grote kracht 
van Festina is te vinden in het basisaanbod en ik denk dat Festina daar zeker 
van toegevoegde waarde heeft voor juweliers. Dat heeft alles te maken met 
de geweldige prijs-kwaliteitverhouding.”

BREED PRESENTEREN
Jurgen omschrijft Festina als ´heel toegankelijk´. “De collectie van Festina is 
sterk in de basis, met uitschieters zoals de Chrono Bike collectie en de nieu-
we Prestige collectie. We zorgen ervoor dat het aanbod steeds meeromvat-

D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 610

Jurgen de Strooper en Roland Kragten
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tend wordt. Dat houdt in dat we zowel voor mannen als vrouwen prachtige 
collecties aanbieden. We merken wel dat Nederlandse juweliers met kleinere 
collecties werken, waar men in België veel meer ervoor kiest om een merk 
breed te presenteren. Dat is een groot verschil. De Nederlandse juwelier kiest 
meer voor speciale modellen, in plaats van de basis goed te tonen. Wij zou-
den graag zien dat onze partners ervoor kiezen om Festina breder in de win-
kel te presenteren. Dat komt het merk ten goede en ook de verkoop.”

Als argument stipt Jurgen de Strooper aan dat Festina geen modemerk is waar 
ze werken met bestverkopende modellen. “Wij zijn een echt horlogemerk, 
dus bieden we geen ‘top twintig’ aan. We hebben een sterke collectie waar 
wij volledig achter staan. Commitment is het sleutelwoord. Wanneer mensen 
de gehele collectie zien zijn ze altijd onder de indruk. We kunnen zoveel bie-
den. We moeten de juweliers in Nederland zien te overtuigen van de sterkte 
van de collectie. Dat is onze eerste taak en daarbij willen we ons opnieuw 
profileren.”

OFFICIAL TIME KEEPER
Dat heeft mede te maken met een gewijzigde koers binnen Festina. De 
afgelopen jaren is Festina onlosmakelijk verbonden geweest aan de Tour de 
France. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen Festina zagen als spor-
tiever merk. “We zijn gestopt als ‘official time keeper’ van de Tour de France, 
maar dat betekent niet dat we stoppen met onze Chrono Bike collectie. 
Sterker nog: we hebben een prachtige nieuwe collectie geintroduceerd, waar 
Richard Virenque ook weer het gezicht van is, maar daarnaast bieden we dus 
veel meer. Dat is onderbelicht gebleven.”

GERARD BUTLER
Het grote nieuws dat Festina tijdens BaselWorld 2016 naar buiten bracht, 
is dat Gerard Butler het nieuwe gezicht van het merk is. Roland Kragten: 
“Gerard Butler is iemand waar zowel mannen als vrouwen zich mee kun-
nen identificeren. Hij geeft Festina nog meer allure, zoals je ook ziet bij de 
Prestige collectie. De hoogwaardigheid die men gewend is van Festina als het 
gaat om kwaliteit komt terug in deze collectie en natuurlijk is de prijs weer 
bijzonder goed. De modellen zijn tussen de € 200,- en € 300,- geprijsd, een 
segment waarin Festina altijd heel sterk is.”

DAMES
Daarnaast valt op in de nieuwe collectie van Festina dat de focus op dames-
collecties gelegd wordt en zien we veel retro-modellen terug in het herenseg-
ment. Roland toont ons de noviteiten tijdens BaselWorld. “Festina richt zich 
dit jaar heel duidelijk op de dames. De nieuwe modellen hebben een gewel-
dige uitstraling en zijn beschikbaar in verschillende kleuren zoals staal, rosé, 
goud en bicolor. Er is echt voor ieder wat wils en natuurlijk in een hele mooie 
prijsklasse tussen de € 100,- en € 150,-. Dat is een heel gangbaar segment 
waar nog veel omloopsnelheid in is. Als je deze kwalitatief hoogwaardige 
modellen aan een klant laat zien en de prijs vertelt, dan verklaren ze je waar-
schijnlijk voor gek. Daar is de meerwaarde al gecreëerd.”

MANNEN
“Succes verzekerd”, zo vertelt Roland bij het tonen van de Festina mannen-
modellen. “De stalen modellen zijn zeer herkenbaar als zijnde Festina en met 
een prijs die ligt tussen de € 149,- en € 199,- zijn we heel concurrerend. Dit 
jaar zien we veel retro-modellen terugkomen waar we hoge ogen mee gaan 
gooien. De prijzen van deze modellen is vastgesteld tussen de € 129,- en € 

139,-. Dit is de basiscollectie die zo onderbelicht is geweest de afgelopen 
jaren en waar we nu weer meer de focus op gaan leggen, omdat we daar ook 
veel potentieel zien voor onze klanten.”

JAGUAR
Jaguar is een andere paradepaard binnen het portfolio van Festina Lotus 
Group. “De evolutie van Jaguar is heel mooi om mee te maken. Je ziet hier 
weer een sterke basiscollectie, maar ook veel special editions. Vooral voor 
dames heeft Jaguar goed geluisterd naar de markt. Er is steeds meer vraag 
naar een hoogwaardig Swiss made horloge dat is afgewerkt met saffierglas in 
de prijsklasse tussen de € 250,- en € 500,- en dat biedt Jaguar”, aldus Jurgen.

LOTUS
“We moeten Lotus uiteraard niet vergeten”, zo vervolgt Jurgen. “De Lotus 
collectie bestaat uit iets meer getypeerde modellen, die kleurrijk en opval-
lend zijn. Lotus gaat iets meer richting de trend. Onze samenwerking met de 
Spaanse MotoGP-rijder Marc Márquez draagt ook bij aan de populariteit van 
Lotus. Daarnaast hebben we aanvullend op de horlogecollectie een tweetal 
sieradencollecties onder de naam Lotus Style en Lotus Silver. Lotus Style is 
een collectie stalen sieraden met een herkenbare uitstraling, terwijl Lotus 
Silver bestaat uit zilveren sieraden in een prijsklasse tussen de € 19,- en € 
39,-. Als producent kunnen we al onze producten natuurlijk scherp in de 
markt zetten. Dat geldt ook voor Calypso. We zijn heel sterk vertegenwoor-
digd met Calypso in het laagsegment en dat komt door de zeer grote omloop-
snelheid.”

Tot slot stipt Jurgen nog een heel belangrijk punt aan. “Het serviceniveau van 
de Festina Lotus Group is geweldig. Als zelfstandig producent van alle merken 
hebben we elk onderdeel op voorraad en zorgen ervoor dat de juwelier zich 
daar geen zorgen om hoeft te maken. Daar hechten wij veel waarden aan. 
We willen onze partners zoveel mogelijk ontzorgen en helpen waar moge-
lijk. Dat doen we dus niet alleen met geweldige producten, maar ook op het 
gebied van aftersales en ondersteuning.”

Meer informatie: Festina Lotus Benelux,
Tel. +32 (0)16387980, www.festina.com

“WE MOETEN DE JUWELIERS IN 

NEDERLAND ZIEN TE OVERTUIGEN VAN 

DE STERKTE VAN DE COLLECTIE. DAT IS 

ONZE EERSTE TAAK EN DAARBIJ WILLEN 

WE ONS OPNIEUW PROFILEREN”

D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 6 11

http://www.festina.com/


D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 612

R O A D S H O W S

Clarity & Success 

AANBIEDING
“Ter gelegenheid van de komende Roadshows hebben we voor de deelnemers een speciale aan-
bieding in het leven geroepen”, zo vertelt Rik de Vries, Sales Manager Clarity & Success Benelux. 
“Deze aanbieding is voor elke juwelier of goudsmid zeer interessant om in 2016 een begin te 
maken met het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Deze aanbieding, met een totale verkoop-
prijs van € 1.999,- (excl. btw), is opgebouwd uit de volgende onderdelen: een kassa met touchs-
creen en geïntegreerde computer, de standaard softwaremodule voor kassafunctionaliteit en voor-
raadbeheer van Clarity & Success, Antivirus software en het Windows 7 software pakket. Tevens is 
de installatie en configuratie van de software inbegrepen.”

“Het systeem is ook verkrijgbaar in wit”, vervolgt Rik. “Daarnaast kunt u andere accessoires, zoals 
de label- en bonprinter bij ons aanschaffen. Als u reeds uw eigen softwaresystem gebruikt, zullen 
we controleren of wij uw oude gegevens kunnen importeren. Als u voor dit aanbod kiest, zult u 
tevens door ons getraind worden. U kunt kiezen uit drie trainingsmodellen; via telefoon of Skype, 
middels een groepstraining of een exclusieve training op uw locatie. Deze aanbieding is alleen 
geldig na aanmelding voor een van de roadshows.”

AANMELDEN
“Als u zich wilt aanmelden voor een van 
de roadshows bij u in de buurt, kunt u 
zich inschrijven via roadshow@clarity-
success.com. Wij hopen u van harte te 
mogen verwelkomen.”

Voor meer informatie: 
Clarity & Success 
Rik de Vries
Tel. 06-52100777
rik.devries@clarity-success.com

DIT JAAR GAAT CLARITY & SUCCESS, AANBIEDER VAN SOFTWARE VOOR JUWELIERS, 

ZICH ACTIEVER PRESENTEREN OP DIVERSE LOCATIES IN ZOWEL NEDERLAND ALS 

BELGIË. VANWEGE DE GROTE VRAAG VAN JUWELIERS UIT DE BENELUX INZAKE DE 

MOGELIJKHEDEN EN TOEPASSINGEN VAN HET HUIDIGE SOFTWAREPAKKET VAN 

CLARITY & SUCCESS, WORDEN ER OVER HET HELE JAAR DIVERSE ‘ROADSHOWS’ 

GEORGANISEERD, WAAR GEÏNTERESSEERDEN EEN LIVE DEMONSTRATIE KUNNEN 

VOLGEN EN EVENTUEEL VRAGEN TER PLEKKE BEANTWOORD KUNNEN KRIJGEN.

KOMT NAAR U TOE IN 2016

HIERONDER VINDT U DE REEDS GEPLANDE 

DATA EN BIJBEHORENDE LOCATIES:

Maandag, 25 april in Antwerpen
Tijdstip: 13.00 uur tot 16.00 uur

Maandag, 27 juni in Utrecht
Tijdstip: 13.00 uur tot 16.00 uur

Maandag, 26 september in Eindhoven
Tijdstip: 13.00 uur tot 16.00 uur

Maandag, 24 oktober in Breda
Tijdstip: 13.00 uur tot 16.00 uur

Maandag, 28 november in Zwolle
Tijdstip: 13.00 uur tot 16.00 uur

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


MONTECRISTO AUTOMATIC
Chronograph with mechanical automatic movement developed by Locman.

Sapphire crystal. Titanium and stainless steel case. 10 ATM water resistant.

INTERNATIONAL LUXURY PARTNERS GMBH & CO. KG 

ROB VON MULLEM     SALES MANAGER NETHERLANDS

M: +31 (6) 55783835    RVANMUELLEM@ILP-LUXURY.COM

mailto:RVANMUELLEM@ilp-luxury.com


BEAUTY SELECTION BRUSSELS 
ontmoetingsplek VOOR BENELUX

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

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

OP 24 EN 25 APRIL WORDT DE VAKBEURS BEAUTY SELECTION 2016 

GEHOUDEN IN BRUSSELS EXPO. DIT EVENEMENT IS EEN BELANG-

RIJKE ONTMOETINGSPLAATS VOOR KAPPERS UIT DE HELE BENELUX. 

UITERAARD WORDEN TIJDENS DE KOMENDE EDITIE VOLOP NIEUWE 

TRENDS, TECHNIEKEN EN STYLES GEPRESENTEERD.

ICE DUO: 
KRACHTIGE 

KLEUREN 
ÉN EEN 

TRENDY JASJE

Of je nu rondkijkt in de sportschool of op de catwalk, de ‘duo’ 
fashion trend is overal in 2016. Contrasterende kleuren, die toch 
perfect bij elkaar passen. Om op deze grote hype in te spelen, pre-
senteerde Ice-Watch tijdens BaselWorld 2016 de unieke ICE duo 
collectie. Het customizen van je eigen kleding is in het laatste jaar 
steeds belangrijker geworden voor de consument. We zijn steeds 
meer gewend om accessoires perfect te kunnen combineren met 
een gehele outfit. Met de ICE duo collectie heeft Ice-Watch hier-
mee de juiste snaar geraakt. Door de twintig verschillende model-
len in verassende kleurcombinaties, krijgt iedere outfit een eigen 
twist.

KLEUREN
Niet één, maar twee: de kleuren zijn krachtiger dan ooit bij Ice-
Watch met de nieuwe collectie ICE duo. Super modieuze horloges 
die spelen met contrasterende kleuren: antraciet en geel, dusty en 
koraal, roze en munt, of zwart en oranje. Elk model verrast met de 

ICE-WATCH HEEFT ZICH TIJDENS BASELWORLD 

2016 VAN HAAR BESTE KANT LATEN ZIEN MET 

DE INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE, 

OPVALLENDE COLLECTIE. KLEURRIJK ALS ALTIJD 

WEET ICE-WATCH WAAR HAAR KRACHT LIGT: 

BIJ DE HERKENBARE KUNSTSTOF HORLOGES 

MET EEN TRENDY DESIGN. ICE DUO IS EEN 

PRACHTIGE MIX VAN KLEUREN, HELEMAAL 

VOLGENS DE DESIGNWAARDEN VAN ICE-

WATCH. CHANGE. YOU CAN.

H O R L O G E S
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combinatie van zachte tinten voor de wijzerplaat en de bovenkant van de pols-
band, en een sprekende kleur voor de wijzers, de binnenste cirkel en de onder-
zijde van de polsband.

MARKETING
De nieuwe ICE duo-collectie bestaat uit twintig modellen in twee kleuren, hele-
maal in lijn met de nieuwste trends, passend bij elke garderobe en elke situatie. 
Monotoon wordt het nooit met zo’n dynamische twist.  “De ijzersterke en vernieu-
wende collectie biedt ons de kans om hier ook met onze marketingactiviteiten een 
enorme impact mee te creëren”, aldus Jean-Pierre Lutgen, CEO  van Ice-Watch. 
“Speciaal voor de ICE duo hebben we voor het eerst een magazine gelanceerd. 
Een totaal nieuw concept voor Ice-Watch: een dikke catalogus waarin alles draait 
om het thema ‘Get the Look’. En voor de juwelier is dit een fantastische verkoop-
tool.”

GROTER DAN GROOT
Met dit unieke concept wordt Ice-Watch  grootser zichtbaar dan ze ooit geweest 
is. Dit seizoen is het seizoen van de ICE duo. Dit gaan we terug zien in een weer-
galoze 360 reclamecampagne. De landelijke billboard-campagnes, bushokjes, 
magazines en online advertising worden dit seizoen grootser dan ooit. Je kunt dit 
seizoen niet om de prachtige beelden van de ICE duo heen. De ICE duo collectie 
ligt vanaf begin mei in de winkels.

Meer informatie: 

Pex Time
Tel. 075-670 70 75
www.pextime.nl 

http://www.pextime.nl/


    GEMAKKELIJK 
JE FAVORIETE ARMBAND OF HORLOGE OMDOEN 
 MET FAIRY FASTENER (TM)
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Dynamics: 

“De belangstelling voor Dynamics is makkelijk te verklaren”, vertelt Peter van 
Vuuren. “Echt spectaculaire vernieuwingen bij gouden sieraden zien we niet vaak, 
daarom zijn wij ook zo blij met Dynamics. Het idee van de Dynamics-hanger is 
even eenvoudig als innovatief. De 14 karaat gouden hangers bestaan uit twee of 
drie losse delen die exact in elkaar passen. Deze delen hebben ieder een andere 
kleur (geel-, wit- of roségoud) en zijn aan één kant gezet met cubic zirkonia’s, ter-
wijl de andere zijde van hoogglans goud is.”

COLLIER
De Dynamics-hanger wordt geleverd met bijpas-
send collier. Peter: “Het bijgeleverde collier past 
op vele manieren door de fraaie gouden elemen-
ten. Hierdoor kan men bijna eindeloos combine-
ren en variëren. Naast elkaar, onder elkaar, recht 
of schuin, combineer gezet met hoogglans: alles 
is mogelijk. De door ons bijgeleverde folder laat 
de vele mogelijkheden zien. De advieswinkelver-
koopprijzen van Dynamics zijn vastgesteld tussen 
de € 329,- en € 369,-, afhankelijk van het model. 
Deze prijs is inclusief het gouden collier dat op 
twee lengtes draagbaar is (42 en 45 centimeter). 
Door de vele enthousiaste reacties die we gekre-
gen hebben de afgelopen tijd is het ons duidelijk: 
we hebben letterlijk goud in handen.”   

Meer informatie: Drijfhout, tel. 020-5648520, 
www.drijfhoutnl.com   

ÉÉN SIERAAD

MET DERTIG DRAAGMOGELIJKHEDEN

DRIJFHOUT BLIJFT INNOVEREN IN HET 

ASSORTIMENT MET GOUDEN SIERADEN, 

OOK OMDAT DE VRAAG NAAR DEZE PRO-

DUCTGROEP ONVERMINDERD GROOT BLIJFT. 

WAAR DRIJFHOUT DE AFGELOPEN MAAN-

DEN SOWIESO HET SIERADENASSORTIMENT 

FLINK UITGEBREID HEEFT, INTRODUCEERT 

HET BEDRIJF NU EEN HEEL TRENDY GOUDEN 

SIERAAD MET DE NAAM DYNAMICS. DEZE 

BIJZONDERE HANGER IS OP MAAR LIEFST 

DERTIG MANIEREN TE DRAGEN EN WAS 

TIJDENS DE VOORJAARSBEURS EEN PUBLIEKS-

TREKKER VOOR DRIJFHOUT, ZO HOREN WIJ 

VAN PETER VAN VUUREN.

http://www.drijfhoutnl.com/


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

C O V E R S T O R Y  H Æ M M E R  G E R M A N Y

HÆMMER GERMANY HEEFT SINDS BEGIN DIT JAAR DE DIS-

TRIBUTIE VAN HET OVERSIZED HORLOGEMERK IN ONS LAND 

IN EIGEN HAND GENOMEN. DE AFGELOPEN JAREN WERD 

HÆMMER DOOR AGENTEN IN NEDERLAND VERDEELD, MAAR 

HET BEDRIJF WEET ZELF NATUURLIJK ALS GEEN ANDER HOE 

HET MERK HET BESTE GEPOSITIONEERD MOET WORDEN. 

JEROEN OPDAM EN HOLGER BOHNE ZIJN DE OPRICHTERS 

VAN HÆMMER GERMANY. JEROEN IS ALS NEDERLANDER 

DE AANGEWEZEN PERSOON OM ALLES TE VERTELLEN OVER 

DEZE BELANGRIJKE STAP VOOR  HÆMMER GERMANY EN 

STOND DAN OOK DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE 

JUWELIER TE WOORD. “HÆMMER STAAT GARANT VOOR 

EEN OPZIENBAREND EN MARKANT DESIGN, REVOLUTIONAIR 

DRAAGCOMFORT MET DE KROON OP LINKS EN NATUURLIJK 

EXCLUSIVITEIT, WANT ELK MODEL IS GENUMMERD EN GELIMI-

TEERD OP 999 STUKS. ZO KUNNEN 999 MENSEN HETZELFDE 

MODEL HEBBEN, MAAR NOOIT HETZELFDE HORLOGE!”

“999 mensen kunnen hetzelfde model hebben, 

maar nooit hetzelfde horloge”
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Toen Holger Bohne en Jeroen Opdam elkaar ontmoetten in 2006 op 
BaselWorld bleken ze een gezamenlijke droom te hebben: een revolutie ont-
ketenen in de wereld van horloges. Ze wilden horloges maken met een hoog 
draagcomfort en een klassiek elegant design. Zo is in 2008 het Duitse merk 
HÆMMER geboren, een horlogemerk met de kroon aan de linkerkant en een 
markant design.

HÆMMER heeft een onmiskenbare eigen identiteit. “Wij zijn een Duits hor-
logefabrikant die gespecialiseerd is in het maken van markante horloges in 
een elegant en klassiek design”, vertelt Jeroen Opdam. “Bij de eerste blik op 
het horloge moet het meteen duidelijk zijn dat het om een HÆMMER hor-
loge gaat. Dit bereiken wij door het oversized formaat van het horloge en de 
bijzondere positie van de kroon op links. Het draagcomfort is daardoor ook 
gewaarborgd. Het logo is bij ieder horloge groot aan de zijkant van de kast 
ingegraveerd en ieder model is gelimiteerd op 999 exemplaren. Allemaal 
opvallende eigenschappen die eraan bijdragen dat HÆMMER herkenbaar is 
in één oogopslag.”

“De kwaliteit van het horloge telt zwaar bij HÆMMER”, zo vervolgt Jeroen. 
“Alle uurwerken zijn bijvoorbeeld uitsluitend van Miyota en bijna alle horlo-
ges zijn afgewerkt met verhard mineraalglas. De horloges uit de Feminica lijn 
zijn zelfs afgewerkt met saffierglas. De horlogebanden zijn van écht Italiaans 
kalfsleer en de horloges hebben een schroefkroon en geschroefde achterdek-
sel. Daarbij hebben we niet alleen opvallende herenmodellen, maar ook was 
HÆMMER in 2009 de eerste met dameshorloges in een oversized-formaat. 
Dit horloge had namelijk een horlogekast met een diameter van 45mm. In 
2014 produceerden wij tevens het eerste automatische oversized dameshor-
loge, om maar aan te geven dat we niet stilstaan als het gaat om ontwikkelin-
gen.”

HÆMMER-COLLECTIE
De horloges van HÆMMER zijn ontegenzeggelijk opvallend en charisma-
tisch. Ze staan voor revolutie en verandering. “HÆMMER richt zich vooral op 
dames en heren die zeer gemotiveerd zijn en veel waarde hechten aan open-
heid en flexibiliteit. Ze staan open voor nieuwe dingen. Onze HÆMMER-
collectie bestaat uit een aantal families die elk weer hun eigen karakter 
hebben: Noblica, Classica, Indipendica, Feminica, Dark Secret, Unica en 
Sicilica.”

HÆMMER HERENHORLOGES
De collectie HÆMMER herenhorloges bestaat uit de Noblica, Classica en 
Indipendica. “Noblica is de succesvolle, luxe serie bestaande uit herenau-
tomaten met een kleine subwijzerplaat waar de secondes op worden aan-
gegeven. Zeer fraai vormgegeven zoals men van ons gewend is en uiteraard 
gelimiteerd in een oplage van 999. Classica is de performer uit de HÆMMER-
collectie. Een combinatie van moderne en klassieke details vormen het uiter-
lijk van deze quartz chronografen voor heren. Indipendica toont een aantal 
sportieve quartz chronografen die altijd en overal een echte eyecatcher zijn.” 

HÆMMER DAMESHORLOGES
De collectie HÆMMER dameshorloges wordt gevormd door de Feminica, 
Dark Secret, Unica en Sicilica. Jeroen: “Feminica was in 2009 de eerste col-
lectie oversized damesautomaten voor de zelfbewuste vrouw die op zoek was 
naar een statement horloge. Door de jaren heen is daaraan niets veranderd. 
De Feminica-modellen zijn zeer populair. Dark Secret zijn quartz chronogra-
fen voor dames. De horloges zijn gezet met zestig baguette kristallen rondom 
de wijzerplaat en zijn afgewerkt met een echte kalfsleren horlogeband. De 
Unica quartz chronografen voor dames worden gesierd door glinsterende 
Swarovski-kristallen in verschillende elegante kleuren. Sicilica quartz chro-
nografen laten de draagster in het middelpunt van de aandacht staan door de 
glans van de 62 Swarovski-kristallen. Op en top vrouwelijk dus.”

DISTRIBUTIE NEDERLAND
“HÆMMER GERMANY staat voor een professionele merkstrategie en doel-
groepgerichte, selectieve distributie”, zo vertelt Jeroen over het beleid van 
HÆMMER. “Dat houdt in dat we onze klanten 
exclusiviteit willen bieden in hun gebied. 
Wij willen de band met juweliers in 
Nederland versterken en samen met 
onze juweliers nieuwe wegen 
vinden en bewandelen om 
HÆMMER GERMANY ook in 
Nederland succesvol te laten 
zijn. In Duitsland hebben we 
onze meerwaarde al bewe-
zen met 550 juweliers. 
In korte tijd is HÆMMER 
GERMANY uitgegroeid tot 
een succes en behoort in 
het prijssegment tussen de 
€ 400,- en € 500,- tot één 
van de sterkste merken. Dat 
willen we ook in Nederland 
realiseren”, aldus Jeroen tot 
slot. 

Meer informatie:
HÆMMER GERMANY 
Tel. +49 (0)2307 208 430
www.haemmer-GERMANY.com

Jeroen 
Opdam

Sicilica Classica Noblica Independica

‘Wij willen de band met juweliers in 
Nederland versterken en samen met 
onze juweliers nieuwe wegen vinden 
en bewandelen om HÆMMER 
GERMANY ook in Nederland 
succesvol te laten zijn’

http://www.haemmer-germany.com/
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De afgelopen jaren heeft de Offenbach Group – dat merken als Coco 88, Max XL Watches, Colori en New Bling 
in het assortiment heeft – hoge ogen gegooid in het buitenland. Reden dus ook om als exposant aan de grootste 
vakbeurs in de wereld deel te nemen. “We zijn zeer te spreken over de beurs in Basel”, vertelt Ron Offenbach. “We 
hebben onze doelstellingen voor deze beurs behaald. Het is voor ons een belangrijke ontmoetingsplek om een groot 
deel van ons buitenlandscliënteel te ontmoeten en nieuwe collecties te presenteren.”

KALIBER
Tijdens de Voorjaarsbeurs presenteerde de Offenbach Group nieuwe collecties van Coco88 en Colori horloges. 
“Maar we hebben ook een nieuw merk gelanceerd: Kaliber. Dat is een hip herenmerk met zowel horloges als trendy 
armbanden in de collectie. Ook tijdens BaselWorld hebben we op Kaliber goede reacties gehad.”

NEDERLAND
De Offenbach Group timmert internationaal heel goed aan de weg. Dat betekent niet dat de focus niet op 
Nederland gericht blijft. “Nederland is en blijft voor ons erg belangrijk. We werken graag samen met de 
Nederlandse juweliers. Uiteraard hopen we dat de merken die in het buitenland goed draaien ook in Nederland 
beter op de kaart te krijgen. We bieden de juwelier dan ook erg goede marges, goede service en verplichten hen tot 
niets. In deze toch zware tijden hebben de juweliers het al moeilijk genoeg.”

Wat mogen we dit jaar nog van de Offenbach Group verwachten? Ron: “We zullen dit voorjaar weer een  New 
Bling Magazine uitbrengen met een breed assortiment trendy sieraden. De gemiddelde winkelverkoopsprijs ligt rond 
de € 50,-. We gaan daarnaast een nieuwe collectie Colori horloges lanceren en Kaliber wordt verder uitgebreid.”

Meer informatie: Offenbach Group, tel. +31 (0)88 6644100, www.offenbachgroup.com

DE AFGELOPEN MAANDEN HEBBEN VOOR ONS GROTENDEELS IN HET TEKEN GESTAAN VAN HET 

BEZOEKEN VAN DE (INTERNATIONALE) VAKBEURZEN. DE OFFENBACH GROUP WAS ZOWEL TIJDENS DE 

VOORJAARSBEURS ALS IN BASEL AANWEZIG EN TOONDE EEN STERK VERNIEUWD AANBOD. WIJ SPRA-

KEN MET RON OFFENBACH OVER DE DEELNAMEN AAN DEZE BEURZEN EN VROEGEN WAT ER ALLEMAAL 

GEPRESENTEERD WERD.

RON OFFENBACH: “NEDERLAND IS EN 
BLIJFT VOOR ONS ERG BELANGRIJK”

http://www.offenbachgroup.com/
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I N T E R V I E W

‘DOOR DE SIERADENLIJN IS 
HET JUWELIERSKANAAL EEN 

BELANGRIJK DISTRIBUTIEKANAAL 
GEWORDEN VOOR NOOSA’

“In 2008 is het idee ontstaan om een uniek onderscheidend 
merk voor riemen op de markt te brengen, met een eigen iden-
titeit, onafhankelijk werelds karakter en daarbij een bijdrage 
te leveren aan een betere wereld. Dan ga je kijken naar wat je 
doelgroep moet worden, waar je voor staat als merk en natuur-
lijk hoe het eruit komt te zien. We hebben dan ook een aantal 
ontwerpers gevraagd om ons te helpen met het ontwikkelen van 
een onderscheidend merk. Daaruit kwamen hele leuke ideeën, 
maar niet hetgeen wij voor ogen hadden. We zijn uiteindelijk 
zelf aan de slag gegaan en het idee voor de Chunks® is ontstaan 
in het Vondelpark, toen ik in een blocnote aan het tekenen 
was.” 

CHUNKS®

“Het mooie van de  Chunks® is dat je het accessoire kan perso-
naliseren”, zo vervolgt Nathalie. “Chunks® zijn handgemaakte 
verwisselbare ornamenten of elementen met symbolen uit cul-
turen en tradities vanuit de hele wereld waarmee je accessoires 
zoals riemen en armbanden volledig persoonlijk en betekenis-
vol kunt maken. Door zelf te kiezen en verwisselen heeft een 
accessoire van NOOSA-Amsterdam persoonlijke waarde en 
betekenis. De Chunks® worden met de hand gemaakt volgens 
fair trade principes van natuurlijke materialen door de lokale 
bevolking in landen zoals Nepal, Peru en Indonesië.”

SIERADEN
“Het succes van NOOSA-Amsterdam is te danken aan een com-
binatie van een aantal zaken. Allereerst het unieke Chunks®-
concept. Daarnaast is de wijze waarop we de distributie tot en 
met instore-presentatie hebben verzorgd een belangrijk onder-
deel geweest van het succes. Inmiddels zijn we bijna zeven 
jaar verder en heeft NOOSA-Amsterdam een breed assortiment 
van accessoires, Chunks® en sinds kort ook een sieradenlijn. 
De verkoop van de accessoires van NOOSA-Amsterdam heeft 
zich de eerste jaren gericht op het fashionkanaal, maar door de 
uitbreiding van de het assortiment met een sieradenlijn is het 
juwelierskanaal een belangrijk distributiekanaal geworden voor 
de komende jaren. De uitdaging waar we voor gaan is om van 
een succesvol Chunks®-concept een lange termijn mooi inter-
nationaal lifestyle merk te bouwen voor accessoires en sieraden 
met een eigen betekenisvolle merkidentiteit”, vertelt Nathalie tot 
slot.

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

ZOALS WE IN DE VORIGE UITGAVE VAN DE 

JUWELIER AL BELOOFDEN GAAN WIJ DIEPER IN OP 

HET VERHAAL ACHTER NOOSA-AMSTERDAM. OM 

ALLES TE WETEN TE KOMEN OVER DIT BIJZONDERE 

LIFESTYLE MERK GINGEN WIJ HET GESPREK AAN 

MET NATHALIE MANGNUS. ALS OPRICHTSTER VAN 

HET MERK SAMEN MET ALETTE ZEIJLSTRA IS ZIJ 

NATUURLIJK DE AANGEWEZEN PERSOON OM ONS 

MEER TE VERTELLEN OVER NOOSA-AMSTERDAM EN 

DE MEERWAARDE VAN HET MERK VOOR JUWELIERS.

http://www.noosa-amsterdam.com/
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C U R S U S  &  T R A I N I N G

Edelsteenkunde

George Hamel is een begrip in de branche als het gaat om zijn kennis over edelstenen en diamant. Zijn 
kennis stelt hij graag twee maal per jaar ter beschikking van een paar gelukkigen die deelnemen aan 
de cursus Edelsteenkunde Basiskennis Diamant. “Ik verzorg de cursus al sinds 1971”, aldus drs. George 
J.W. Hamel, FGA. 

Passie voor diamant is iets dat de heer Hamel ontegenzeggelijk heeft. Waar is die passie ontstaan? “Ik 
ben letterlijk geboren in de oude diamantwijk in Amsterdam. Sinds mijn achtste spaarde ik al stenen 
en op mijn zestiende wist ik dat ik Geologie wilde studeren. Mijn missie was om de beste te worden 
binnen mijn vakgebied en daar ben ik aardig in geslaagd. Ik wil nu mijn passie én kennis over diamant 
overbrengen en ervoor zorgen dat mensen in twee dagen zo met diamant kunnen werken dat ze kwa-
liteit en dergelijke goed kunnen beoordelen. Je kunt aan deze cursus zonder enige voorkennis starten, 
maar we zien veel mensen uit de juweliersbranche die deelnemen.”

LOEPCURSUS
Onder het motto ‘meer kennis doet meer verkopen’ is de cursus Basiskennis Diamant speciaal bedoeld 
voor een ieder die werkt in de sieraden- en uurwerkenbranche. In de cursus wordt theorie over diamant 
afgewisseld met de praktijk van het bekijken en beoordelen van stenen. De nadruk ligt op het toepassen 
van kennis en ervaring tijdens het verkoopproces van sieraden. “We noemen dit zelf altijd gekscherend 
de ‘loepcursus’, omdat je veel werkt met een loep. Je leert daarnaast ook echt iets over diamant. Dat 
begint natuurlijk bij de historie van diamant en bijvoorbeeld de vooraanstaande rol die Nederland op 
diamantgebied heeft gespeeld. De eigenschappen van diamant komen aan bod, evenals de vier C’s. Dat 
zijn Carat, Cut, Colour en Clarity. Ook hebben we het over imitaties en laten we cursisten het verschil 
zien tussen natuurlijke en synthetische diamant zien.”

“Er zijn ook andere aspecten die we cursisten graag meegeven. Bijvoorbeeld hoe de sortering bij groot-
handels werkt, maar ook hoe je de opgedane kennis kunt gebruiken in een verkoopgesprek. Op een 
ongedwongen wijze vergaar je kennis over diamant, waar je ook in de praktijk iets aan hebt. Dat is de 
toegevoegde waarde.”

Voor aanvullende informatie:

Cursus & Training Vakschool Schoonhoven
Tel. 0182-303250 
www.vakschoolschoonhoven.nl

VAKSCHOOL SCHOONHOVEN HEEFT 

EEN UITGEBREID AANBOD CURSUSSEN 

OPGEZET NAAR AANLEIDING VAN BEHOEF-

TEN VANUIT DE BRANCHE. EEN BEETJE 

BIJSCHOLING OP ZIJN TIJD KAN NOOIT 

KWAAD EN ZO DENKEN ZE OOK BIJ DE 

AFDELING CURSUS & TRAINING VAN DE 

VAKSCHOOL SCHOONHOVEN. WAT DENKT 

U VAN EEN CURSUS VOOR HET TAXEREN 

VAN JUWELIERSARTIKELEN, EEN CURSUS 

GOUDSMEDEN OF HET LEREN WERKEN 

MET CAD – CAM RHINO SOFTWARE VOOR 

HET ONTWERPEN VAN SIERADEN OP DE 

COMPUTER? VAKSCHOOL SCHOONHOVEN 

BIEDT HET AAN. EÉN VAN DE MEEST SUC-

CESVOLLE CURSUSSEN IS TOCH WEL 

‘EDELSTEENKUNDE BASISKENNIS DIAMANT’. 

DEZE CURSUS WORDT AL SINDS JAAR EN 

DAG VERZORGD DOOR DRS. GEORGE J.W. 

HAMEL, FGA, DÉ AUTORITEIT OP HET GEBIED 

VAN EDELSTENEN, EN DAN MET NAME 

DIAMANT. WIJ SPRAKEN MET HEM OVER 

DE CURSUS EN ZIJN VOORLIEFDE VOOR DE 

MOOISTE EDELSTEEN VAN ALLEMAAL.

BASISKENNIS DIAMANT

http://www.vakschoolschoonhoven.nl/


Hoogwaardige reparaties aan sieraden 
tegen een gunstige prijs.

Zetwerk (grote en kleine aantallen).

Decoratieve galvanotechniek.

CNC graveertechniek.

Restylen van bestaande sieraden.

Nieuwwerk.

Wekelijks retour.

Postbus 2010, 1500 GA Zaandam
www.sieradenreparaties.nl

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

Frits Dikhoff Zaandam

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

 

22 KRT GOUD OP ZILVER

http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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Neoclassicisme

Neoclassicisme was geïnspireerd door de herontdekking van Pompeï. Alfex heeft 
een klassieke kast geherinterpreteerd, uitgevoerd met saffierglas en een Zwitsers 
uurwerk en biedt vijf verschillende versies. 

Palladio was een Italiaanse architect waarvan het werk was gebaseerd op sym-
metrie, perspectief en waarden van de voormalige klassieke tempel architectuur. 
Het Alfex herenhorloge ref. 5703 belichaamt deze symmetrie door de ronde en 
vlakke kast en haar korte, maar wel goed definieerbare indexen. 

Arcadia vertegenwoordigt een poëtische ruimte met rijkelijke pracht en wilde 
harmonie en dit wordt vertegenwoordigd in het Alfex dameshorloge ref.5705. 
De variëteit van wijzerplaten dragen bij tot een differentiatie van elk horloge: 
sommige hebben cijfers of stippen als uurmarkeringen.

Joséphine, de vrouw van keizer Napoleon, werd geprezen om haar stijl. Zij was 
de inspiratie voor het creëren van de ref.5721. Alfex biedt zeven versies, waarbij 
vrouwelijkheid en sierlijkheid de belangrijkste kenmerken zijn. De verfijnde kast 
is beschikbaar in staal of rosé plated staal en de leren banden zijn beschikbaar 
in zwart, bruin, roze of mint groen. 

Tijdens het tijdperk van koningin Victoria was er een terugkeer naar klassieke 
realisatie. Het Alfex horloge ref.5741 is beschikbaar in een stalen of rosé plated 
stalen kast met saffier glas met een bruine, zwarte of mint groene leren band. 
Het kasteel van Chester is één van de meest herkenbare monumenten van de 
klassieke herleving in Engeland. Het Alfex herenhorloge ref.5742 is geïnspireerd 
door het kasteel. Het is uitgevoerd met een Zwitsers uurwerk en saffierglas. 

Meer informatie:
Dennet Beks
Tel. 06-12779264
www.alfex.ch
dennet.beks@alfex.ch

VICTORIAANS, CHESTER, POMPEÏ, 

JOSÉPHINE, PALADIJN EN ARCADIA; 

MISSCHIEN IS DIT VOOR SOMMIGEN 

EEN VAGE HERINNERING VAN TERMEN 

DIE GEHOORD ZIJN TIJDENS DE STUDIE, 

MAAR DIT ZIJN TEVENS DE NAMEN 

VAN DE NIEUWE ALFEX DESIGN COL-

LECTIE. DEZE COLLECTIE IS HELEMAAL 

GEÏNSPIREERD OP DE NEOKLASSIEKE 

PERIODE EN HAAR GEOMETRISCHE 

VORMGEVING DUIDEN OP PUURHEID.

INSPIREERT 

ALFEX DESIGN COLLECTIE

http://www.alfex.ch/
mailto:dennet.beks@alfex.ch
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Mondaine INTRODUCEERT 

   PAY CHIP™ MET NFC

DE GRENS TUSSEN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE EN KLASSIEKE UURWERKEN VERVAAGT. MONDAINE 

SPEELT HIER NA DE INTRODUCTIE VAN DE MONDAINE HELVETICA NO1 SMART WATCH OPNIEUW OP 

IN MET EEN NIEUWE UPDATE VOOR DE MONDAINE COLLECTIE. MONDAINE BLIJFT INNOVEREN MET 

‘NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)’ - EEN TECHNIEK VOOR CONTACTLOOS BETALEN. EEN AANTAL 

MONDAINE HORLOGES ZAL WORDEN UITGEBREID MET EEN MONDAINE PAYCHIP™. 

De Mondaine Helvetica Smart Watch is geïnspireerd op ’s werelds 
meest gebruikte lettertype; Helvetica (Latijn voor Zwitsers). Het toe-
passen van moderne technologie in een ontwerp dat fundamenteel 
geworteld is in de Zwitserse horlogemakelij was een natuurlijke 
uitbreiding voor Mondaine. De enige aanwijzing dat het een smart-
watch is, is de subwijzerplaat op zes uur. Deze wijzerplaat houdt 
een analoge uitlezing van de slaap en activiteit tracking bij via 
sensoren door MotionX/Fullpower.

ONGECOMPLICEERDE BETALING
De Mondaine PayChip™, die dezelfde grootte heeft als een mobiele 
SIM-kaart, zal subtiel worden bevestigd binnen een speciaal ont-
worpen deel van de Mondaine horlogeband. Hiervoor zal een lus 
ter hoogte van twaalf uur binnen de horlogeband worden gemon-
teerd. De handige positie van de PayChip™ zorgt ervoor dat een 
simpele beweging van de pols resulteert in een ongecompliceerde 
betaling via de NCF pinautomaten wereldwijd. Het geeft de drager 
de mogelijkheid om te betalen zonder de tas of portemonnee te 
openen.

BASELWORLDBASELWORLD
De Mondaine Helvetica No 1 Smart Watch is het eerste model dat 
wordt gelanceerd met een PayChip™. Echter gaat Mondaine deze 
techniek ook aanbieden bij een aantal reeds bestaande Mondaine 
modellen. Tijdens BaselWorld 2016 werd een prototype van de 
Mondaine PayChip ™ gepresenteerd door middel van een contact-
loze betaling bij het bestellen van een Starbucks To Go koffie. 

Meer informatie: 

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

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


Eco-Drive is a registered trademark of CITIZEN HOLDINGS Co., Ltd., Japan

Go Higher.

Promaster Satellite Wave -GPS 

A watch capable of receiving 
a satellite signal for precise timekeeping, 
anywhere in the world.
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http://www.citizenwatch.nl/
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I N T E R V I E W

HET SUCCESVERHAAL 
VAN CLUSE BEGINT NU PAS

Het kan héél snel gaan, zo blijkt maar weer eens. Rudyard en Ed zijn daar het 
levende voorbeeld van en CLUSE is hun succesverhaal. De beide heren zijn 
in 2009 gestart met een webwinkel voor vrouwen (iChica) en hebben met hun 
ervaring en kennis meerdere online projecten succesvol opgezet. De grote 
droom – het oprichten van een eigen horlogemerk – kreeg in 2012 gestalte. 
Na jarenlang vol interesse grote beurzen bezocht te hebben zoals BaselWorld, 
kwam het idee om zelf een horlogemerk op te zetten onder het bedrijf Europe 
Watch Group.  

SOCIAL MEDIA 
“We zagen de minimalistische horlogetrend ontstaan, mede door onze bezoe-
ken aan BaselWorld en de vele jonge vrouwen die bij ons in het bedrijf werk-
zaam zijn. In 2012 is het plan ontstaan om zelf een horlogemerk voor vrouwen 
in de markt te zetten en in 2013 zijn we begonnen met CLUSE. Voor ons was 
het een logische stap om met een damesmerk te starten en de marketing via 
social media op te zetten. Door onze werkzaamheden als online marketeers en 
door onze ervaring in de online verkoop waren de tools voorhanden om CLUSE 
meteen goed te positioneren en onder de aandacht te brengen. Onze doelgroep 
– vrouwen tussen de 18 en 35 – is te bereiken via Facebook en Instagram, dus 
hebben we onze pijlen op deze social media gericht”, aldus Rudyard

“Wat ons opviel in de horlogebranche is dat vakmanschap hoog aangeschreven 
staat, maar de vormen van marketing op zijn zachts gezegd achterhaald waren”, 
zo gaat Ed verder. “Je ziet veel merken een traditionele vorm van marketing 
bedrijven, maar online marketing wordt nog niet veel ingezet. Daarmee konden 
we ons meteen onderscheiden en je creëert in eerste instantie een vraag bij 
consumenten. Daarbij kun je door online marketing je doelgroep gericht berei-
ken. Dat heeft meteen zijn vruchten afgeworpen voor ons.”

SERVICE
In eerste instantie was het voor Rudyard en Ed belangrijk om te zorgen voor een 
kwalitatief hoogwaardig product, maar ook voor een goede aftersales service. 
“Goede service is van essentieel belang bij online verkoop. Je moet kunnen 
rekenen op een leverancier die voor je klaar staat. Toen we met CLUSE begon-
nen was dat een heel belangrijk punt. We hebben dan ook onze eigen horloge-

HET NEDERLANDSE HORLOGEMERK CLUSE MAG DAN PAS SINDS 

2013 OFFICIEEL ‘OP DE MARKT ZIJN’, IN EEN PAAR JAAR TIJD IS HET 

MERK UITGEGROEID TOT ÉÉN VAN DE SNELST GROEIENDE HORLO-

GEMERKEN OP DEZE WERELD. DAT IS MEDE GEREALISEERD DOOR 

DE ENORM STERKE AANWEZIGHEID VAN CLUSE OP SOCIAL MEDIA. 

ZO HEEFT HET MERK OP FACEBOOK MEER DAN EEN HALF MILJOEN 

LIKES EN OP INSTAGRAM ZIJN ER MAAR LIEFST 250.000 VOLGERS. 

DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER CLUSE ZIJN RUDYARD BEKKER EN 

ED POSTMUS, ONLINE MARKETEERS EN HORLOGELIEFHEBBERS PUR 

SANG. “HET IS ALTIJD EEN WENS VAN ONS GEWEEST OM EEN 

EIGEN HORLOGEMERK TE STARTEN”, ZO HOORT DE REDACTIE VAN 

VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER ONDER MEER VAN DE HEREN ALS WIJ 

OP BEZOEK ZIJN IN AMSTERDAM. 

Ed Postmus & Rudyard Bekker
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makers in dienst die vooraf al de kwaliteit waarborgen. Ook bij het fabriceren 
van minimalistische horloges is dat belangrijk, want de kwetsbaarheid zit in de 
details.”

FASHION
Waar horlogemerken zichzelf van oudsher vooral als horlogemerk presenteren, 
is CLUSE in eerste instantie een echt fashionmerk. “Voor onze doelgroep met 
jonge vrouwen zou een horloge onder de € 100,- veel meer als fashionacces-
soire gebrand moeten worden”, vertelt Rudyard. “Voor veel CLUSE-dragers is 
hun horloge vaak het eerste horloge dat ze dragen en ze zien het veel meer als 
een accessoire. Dat zien wij ook op Facebook en Instagram, waar foto’s worden 
gedeeld met CLUSE als fashion statement in combinatie met armbandjes en der-
gelijke. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we onze aandacht in eerste instantie 
niet op het juwelierskanaal hebben gericht, maar op concept- en fashion stores. 
Daar koopt onze doelgroep en daarbij zijn eigenaren van deze winkels ook veel 
online te vinden en volgen ze de trends via social media, waardoor ze bij ons 
terecht kwamen.”

JUWELIERSBRANCHE
Je merkt aan alles dat Rudyard en Ed heel goed na hebben gedacht over 
alle aspecten die komen kijken bij het opstarten van een horlogemerk. Het 
design is minimalistisch, maar ook modieus door kleurgebruik en materi-
alen, de kwaliteit is gewaarborgd en hoogwaardig, de prijs is enorm goed 
met verkoopprijzen onder de €100,-, de modellen beschikken over makke-
lijk te verwisselen horlogebanden en de marketing is bijzonder sterk, waar-
door er een vraag gecreëerd wordt bij consumenten. Alle ingrediënten zijn 
dan ook aanwezig om nu het dealernetwerk uit te breiden richting juwe-
liers. “De juweliersbranche is toch wat traditioneler ingesteld, dus juweliers 
zijn wat terughoudend om nieuwe, onbekende merken op te nemen. Dat is 
ook bij ons het geval geweest. Trendjuweliers zoals bijvoorbeeld Brandfield 
waren wel snel overtuigd en we merken nu ook dat juweliers het succes 

van CLUSE onderkennen. In de ons omringende landen zoals Frankrijk en 
Duitsland, maar ook in Nederland hebben we het afgelopen jaar al wel een 
goed dealernetwerk opgebouwd met juweliers en de verkoopcijfers zijn 
enorm hoog. Dat willen we nu verder uitbreiden”, zegt Ed.

“We zijn misschien wel het snelst groeiende horlogemerk ter wereld”, 
zo vult Rudyard aan. “We hebben dan ook een sterk en solide verhaal te 
vertellen. We hebben een prachtig merk, dat verkoopt als een trein en we 
investeren dagelijks enorme bedragen om online zichtbaar te zijn, waar 
juweliers van kunnen profiteren. We creëren een grote vraag. De kansen 
voor juweliers zijn er met CLUSE zeker, want het is ons duidelijk geworden 
dat mensen toch veel waarde hechten bij de verkoop van een horloge aan 
een fysiek verkooppunt waar ze de modellen kunnen zien én waar ze terug 
kunnen komen mocht er onverhoopt iets gebeuren met het horloge. De 
juwelier heeft op dat punt een duidelijk streepje voor door de aanwezige 
kennis en kunde op bijvoorbeeld concept- en fashion stores. Dit is voor ons 
dan ook een logische stap, om CLUSE bij specialisten te verkopen. Speciaal 
voor juweliers hebben wij POS-materiaal laten maken dat aansluit bij alle 
wensen. Bij een startorder krijgt een juwelier de display ter beschikking.”

GROTE STAPPEN
Het is eigenlijk niet te bevatten, maar in twee jaar tijd heeft CLUSE de 
internationale markt bestormd. Het bedrijf is wereldwijd actief, heeft meer 
dan 600 verkooppunten en realiseerde vorig jaar in november en decem-
ber nog een omzetgroei van 800%. “We hebben als bedrijf grote stappen 
gezet. We hebben de voorraden gelukkig op peil. Het is een intensieve 
tijd geweest, maar heel mooi om mee te maken. We merken dat we steeds 
meer omarmd worden door de markt. Het is nu zaak om op deze voet door 
te gaan.”

Zelf geven de mannen aan dat het verhaal van CLUSE nu pas begint. “Dat 
komt omdat we nu klaar zijn om onze distributiekanalen uit te breiden en 
te optimaliseren. In Duitsland en Frankrijk werken we nog niet eens met 
agenten of een distributeur, maar ook in Nederland hebben we met 130 
verkooppunten nog genoeg ruimte voor uitbreiding. Er is dus nog heel veel 
mogelijk. The sky is the limit.” 

Meer informatie:

CLUSE Watches 
Tel. 020-8932151 
www.clusewatches.com

http://www.clusewatches.com/
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Symbol Collection
Een sieradencollectie waarbij elk sieraad een 
eigen symbolische betekenis heeft, geïnspireerd 
door culturen en tradities over de hele wereld. 
Met een sieraad van de Symbol Collection kun je 
uiting geven aan jouw overtuigingen en dromen. 

Contact gegevens: 
Simone Kettenis   06-82001302                           
simone@noosa-amsterdam.com          
    
Sales support   020-8202320 
salessupport@noosa-amsterdam.com                   

noosa-amsterdam.com
Danzigerkade 2A, 1013AP Amsterdam

http://ne.nl/
mailto:simone@noosa-amsterdam.com
mailto:salessupport@noosa-amsterdam.com
http://noosa-amsterdam.com/
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TER ERE VAN DE 63E EDITIE VAN DE OUDSTE NEDERLANDSE AUTORALLY, DE TULPENRALLYE, INTRODUCEERT 

FROMANTEEL DE EXCLUSIEVE TULIP 63 CHRONO™. VAN DIT HORLOGE ZULLEN SLECHTS VIJFHONDERD EXEMPLA-

REN OP DE MARKT GEBRACHT WORDEN, DUS WE MOGEN HIER SPREKEN VAN EEN WAAR COLLECTORS ITEM!

Sinds 1949 wordt de Tulpenrallye, ook wel liefkozend ‘de tulp’ genoemd, georganiseerd. Dit jaar leidt de route van het 
Italiaanse Sint-Vincent naar Huis ter Duin in Noordwijk. Sinds 1982 is de Tulpenrallye een klassieke rally, met als voor-
waarde dat auto’s van deelnemers niet nieuwer mogen zijn dan 1971. Bovendien mag er ook geen gebruik gemaakt wor-
den van moderne technologie zoals mobiele telefoons. Gelukkig voor Fromanteel, sinds vier jaar hoofdsponsor van het 
evenement, mogen deelnemers wel moderne horloges en stopwatches zoals de Tulip 63 Chrono meenemen in de auto.

HET HORLOGE
In de Tulip 63 Chrono huist een krachtig Zwitsers 5030-kaliber kwartsuurwerk. Het horloge is voorzien van een antracieten 
wijzerplaat met daarop het logo van de Tulpenrallye. De robuuste contouren en de ruw gezandstraalde roestvrijstalen kast 
maken het horloge erg mannelijk om te zien. Aan ieder detail is gedacht: zo refereren de coördinaten op de wijzerplaat 
naar het startpunt van deze editie van de race. 

Meer informatie:

Fromanteel Amsterdam
Tel. 020-8200930
www.fromanteel.nl
www.fromanteeltulip.nl

http://www.fromanteel.nl/
http://www.fromanteeltulip.nl/
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RENARD GRANDE CHRONO 

Het horloge straalt rust uit en ligt met zijn bescheiden diameter van 40 mm 
elegant op de pols. Er is veel aandacht besteed aan details. Zo is de wijzer-
plaat uit verschillende lagen opgebouwd, waardoor deze interessante diepte-
effecten krijgt. De counters en buitenste ring met tachymeter hebben een 
circulaire gravure en staan in subtiel contrast met de verticaal geborstelde 
plaat. De zeven Grande-varianten worden gepresenteerd op polsbanden van 
prachtig vegetable tanned Italiaans kalfsleer.

Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.renardwatches.com 

HET AMSTERDAMSE HORLOGEMERK RENARD LANCEERDE ONLANGS 

DE GRANDE CHRONO COLLECTIE EN LIET DAARMEE ZIEN DAT 

GOED DESIGN BETAALBAAR KAN ZIJN. DE GRANDE HEEFT EEN VER-

TICAAL GEBORSTELDE WIJZERPLAAT, GEBOLD GLAS EN MATTE INDI-

CES EN WIJZERS: DESIGN DETAILS DIE KENMERKEND ZIJN VOOR DE 

HORLOGES VAN RENARD. 

MICHAEL KORS INTRODUCEERT SMARTWATCH

Daarbij verliest Michael Kors natuurlijk niet haar sterkste troef uit het oog en dus is de 
smartwatch gestoken in een modieus jasje. De cutting-edge technologie, die zowel op 
iPhone- als Android-telefoons te gebruiken is, is gemaakt mogelijk door middel van 
een samenwerking met Google, met behulp van hun Android Wear™ SmartWatch 
platform. De verschillende modellen zijn in eerste instantie vooral een fraai accessoire 
en worden onder de naam Michael Kors Access op de markt gebracht. Michael Kors 
brengt trend en functionaliteit nog dichter bij elkaar.

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

WAAR VORIG JAAR TIJDENS BASELWORLD DE EERSTE HORLOGEMERKEN 

ZICH DURFDEN TE WAGEN AAN DE INTRODUCTIE VAN EEN SMARTWATCH 

ZAGEN WE DIT JAAR DIE TREND ZICH VOORTZETTEN. MICHAEL KORS GAAT 

DIT NAJAAR EEN SMARTWATCH INTRODUCEREN EN VOEGT ZICH DUS IN 

HET RIJTJE HORLOGEMERKEN MET EEN CONNECTED WATCH. 

http://www.renardwatches.com/
mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/


LOCMAN

Het nieuwe jaar begint voor Locman mooi met de introductie van de Stealth 300 Meter Carbon Chronograph. 
Zoals vaker heeft Locman voor de realisatie van dit unieke model samengewerkt met de SIO (Scuola Italiana di 
Orologeria), onderdeel van de Locman Group. 

STEALTH
In 2009 werd de Stealth collectie geintroduceerd. Deze collectie bestaat uit hoogwaardige horloges met tech-
nische hoogstandjes. In 2014 volgde een volgende mijlpaal met de introductie van de professionele duikers-
modellenserie Stealth 300 Metres Automatic, aangedreven door een zelfopwindend mechanisch uurwerk dat 
ook in samenwerking met SIO is ontwikkeld. 2015 was het jaar van de Stealth 300 Metres Automatic Carbon 
Chronograph met een carbon horlogekast en titanium achterzijde. Dit jaar wordt de collectie compleet gemaakt 
met het toevoegen van de Stealth 300 Metres Carbon Chronograph, ook voorzien van een indrukwekkende car-
bon horlogekast, carbon wijzerplaat en titanium achterzijde.

CARBON
Met de introductie van de Stealth 300 Metres Carbon Chronograph bereikt Locman het hoogtepunt in de col-
lectie. De geschroefde kroon en pushers zorgen ervoor dat deze niet per ongeluk ingedrukt kunnen worden. De 
fraaie carbon kast meet 46 mm om de pols en binnenin huist een hoogwaardig Ronda quartz uurwerk. Door 
gebruik te maken van carbon is het horloge zeer licht in gewicht en zodoende ideaal voor gebruik onder water, 
maar ook zeer comfortabel te dragen in het dagelijks leven. Daar draagt het design trouwens ook zeker aan bij.

Omdat dit een duikershorloge betreft is er een draaibare bezel die vervaardigd is van ABS, een innovatief 
thermoplastic polymeer dat extreem licht, schok- en drukbestendig is en goed tegen temperatuurverandering 
kan. De leesbaarheid onder water is optimaal door de brede wijzerplaat en daarnaast is er natuurlijk gebruik 
gemaakt van oplichtende elementen op de indexen en de wijzers. Niet alleen is de Stealth 300 Metres Carbon 
Chronograph van alle gemakken voorzien, het is bovenal een bijzonder fraai horloge. 

Meer informatie: International Luxury Partners, Rob van Mullem, Tel. 06-55783835, www.locman.it

LOCMAN STAAT BEKEND OM DE 

INNOVATIEDRIFT. HET ITALIAANSE 

HORLOGEMERK, DAT GEVESTIGD IS 

OP ELBA, WEET DOORGAANS TE 

VERRASSEN MET EIGEN ONTWIK-

KELDE UURWERKEN EN BIJZONDERE 

MODELLEN. IN 2003 WAS LOCMAN 

BIJVOORBEELD HET EERSTE MERK 

MET EEN HORLOGEKAST DAT VOL-

LEDIG VERVAARDIGD WAS VAN 

CARBON. DIT JAAR GAAT LOCMAN 

NOG EEN STAPJE VERDER MET DE 

INTRODUCTIE VAN DE STEALTH 300 

METRES CARBON CHRONOGRAPH.

     STEALTH 300 METRES 

CARBON CHRONOGRAPH

H O R L O G E S
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http://www.locman.it/
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B E U R S V E R S L A G

DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS HEEFT VOOR VEEL VROLIJKE GEZICHTEN GEZORGD. NIET ALLEEN HET BEZOEKERS-

AANTAL WAS DAAR AANLEIDING VOOR, VOORAL DE POSITIEVE STEMMING ONDER BEZOEKERS ZORGDE VOOR EEN HER-

NIEUWD ELAN. NATUURLIJK WAS ER WEER GENOEG TE ZIEN EN TE BELEVEN OP DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS 

EN ZOALS U VAN ONS GEWEND BENT, HEBBEN WIJ EEN LEUKE SFEERIMPRESSIE GEMAAKT! 

Op voorhand waren er toch wel wat 
twijfels over de goede afloop van 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs, 
maar de drie dagen vlogen voorbij en 
de mensen die wij gesproken heb-
ben, waren bijna louter positief. De 
nieuwe exposanten die de kans kre-
gen om midden op de beursvloer te 
staan (waar voorheen IBB stond met 
een gesloten stand) waren enthousiast 
en deze oplossing zorgde voor meer 
traffic over de hele beursvloer. Ook 
bekende exposanten gaven aan blij 
te zijn met het bezoekersaantal en de 
stemming die op de beursvloer hing. 
Al met al een goed begin van 2016!

Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
ZORGT VOOR NIEUW ELAN ONDER BEZOEKERS EN EXPOSANTEN

▴ De Milanese mesh horlogebanden 

zijn een trend dit jaar die je veel gaat 

zien. Citizen toonde alvast een aantal 

fraaie modellen

▴ Hoog bezoek voor Watch4us! Danny Vera (links) en zijn 

lieve vrouw Escha Tanihatu (tweede van rechts) zijn niet 

alleen Bekende Nederlanders, maar ook het gezicht van 

Rebel & Rose. Sebastiaan van der Sluis en Bas Hunneman 

completeren dit plaatje 

Bij Drijfhout stond de beurs 

drie dagen lang in het teken 

van het demonstreren van de 

vele technieken en machines, 

en het tonen van de nieuwe 

goudcollecties ▼
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◀ Druk: dat is het enige dat wij kunnen zeggen over 

Aumentum tijdens de Voorjaarsbeurs

▲…maar ook merken als 

Rolf Cremer en Henry 

London

Gezelligheid op de stand van Giornato International waar Yoon Hee Schoonderbeek (links) aanwezig 

was met de merken Gemini, Super Stylish, Super Stylish Elite, Super Stylish Fine en Super Stylish Petit ▼

▲ Het team van ORFAC 

met van links naar rechts 

Willem Weide, Joost 

Oosterwijk en Sonja den 

Hartog

◀ De plek waar voor-

heen IBB veel ruimte in 

nam, was nu gereser-

veerd voor gastexposan-

ten zoals Endless Jewelry 

en Julie Sandlau…

▲ Garmin toonde de smartwatches voor het eerst op 

de Jewels & Watches-etage 
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B E U R S V E R S L A G

◀ Miller/Co toonde de nieuwe collecties van 

Vendoux en haar nieuwe merk Giorgio Fedon 

tijdens de Voorjaarsbeurs in twee aparte 

stands. In de Vendoux-stand stond onder 

andere Stephanie bezoekers te woord 

▶ Michael Kors Men werd tijdens de 

Voorjaarsbeurs gepresenteerd 

▼ G-Shock blijft onverminderd populair 

en Johan Kinkhorst van Time Store in 

Leidschendam bekijkt samen met Hugo de 

Maat van Casio Benelux de nieuwe modellen

▼ Jeanne Pepels kon weer haar geluk niet op want MelanO blijft het 

enorm goed doen

▼▼ Het gehele team van Christina Jewelry & Watches: Claus Hembo, 

Helene Croon, Noor Hoogenstrijd, Christina Hembo en Yvette van Leeuwen

Paul van den Berg en Ashwin Blauw hebben een ▶ 

nieuw eigen horlogemerk onder de naam Renard 

gepresenteerd en waren tijdens de Voorjaarsbeurs te 

vinden in de stand van ORFAC, dat de verdeling van 

het merk op zich neemt 

De volledige vrijheid om je eigen custom made 

horloge samen te stellen: dat is Revolo ▶
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▲ Stijnis Gouden Sieraden 

(S.G.S.) heeft met de mer-

ken Fjory, Diva Gioielli en 

Mori letterlijk goud in han-

den. Op de nieuwe stand 

toonde het bedrijf ook nog 

even subtiel haar ambachte-

lijke niveau met deze prach-

tige CFE-machine: Close for 

Ever schakelmachine 

◀ Jacqueline Stad en Paul 

Arbeid van de PDA Group 

▼ Op de stand van Blu 

Distribution ontmoetten 

wij Pierre Burgun van het 

bijzondere merk Pierre 

Lannier. Een gratis tip van 

ons: het bekijken zeker 

waard!
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Mori Diamond 

Wim Stijnis (eigenaar van S.G.S. Fabriek samen met zijn broer Bas) vertelt: “Per 1 april is de 
levering van Mori Diamond, gestart. Ook voor deze briljant sieradencollectie is gekozen voor 
een hoogwaardige uitvoering van zowel ringen, oorsieraden, hangers en slavenbanden.”

MARGE
Bas Stijnis vult aan: “De verschillende Mori-collecties zijn gemaakt volgens het recept van 
S.G.S.: hoge kwaliteit met een zeer concurrerende prijs. Door de productie in eigen fabriek 
kunnen we zeer gunstige voorwaarden voor de juwelier bieden. Met consumentenprijzen die 
gemiddeld onder de huidige marktprijzen liggen, biedt Mori Diamond een hoge marge. Dit 
alles is mogelijk door de rechtstreekse leveringen vanuit onze eigen fabriek. Prijzen beginnen 
al vanaf € 209,- winkelverkoop. Bijna alle sieraden zijn in twee kwaliteiten briljant te leveren: 
eerste systeem TW/VSI en tweede systeem W/SI. Hierdoor is er voor iedere consument een 
juist geprijsd sieraad te vinden.”

“Uiteraard kan de consument met deze producten groeien, met uitzondering van de slaven-
armband, door het sieraad in te ruilen voor een nieuw model met een grotere steen. Ook wis-
selen van model behoort tot de mogelijkheden. De memoire-sieraden kunnen groeien door 
middel van het bijzetten van stenen. Voor deze ringen is inruilen natuurlijk ook mogelijk.”

EXCLUSIEVE LIJN
Naast de bekende modellen (solitairs, memoire, entourage en Lady Di) brengt Mori Diamond 
ook een zeer exclusieve lijn. “Hierin speelt een eigen ontwerp van Bas de hoofdrol. Een unie-
ke ring met bijpassende oorsieraden, hanger en armband geven de juwelier de kans zich in 
de diamantmerken te onderscheiden. De spectaculaire zetting is volledig uniek te noemen en 
dit model staat voor kwaliteit en originaliteit. De gehele serie kan in geel-, wit-, roségoud en 
bicolor geleverd worden. Prijzen voor deze serie liggen tussen de € 2.995,- en € 9.995,-. Op 
verzoek kunnen we zelfs grotere uitvoeringen maken”, zo besluit Wim.

Meer informatie: S.G.S. Fabriek B.V., Tel: 0591-794047, www.fjory.nl, www.nljuwelen.nl

SINDS JAAR EN DAG STAAT S.G.S. FABRIEK VOOR KWALITEIT. MET PRODUCTEN 

ZOALS FJORY, FJORY EXCLUSIVE EN DUTCH CLASSICS BRENGT S.G.S. HOOG-

WAARDIGE PRODUCTEN OP DE MARKT DIE ALLEMAAL IN EIGEN FABRIEK WORDEN 

GEMAAKT. DE MEEST RECENTE TOEVOEGING AAN HET ASSORTIMENT VAN S.G.S. 

FABRIEK ZIJN DE MORI GOLD EN SILVER COLLECTIE, WAAR SINDS VORIGE MAAND 

OOK NOG MORI DIAMOND AAN TOE IS GEVOEGD. 

BY S.G.S. FABRIEK

Bas en Wim Stijnis

http://www.fjory.nl/
http://www.nljuwelen.nl/
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             Casio Edifice & 
Scuderia Toro Rosso              

                          ÉÉN TEAM

CASIO COMPUTER CO., LTD. HEEFT EEN TWEEJARIG CONTRACT GETEKEND ALS OFFICIEEL 

PARTNER VAN HET FORMULE 1 TEAM SCUDERIA TORO ROSSO, INGAAND PER JANUARI 2016. 

CASIO WILT VIA DEZE SAMENWERKING EDIFICE, DIE ZIJN INSPIRATIE UIT DE AUTOSPORT 

HAALT, ACTIEF PROMOTEN.

Het Formule 1 team Scuderia Toro Rosso is erg populair aan het worden door een sterk team met bekende 
coureurs, zoals onze eigen Max Verstappen (nog steeds pas 18 jaar oud). Hij heeft zich vorig jaar al bewezen 
op het circuit en is ook zeker iemand om dit jaar goed in de gaten te houden. Zijn teamgenoot is de getalen-
teerde Carlos Sainz wiens vader voormalig titelhouder van het ‘World Rally Championship’ is. Deze twee zeer 
getalenteerde coureurs zullen de aanval inzetten voor Scuderia Toro Rosso in het komende Formule 1 seizoen.

In de lijn van het concept ‘Speed and Intelligence’ straalt het merk Edifice een 
gevoel van snelheid en energie uit die je terugvindt in de autosport. Deze horlo-
ges blijven vernieuwen door de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van de 
laatste elektronische technologie, zoals een verbeterde stopwatch en wereldtijd 
functies. Edifice heeft een groot aantal fans onder autosportliefhebbers door de 
opvallende ontwerpen en gevarieerde opties.

EXPOSURE
Scuderia Toro Rosso brengt, met het oog op het streven naar snelheid, energie en 
racewagens uitgerust met uitstekende technologische innovaties naar het Formule 
1 circuit. Casio is van mening dat deze kwaliteiten perfect aansluiten bij Edifice 
en dit heeft er vervolgens toe geleid om een officiële partner te worden. Edifice 
zal het team tijdens het seizoen 2016, voorzien van horloges. De logo’s van Casio 
en Edifice zullen verschijnen op de kleding van Verstappen en Sainz. Daarnaast 
zullen de logo’s ook op de neus van hun racewagens komen te staan.

Executive Vice President Hiroshi Nakamura van Casio Computer Co., Ltd: “Door 
de samenwerking met Scuderia Toro Rosso, met zijn jonge coureurs, zal het ener-
gieke Edifice direct gepromoot worden bij een jong publiek.” Franz Tost, Scuderia 
Toro Rosso’s teamhoofd voegde eraan toe: “We zijn verheugd om samen te wer-
ken met een energiek merk als Edifice, waarbij met zijn technische innovaties, het 
streven naar vooruitgang voorop staat. We kijken uit naar de samenwerking met 
Edifice.” Casio zal alles uit de samenwerking met Scuderia Toro Rosso halen om 
Edifice als merk wereldwijd op de kaart te zetten.

Meer informatie:

Casio Benelux
Tel. 020-5451070
www.casio.nl

http://www.casio.nl/
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HENRY LONDON: 
INSPIRED BY THE PAST, 

REINVENTED FOR YOU

H O R L O G E S

IBB HAD DE JEWELS & WATCHES-ETAGE OFFICIEEL 

ALS STANDHOUDER VERLATEN, MAAR TIJDENS DE 

VOORJAARSBEURS VERRASTE HET BEDRIJF TOCH MET 

DEELNAME ALS GASTEXPOSANT MET EEN NIEUW 

MERK. HENRY LONDON IS DE JONGSTE TELG VAN DE 

IBB-FAMILIE. VINTAGE EN RETRO HORLOGES ZIJN HELE-

MAAL TERUG EN DAT ZIEN WE OOK ZEKER IN HET 

FRAAIE ASSORTIMENT VAN HENRY LONDON.

Het Henry London verhaal begint met twee jonge, succes-
volle fashion designers, die op zoek naar nieuwe inspiratie 

de vele rommelmarkten van Londen afstruinden. Tijdens een 
bezoek aan de wereldberoemde vintagemarkt Portobello 

Road in Notting Hill ontdekten zij een oud, maar prachtig, 
klassiek Zwitsers polshorloge, waarvan de achterkant van 

het uurwerk was ingegraveerd met de mysterieuze woorden: 
‘Henry, August 1965’. Hoewel het horloge door het verloop 

van de tijd natuurlijk behoorlijk versleten was geraakt, straal-
de het nog altijd een hoge mate van vakmanschap en kwa-
liteit uit. Bovendien zag het koppel de grote aandacht voor 

details, iets wat ze normaal eigenlijk alleen bij de meest luxe 
horlogemerken terugvonden. Beiden moesten en zouden het 

horloge dragen! Met dit waardevolle bezit in handen dat door 
beiden zo geliefd werd, besloot het koppel Henry’s horloge te 

herintroduceren en te delen met de generatie van vandaag. 

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

HENRY LONDON COLLECTIE
Henry London is een eerbetoon aan luxe polshorloges uit de 
jaren ‘60. De uitnodigende collectie bestaat uit 93 horloges 
die verdeeld zijn over zeven verschillende modellen in der-
tien kleuren. De pakkende designs volgen traditionele styling, 
maar voelen eigentijds aan vanwege de moderne touch. De 
horloges van Brits design hebben een klassiek gevormde 
kast die naadloos overvloeit in een bolvormig koepelglas, 
welke de subtiele curve van de langgerekte wijzers en indi-
ces accentueert. De lederen horlogebandjes zijn vervaardigd 
van de zachtste leersoorten, terwijl voor de Milanese mesh 
horlogebanden hoge kwaliteit roestvrij staal wordt gebruikt. 
Op de achterkant van de kast is ruimte opengelaten voor een 
persoonlijke gravering. Een bijzondere touch aan een zeer 
bijzonder horloge.

mailto:henrylondon@ibbamsterdam.com
http://www.ibbamsterdam.nl/




D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 6 45

H O R L O G E S

CHRONOSWISS-EYECATCHER: 
SIRIUS FLYING REGULATOR 

Chronoswiss behoeft geen introductie meer. De prachtige horloges van het 
Zwitserse merk zijn een lust voor het oog en tonen in één oogopslag het vak-
manschap en de passie waarmee het horloge vervaardigd is. Dat geldt zeker 
voor de laatste kunstwerkjes, waaronder de Sirius Flying Regulator. Klassiek, 
maar toch compleet anders. In de fraai gevormde kast van de Sirius Flying 
Regulator huist het bekende C.122 kaliber. 

CHRONOSWISS-EYECATCHER
Waar een echte horlogefanaat vooral het hoogwaardige uurwerk van de Sirius 
Flying Regulator gaat waarderen, zal ook het exterieur uw hart sneller doen 
kloppen. De wijzerplaat maakt de Sirius Flying Regulator herkenbaar als zijn-
de een Chronoswiss-eyecatcher. Hoogwaardigheid krijgt een nieuwe dimensie 
van Chronoswiss door de introductie van de Sirius Flying Regulator.

Meer informatie: 

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.takemehome.nl 
info@takemehome.nl 

TRADITIEGETROUW WACHTEN VEEL GROTE MERKEN 

BASELWORLD AF OM DE NIEUWSTE COLLECTIES TE 

INTRODUCEREN. HOE DICHTER WE BIJ DE START 

VAN DE GROOTSTE VAKBEURS VOOR DE 

JUWELIERSBRANCHE KWAMEN, HOE MEER 

MERKEN EEN VOORPROEFJE VAN DE TE 

PRESENTEREN MODELLEN GAVEN. WIJ ZAGEN 

IN IEDER GEVAL AL VROEG DE EERSTE GLIMPEN 

VAN DE NIEUWE CHRONOSWISS SIRIUS FLYING 

REGULATOR EN WE WAREN METEEN VERKOCHT. 

TIJDENS BASELWORLD MOESTEN WE DAN OOK 

MET EIGEN OGEN DIT BIJZONDERE UURWERK 

BEKIJKEN. GELUKKIG HAD NIKO FRAGKOS EEN 

GAATJE IN ZIJN DRUKKE SCHEMA VOOR ONS.

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


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

mailto:info@bgpedelmetaal.nl
http://www.bgpedelmetaal.nl/
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Een val op de grond, gevangen onder het ijs, hoog in de stratosfeer of in het hart 
van een vlam: de nieuwe I.N.O.X. Professional Diver is zonder twijfel bestand 
tegen verschillende natuurelementen en kan werkelijk iedere uitdaging aan. Het 
uurwerk is namelijk niet alleen schokbestendig en anti-magnetisch, maar ook 
bestand tegen water (tot 200 meter), hoge druk, trillingen en extreme tempe-
ratuurschommelingen. Hiermee gaat het horloge beslist verder dan de voorge-
schreven Zwitserse NIHS 92-11 horloge-normen. 

FUNCTIONALITEIT
De diameter van de I.N.O.X. Professional Diver is maar liefst 45 millimeter, wat 
een foutloze afleesbaarheid garandeert. De draaibare ring bevat een afgeschuin-
de bezel en grafische cijfers. Verder staat ook de wijzerplaat compleet in het 
teken van functionaliteit. De blauwe, lichtgevende minutenwijzer en de capsule 
op twaalf uur zorgen er namelijk voor dat de tijd perfect leesbaar is in de diepte 
van de oceaan. Daarnaast blijft de tijd zichtbaar in het donker door de groene 
gloed van de tijdsaanduidingen en de seconde- en uurwijzer. Tegelijkertijd is de 
minutenwijzer hierdoor te onderscheiden van de uurwijzer. 

Om de wijzerplaat met krasbestendig saffierglas en anti-reflecterende coating 
van extra bescherming te voorzien, wordt er een verwijderbare bumper-case met 
een vergrootglas-effect bij het horloge geleverd. Ook dit verbetert weer de toe-
gankelijkheid van de wijzerplaat. Het zorgt er tevens voor dat het uurwerk doet 
denken aan de oorspronkelijke duikhorloges met koepelvormige kristalglazen. 
Ook de band is zeer efficiënt. Deze is van echt rubber en verlengbaar. Hierdoor 
kan het horloge makkelijk gedragen worden over een duikpak of over een ander 
kledingstuk.

STATEMENT
Naast tijdloos zwart, indigoblauw en rood is de I.N.O.X. Professional Diver ook 
verkrijgbaar in één van de meest zichtbare kleuren onder water, namelijk fel-
geel. Een statement is zo makkelijk gemaakt, zelfs onder water. 

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

VIER JAAR BERAAD, DRIE JAAR ONTWIKKELING, ZES MAAN-

DEN ONDERZOEK, 421 PROTOTYPES EN 130 TESTEN VER-

DER, HEEFT HET ZWITSERSE HORLOGEMERK VICTORINOX 

EEN NIEUWE STANDAARD IN UURWERKEN GEVONDEN. 

DIT KOMT TOT UITING IN EEN NIEUW DUIKERSHORLOGE 

BINNEN DE I.N.O.X-SERIE, DAT VOLDOET AAN DE BEHOEF-

TEN VAN PROFESSIONELE DUIKERS. TIJDENS BASELWORLD 

VING DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER DE 

EERSTE GLIMPEN OP VAN DE KRACHTIGE, ROBUUSTE EN 

SPORTIEVE I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER.

DUIK HET WATER IN MET 

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER

H O R L O G E S

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


OP BEZOEK BIJ
‘HÉT RINGENMERK 
VAN NEDERLAND’

Meer dan 150 jaar ervaring in de  vervaardiging van trouwringen heeft geleid tot een 
enorme dosis vakmanschap bij Aller Spanninga. Door de jaren heen heeft het bedrijf 
zich echter altijd innoverend en vooruitstrevend getoond door te investeren in specia-
le machines om bepaalde processen te automatiseren. Dat houdt zeker niet in dat het 
ambacht verdwijnt. Sterker nog, Aller Spanninga blijft vertrouwen op de betrouwbare 
handen van haar personeel om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen. 

Niet alleen ambachtelijk geschoold personeel is terug te vinden in het atelier van 
Aller Spanninga, technisch opgeleide mensen zijn steeds vaker nodig om de high tech 
machines te voorzien van de juiste programmering. Ambacht en moderne technieken 
ontmoeten elkaar dus in het volledig geoutilleerde atelier. Oude en nieuwe machines 
vullen elkaar prachtig aan en alles gebeurt met één doel voor ogen: het vervaardigen 
van de meest mooie ringen.  

In Joure worden wij verwelkomd door Tom Blikslager, Commercieel manager bij Aller 
Spanninga. Hij vertelt ons onder meer waarom Aller Spanninga de My Solitaire- en 
My Memoire-collecties heeft geïntroduceerd en neemt ons mee voor een kijkje in het 
atelier van de trouwringenproducent.

TREND
Het is eigenlijk heel simpel: de bijzondere My Solitaire- en My Memoire-collecties 
zijn het antwoord op vraag uit de markt. Met deze twee ringencollecties speelt Aller 
Spanninga in op een aantal belangrijke trends, zoals de opkomst van de aanzoeksring 
en de groeiende vraag naar een groeibriljant-concept. Tom: “Een relatie kent als ultie-
me bezegeling natuurlijk de trouwring, maar we zien steeds meer de opkomst van 
vriendschapsringen en aanzoeksringen. Je ziet dat deze ringen worden doorgedragen, 
zelfs in combinatie met de trouwring. Ook groeibriljant-concepten worden steeds 
populairder, waar voor elke levensgebeurtenis een extra diamant in de ring geplaatst 
kan worden. Daarop inspelend hebben wij de My Solitaire- en My Memoire-
collecties aan ons aanbod toegevoegd.”
 
COLLECTIE
De My Memoire-collectie bestaat uit één model dat in verschillende uitvoeringen 
beschikbaar is. Afhankelijk van de wens van de consument kan de steengrootte aan-
gepast worden, maar ook materiaalkeuze kan zelf worden bepaald. De My Solitaire-
collectie bestaat uit twaalf modellen, een aantal aanschuifringen en een herenring. 
De ringen worden aangepast aan de hand van steengrootte en ze zijn ook in verschil-
lende kleurencombinaties beschikbaar. 

ALLER SPANNINGA IS ONTEGENZEGGELIJK NEDERLANDS GROOTSTE PRODUCENT VAN 

TROUWRINGEN EN IS AL RUIM 150 JAAR LEIDEND IN HAAR VAKGEBIED. HET BEDRIJF 

HEEFT DIE POSITIE BEREIKT DOOR INNOVATIEDRANG EN VOORUITSTREVENDHEID. DAT 

HEEFT RECENT BIJVOORBEELD NOG GELEID TOT DE INTRODUCTIE VAN DE MY SOLITAIRE- 

EN MY MEMOIRE-COLLECTIES. MET DEZE HOOGWAARDIGE COLLECTIES SPEELT ALLER 

SPANNINGA ACTIEF IN OP DE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN DE CONSUMENT VAN NU. 

WIJ WAREN OP BEZOEK IN HET FRIESE JOURE OM HET INDRUKWEKKENDE PRODUCTIE-

PROCES VAN DE MY MEMOIRE- EN MY SOLITAIRE-MODELLEN MET EIGEN OGEN TE ZIEN.

R E P O R T A G E  A L L E R  S P A N N I N G A
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PRODUCTIEPROCES
Tijd om met eigen ogen te zien hoe de prachtige ringen geproduceerd worden. Aan de hand 
van de wens van de consument gaan ze bij Aller Spanninga aan de slag. Wordt er gekozen 
voor een 18 karaat geelgouden ring, dan wordt het materiaal gesmolten tot een baar en deze 
wordt platgewalst tot een strip. Uit deze strip worden platte ringen gestanst, welke vervolgens 
tot naadloze ringen gerold worden. Daarna komt er wat meer technologie aan te pas om de 
ring de gewenste uitstraling te geven.

De ruwe ring wordt in een speciale Benzinger CAD/CAM-machine geplaatst en het juiste pro-
gramma wordt ingevoerd voor de bewerking van de buiten- en binnenzijde van de ring. Het 
gebruik van de CAD/CAM-machine zorgt niet alleen voor gemak bij de vervaardiging van de 
ringen, een ander groot bijkomend voordeel is de consistentie in de afwerking. Waar de CAD/
CAM-machine vooral uitkomst biedt, is het bewerken van elke ring. Ieder profiel wordt in no-
time gerealiseerd door gebruik te maken van deze machine. 
 
ZETTING
Nu de ring van het juiste profiel is voorzien, is het tijd om te kijken naar de zetting. De My 
Memoire-ringen worden door middel van een freesmachine voorzien van de juiste zetting. Een 
kalibreermachine sorteert de diamanten, plaatst ze in een cassette en deze cassette wordt in de 
freesmachine geplaatst, waarna volledig automatisch de juiste zetting in de ring wordt gefreesd. 
Allemaal heel hightech en uiterst nauwkeurig. Het is mooi om te zien hoeveel vakmanschap 
er komt kijken bij de vervaardiging van elke ring, ondanks het gebruik van de hypermoderne 
machines. Handwerk hoort er nog steeds bij, zeker bij de productie van de My Memoire- en 
My Solitaire-ringen. 

AFWERKING
Nu de ring vorm heeft gekregen, is voorzien van het juiste profiel met bewerking en de zet-
tingen gerealiseerd zijn, komt de afwerking. In de polijstafdeling wordt elke ring handmatig en 
machinaal gepolijst om de juiste glinstering te bewerkstelligen. De finishing touch van een fraai 
product.  

H O R L O G E S

Met de introductie van de My Memoire- en My Solitaire-
collecties speelt Aller Spanninga niet alleen in op de 
vraag uit de branche, maar toont de trouwringenspeci-
alist zich tevens van zijn meest innovatieve kant. “We 
investeren in vooruitgang”, aldus Tom. “Het streven is 
om het algehele niveau van de collecties en het merk 
nog verder te optimaliseren. We blijven ontwikkelen 
en komen met nieuwe collecties om onze klanten en 
consumenten nog beter te kunnen bedienen. We zijn 
misschien een klein bedrijf, maar we zijn wel hét rin-
genmerk van Nederland.”

Meer informatie:
Aller Spanninga onderdeel van
 de A:S Relatieringen Groep
Tel. +31 (0)513 412 848
www.allerspanninga.com  

http://www.allerspanninga.com/


TIJD OM JE LEF TE TONEN

HORLOGES 
VOOR TOUGH
PROFESSIONALS

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

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

MUDMASTER 
GWG-1000

GRAVITYMASTER 
GA-1100

GULFMASTER 
GWN-1000B

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

http://www.masterofg.nl/
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Close to Zen is een exclusief sieradenlabel van 
Nederlandse bodem. “Na een zorgvuldige voorbe-
reiding zijn wij in december 2014 begonnen met het 
schrijven van ons eigen succesverhaal en met circa 
45 dealers op de teller blijkt Nederland ons label 
met open armen te verwelkomen op de markt. De 
afgelopen maanden heeft u wellicht een voorproefje 
kunnen zien van onze collectie bij programma’s als 
‘The Voice of Holland’ of bij BNN-ers als Anouk 
Smulders.” 

TROTS
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs was voor 
Paulien en het team achter Close to Zen zeer 
geslaagd. Paulien: “Voor ons waren het spannende 
eerste beursdagen, maar de reacties zijn overweldi-
gend! Vernieuwend was een terugkoppeling die wij 
vaak hebben gehoord. Wij kijken met veel trots en 
plezier terug op drie enorm succesvolle beursdagen.” 

BALI
Close to Zen gelooft in de waarde van een mooi en 
verfijnd product. “De Balinese cultuur en eeuwen-
oude wijsheden vormen de basis voor de sieraden 
van Close to Zen en in de ontwerpen komen spiritu-
aliteit, trends en tradities samen. De collecties zijn 
gedecoreerd met zilveren of vergulde dots die door 
onze Balinese edelsmeden zorgvuldig, één voor één, 
met de hand worden aangebracht en waardoor de 
collectie een typische Close to Zen uitstraling krijgt. 
Door de grote expertise van onze edelsmeden kan 
de exclusiviteit en kwaliteit van de sieraden wor-
den gewaarborgd en zijn de sieraden stuk voor stuk 
uniek”, vertelt Paulien tot slot.

Meer informatie:

Close to Zen
Tel. 053-8508795
www.closetozen.com

TIJDENS DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS WAS ER OP 

DE BEURSVLOER RUIMTE VOOR GASTEXPOSANTEN OM ZICH TE 

PROFILEREN. CLOSE TO ZEN INTRODUCEERDE ONDER MEER DE 

NIEUWE ZOMERCOLLECTIE. “DE COLLECTIE BESTAAT UIT LUXE, HAND-

GEMAAKTE ARMBANDEN,  KETTINKJES, RINGEN EN OORBELLEN VAN 

HOOGWAARDIGE MATERIALEN ZOALS ZILVER, LEER EN (HALF) EDEL-

STENEN VERVAARDIGD DOOR DE BESTE, TRADITIONELE EDELSMEDEN 

OP BALI”, ZO HOREN WIJ VAN PAULIEN PRONK VAN CLOSE TO ZEN.                     

KIJKT TROTS TERUG 
OP ‘SPANNENDE’ 
VOORJAARSBEURS

G E Z I E N  O P  D E  V O O R J A A R S B E U R S

http://www.closetozen.com/
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TW STEEL OVERTREFT ZICHZELF 
MET INTRODUCTIE ‘MAVERICK’ COLLECTION

WIJ ZIJN AL JAREN FAN VAN TW STEEL, MAAR ZELFS WIJ KUNNEN NOG VERRAST WORDEN DOOR HET NEDERLANDSE HORLOGEMERK. MET 

HET WELBEKENDE LEF DAT HET MERK AL VAKER ETALEERDE, LANCEERT TW STEEL EEN GEWAAGDE NIEUWE COLLECTIE GEKENMERKT DOOR 

EEN MINIMALISTISCHE VINTAGE STYLING: DE KERSVERSE ‘MAVERICK’ COLLECTION! SCHITTERENDE HORLOGES GEÏNSPIREERD OP HET BAAN-

BREKENDE ‘SON OF TIME MASTERPIECE’.

De succesvolle samenwerking tussen TW Steel en de Amsterdamse custom motorcycle builder Roderick Seibert heeft 
geleid tot een explosie van creativiteit. Een bijzonder fraai ontworpen motor met bijpassend horloge is hiervan het aange-
name gevolg; het ‘Son of Time masterpiece’. Dit project heeft gaandeweg zoveel positieve aandacht gekregen dat de tijd 
rijp blijkt voor een vernieuwend concept: Maverick. Deze collectie is een interessante mix van het opvallende TW Steel 
imago en een nieuwe kijk op het sport werelderfgoed.

VINTAGE INSPIRED
Wat bij de ‘Mavericks’ direct in het oog springt is de cleane look van het fonkelnieuwe kastdesign. Ook de keuze tus-
sen een klassieke Milanese stalen band en een zeer exclusieve vintage inspired lederen band leveren een grote bijdrage 
aan de imponerende uitstraling. Niet te vergeten de waanzinnig mooie dieptewerking dat gerealiseerd wordt door de 
uitgespaarde markers in de bovenste laag van de dubbellaagse ‘sandwich’ wijzerplaat (alleen bij de horloges met lederen 
band). Stuk voor stuk leuke en verrassende features!

De collectie omvat 21 modellen verkrijgbaar in 45 en 48mm kastdoorsnede:

• Zes designs met een vrij verstelbare Milanese band 
• Vijftien designs met een premium kwaliteit lederen band, afgewerkt met opvallende dikke stiksels en voorzien van een 
handzame Capsa/Quick Change Construction 
• Een stoere zwarte PVD coating op de MB31-36 & MB41-46 modellen
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• Gehard mineraal kristal en waterdicht tot 10ATM/100 meter
• Gefabriceerd uit de allerhoogste kwaliteit staal
• Geproduceerde volgens de Zwitserse kwaliteitstandaarden
• Voorzien van precisie uurwerken

De modellen uit deze collectie zijn beschikbaar in drie verschillende uurwerken: een Miyota 3-Hand 2417, een 
Miyota Chrono 6S21 ‘Big Caliber’ en een Automatic NH35 Seiko precisie uurwerk.

BETAALBAAR
De adviesprijzen van de horloges met stalen band lopen uiteen van € 289,- tot en met € 549,-. Met lederen band lig-
gen de prijzen tussen de € 329,- en € 639,-. De uitgebreide collectie biedt veel diversiteit en een ruime keuze. Dat 
maakt de Maverick collection bereikbaar voor een groot publiek met interesse voor eigenzinnige maar betaalbare 
horloges van hoge kwaliteit.

Meer informatie:
TimeDistrict.com
Tel. 0299-425112
www.timedistrict.com 
www.twsteel.com/sonoftime

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


Miller/Co is dé plek voor uw horloge reparaties! Ons Service 
Atelier breidt uit. Een team van vakkundige horlogemakers staat 
voor u klaar en zorgt voor een betrouwbare en snelle service. 
Nagenoeg iedere reparatie is mogelijk. Wij adviseren u graag 
over de reparatie- en onderhoudsmogelijkheden. Neem contact 
op met onze serviceafdeling voor een vrijblijvende prijsopgave.

/  Expertise van een vakkundig en ervaren team horlogemakers
/ Scherpe prijs 
/ Maximale doorlooptijd 5 dagen in / uit huis

GLAMOROUS THROUGHOUT THE DAY

SERVICE ATELIER VOOR 

JUWELIER & TRENDZAAK

Meer informatie en/of een prijsopgave? Neem contact met ons op via 
nummer 023-53 88 384 of vul het contactformulier in op millerco.nl

Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

Voor advertentiemogelijkheden neemt u contact op 

met Gerdo van de Peppel, tel. (024) 3246146.

de juwelier
Vakinformatie voor de totale Juweliers- en BijouteriebrancheV
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Voor informatie: www.takemehome.nl   
Mailen: info@takemehome.nl of Bellen: 024 641 76 11

 

22 KRT GOUD OP ZILVER

http://millerco.nl/
mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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De smartwatches vliegen ons de laatste tijd om de oren. Elk zichzelf respecterend merk lijkt een smartwatch op de markt 
te brengen, maar er zijn ook bedrijven die zich uitsluitend op deze innovatieve productgroep richten. Garmin biedt 
bijvoorbeeld met de fenix® 3 Sapphire Collectie, Tactix Bravo en de Quatix 3 juweliers een assortiment waarmee een 
nieuwe doelgroep bediend kan worden. En angst voor deze technologische horloges en de nodige kennis die u daarvoor 
nodig hebt is niet nodig, want er wordt ‘face to face’ getraind, zodat iedere verkoper of verkoopster weet waar ze het 
over hebben. In deze training wordt een verkoopverhaal doorgenomen en wordt het demonstreren van de belangrijkste 
functies, die nodig zijn om de consument te enthousiasmeren, doorgenomen.

FENIX 3
Waar de afgelopen jaren smartwatches werden geïntroduceerd die vooral op technisch vlak opvielen, toont Garmin zich 
niet alleen specialist op gadget-niveau, ook de stijlvolle uitstraling van de horloges valt op. Een mooi voorbeeld daar-
van is de fenix 3 collectie. Garmin introduceerde onlangs drie nieuwe fenix® 3 Sapphire GPS-sporthorloges. De nieuwe 
modellen bestaan uit een premiumversie met een titanium bezel en polsband, een klassieke versie met een bruine leren 
polsband en extra nylon polsband, en een versie die is uitgerust met de Garmin Elevate™ hartslagmeting op de pols. De 
nieuwste modellen zijn exclusief voor juweliers, outdoor speciaalzaken en hardloopspecialisten met een fysieke winkel 
beschikbaar. In de toekomst volgen ook modellen exclusief voor het juwelierskanaal.

GARMIN CONNECT
Het Connect™ IQ platform van Garmin zorgt daarnaast voor eindeloze aanpassingsmogelijkheden bij elk model. Via de 
Garmin Connect IQ store kun je als gebruiker je horloge volledig aanpassen naar je persoonlijke stijl met gratis apps, 
widgets, wijzerplaten en gegevensvelden. Zo voldoet elk Garmin horloge altijd aan de wensen van de drager.

NIEUWE KANSEN
Met Garmin kan een juwelier zoals gezegd een nieuwe doelgroep aanspreken. Veel jonge sportieve mannen, die wellicht 
voorheen geen regulier horloge droegen, maar nu wel met de smartwatch-trend meegaan zijn daar een voorbeeld van. 
Garmin biedt mooie displays voor een optimale presentatie en tevens zijn er luxe tassen, folders, authorised dealer bad-
ges en dergelijke beschikbaar. Garmin heeft duidelijk serieuze plannen om het juwelierskanaal te bedienen en durft ook 
te investeren.

Meer informatie: Garmin Nederland BV
Jeroen Bartels - Accountmanager
Tel. 06-5144 3704
Jeroen.Bartels@garmin.com
www.garmin.nl

DE OPKOMST VAN SMARTWATCHES IS NIET TE STUITEN. TIJDENS INHORGENTA EN BASELWORLD HADDEN 

BEKENDE AANBIEDERS VAN SMARTWATCHES EEN PROMINENTE PLEK BEMACHTIGD, MAAR OOK TIJDENS DE 

JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS KWAMEN WE IN AANRAKING MET EEN MERK IN SMARTWATCHES. 

GARMIN HEEFT ZICH DE AFGELOPEN JAREN GESPECIALISEERD IN HIGHTECH HORLOGES IN EEN STIJLVOL 

JASJE EN TIJDENS DE VOORJAARSBEURS VERRASTE HET MERK BEZOEKERS MET MODIEUZE MODELLEN.

GARMIN: SMARTWATCHES IN EEN STIJLVOL JASJE

mailto:Jeroen.Bartels@garmin.com
http://www.garmin.nl/
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Als je dan toch een horlogemerk moet aanwijzen dat in één oogop-
slag herkenbaar is, dan zeggen wij MeisterSinger, met de opvallende 

tijdsaanduiding met één wijzer. MeisterSinger presenteerde dit jaar 
onder meer de Circularis Automatic, waarin het eigen automatische 
uurwerk MSA01 huist. Dit uurwerk heeft een gangreserve van maar 

liefst 120 uur. Niet alleen is het interieur hoogwaardig en prachtig om 
te zien door de opengewerkte achterzijde, het exterieur voldoet aan 

alle verwachtingen die je hebt bij MeisterSinger. 

Meer informatie:

Time Company
Tel. 0570-514200

www.meistersinger.net

ONS JAARLIJKS BEZOEK AAN BASELWORLD STAAT ALTIJD 

MET GROTE RODE PEN IN ONZE AGENDA’S AANGEGEVEN. 

NET ZOALS RUIM HONDERDDUIZEND ANDERE VAKGENO-

TEN REIZEN WIJ NAAR ZWITSERLAND OM ONS TE LATEN 

VERRASSEN DOOR DE PRACHTIGE NIEUWE COLLECTIES EN 

INNOVATIES. DIT JAAR BEZOCHTEN WIJ OOK DE STAND 

VAN MEISTERSINGER EN WE WERDEN NIET TELEURGESTELD. 

MARK HASTMAN – SALES VERANTWOORDELIJKE VOOR 

MEISTERSINGER IN NEDERLAND – TOONDE ONS DE NIEUWE 

COLLECTIE EN ONS OOG VIEL VOORAL OP DE PRACHTIGE 

CIRCULARIS AUTOMATIC.

LACOSTE 12.12

In 1924 won René Lacoste het tennistoernooi Wimbledon. Hij was de eerste 
Fransman na een lange reeks van Britse winnaars. Ook nu is Wimbledon 
weer het enige grandslamtoernooi waar de dominantie van de 'Big Four' nog 
niet doorbroken is. Sinds Lleyton Hewitts titel in 2002 hebben Roger Federer, 
Rafael Nadal, Andy Murray en titelverdediger Novak Djokovic nog altijd de 
touwtjes in handen in Londen. 

In 1927 luidde René Lacoste de geboorte van de hedendaagse sportkleding 
in met zijn ontwerp voor de originele L.12.12. polo, één van ’s werelds meest 
iconische items binnen de herenmode. Bijna een eeuw later lanceert Lacoste 
Watches de serie Lacoste.12.12, een horlogelijn volledig gebaseerd op de 
authentieke Lacoste polo.

Voor meer informatie:

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

DIT VOORJAAR BRENGT LACOSTE EEN EERBETOON AAN WIMBLEDON 

KAMPIOEN RENÉ LACOSTE; DE LACOSTE 12.12 WATCH. 

MEISTERSINGER CIRCULARIS AUTOMATIC

http://www.meistersinger.net/
http://www.beachtime.nl/
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“TNG IS EEN INDEPENDENT MERK”

WE HEBBEN IN NEDERLAND TOCH WEL EEN AANTAL HORLOGEMERKEN DIE ONS KLEINE LANDJE OP DE KAART ZETTEN. TOT DAT RIJTJE MOGEN 

WE TNG WATCHES (TACK & GYBE) REKENEN WAT ONS BETREFT. DIT NEDERLANDSE HORLOGEMERK BLINKT UIT MET DE SWISS MADE MODELLEN 

MET EEN HELE HOGE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING. EEN FRAAI DESIGN, HOOGWAARDIGE KWALITEIT, ZWITSERS VAKMANSCHAP EN DAT VAN 

NEDERLANDSE BODEM. TNG ONDERSCHEIDT ZICH DAARMEE VAN DE MASSA EN DAT IS OOK DE BOODSCHAP VAN EIGENAAR VAN HET MERK 

FRANS DINGERDIS. “TNG IS EEN INDEPENDENT MERK, WAARMEE EEN JUWELIER ZAL OPVALLEN EN ZICH KAN ONDERSCHEIDEN IN DE MARKT.”

TNG is geïnspireerd door passie voor de watersport en in het bijzonder de 
zeilsport. TNG Swiss Watches bestaat uit een prachtige collectie van hoge kwa-
liteit modellen die zijn ontwikkeld en geproduceerd in directe samenwerking 
met eigen Zwitserse horlogemakers. In de zoektocht naar het perfecte horloge, 
deden zij ook uitvoerig onderzoek om niets over het hoofd te zien.  

Meer informatie:

Tack & Gybe International
Tel. + 31 (0)23 5841731
www.tngwatches.com

COLLECTIE
Het resultaat is niet alleen het ultieme zeilhorloge ‘Classic Tornado’, maar ook 
een brede collectie andere nautische horloges, allen Dutch Design en Swiss 
made. Daarmee is TNG Swiss Watches de nieuwe standaard in nautisch gere-
lateerde horloges. De collectie bevat vijftien modellen, verdeeld in ‘Classic’ en 
‘Sport’. De ‘Classic’ lijn is een tijdloze, zeer hoogwaardige collectie die zich 
onderscheidt door een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. De ‘Sport’ lijn is 
een mooie sportieve collectie die naast enkele functionele nautische horloges 
ook in het oog springt door de diversiteit aan kleur- en combinatiemogelijkhe-
den. “Wij zijn ervan overtuigd dat u na het bekijken van de TNG Swiss Watches 
collectie de meerwaarde van dit merk ziet”, aldus Frans.

SAMENWERKEN
De kracht van TNG is niet alleen het Swiss made karakter en het Dutch Design, 
maar ook de collectieopbouw. “Voor elke automaat in de collectie, kunnen we 
ook een quartz model aanbieden. Dat maakt het voor consumenten prijstech-
nisch gezien ook weer meteen aantrekkelijker en leuker voor de juwelier om 
er mee te werken. Daarnaast ben je als TNG-dealer ook niet alleen een ver-
kooppunt, maar je bent onderdeel van onze belevingswereld. Naast een zeer 
aantrekkelijke marge en goede service gaan we dingen ondernemen om onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zorgen daarnaast voor een 
stabiele markt met regiobescherming en klanten hoeven niet bang te zijn voor 
online verkoop met kortingen. Sterker nog, de website van TNG is dusdanig 

ingericht dat de additionele verkopen in een dealer regio naar de desbetref-
fende winkel in die regio zal vloeien. We gaan heel ver om samen met onze 
klanten het merk zo goed mogelijk te positioneren en consumenten vaker in de 
winkel van onze partners te krijgen om zo extra verkoopmomenten te creëren.  
De lange termijn visie is voor ons heel belangrijk en we willen samen met onze 
klanten geld verdienen, want daar gaat het uiteindelijk om!”

http://www.tngwatches.com/


 sifjakobs.com

SIMERI BANGLE & SIMERI CATENA BANGLE 
Sterling zilver en zirconia, 18K rose goud verguld 

Vanaf € 199

http://sifjakobs.com/
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Edifice 
EQB-600D:

Casio heeft het Global Time Sync-concept geïntroduceerd om analoge horlo-
ges te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de hedendaagse tijd en een 
aantal horloges ontwikkeld binnen het Global Time Sync-concept: G-Shock-
horloges met GPS Hybrid Wave Ceptor-technologie die zowel GPS- als zen-
dergestuurde tijdskalibratie signalen ontvangen en Edifice-horloges die gekop-
peld kunnen worden aan een smartphone om de tijd in te stellen voor ruim 
driehonderd steden wereldwijd. 

3D GLOBE DIAL
De Edifice EQB-600D heeft een 3D-Globe Dial: een koepelvormige multidi-
mensionale inzetwijzerplaat met een afbeelding van de aarde waarin wereld-
tijd op een aantrekkelijke manier wordt weergegeven. De gedetailleerde 
afbeelding van de aarde is tot stand gekomen met behulp van geavanceerde 
spuitgiettechniek ontwikkeld bij Yamagata Casio Co., Ltd., de fabriek van 
Casio in Japan. Dankzij een gepolariseerde afwerking verandert de kleur als je 
er vanuit een andere hoek naar kijkt.

De inzetwijzerplaat met 3D-afbeelding van de aarde werkt samen met 
wereldtijd die wordt weergegeven op de inzetwijzerplaat op 8 uur en roteert 
elke 24 uur, net als de aarde. De gebogen wijzer op de inzetwijzerplaat wijst 
de tijd aan voor de wereldtijdstad. Als de wijzer van de inzetwijzerplaat zich 
in het bovenste deel van de 3D Globe Dial bevindt, is het nacht (tussen 18.00 
en 06.00 uur) in die tijdzone. Als hij zich in het onderste deel bevindt, is het 
dag (tussen 06.00 en 18.00 uur) in die tijdzone. Op deze manier wordt de tijd 
niet alleen via een tijdsindicatie weergegeven, maar ook visueel gemaakt. We 
zien de laatste jaren sowieso veel meer oog voor detail bij de verschillende 
Casio-modellen, dat zich op die manier in rap tempo onderscheidt met zowel 
techniek als design.

Meer informatie:
Casio Benelux
Tel. 020-5451070
www.casio.nl

STIEKEM KUNNEN WIJ EIGENLIJK NOOIT WACHTEN TOT-

DAT ONZE AFSPRAAK BIJ CASIO PLAATSVINDT TIJDENS 

BASELWORLD. VERKNOCHT ALS WIJ ZIJN AAN INNOVATIES 

EN HORLOGES, BIEDT CASIO DOORGAANS HET MEEST VEEL-

ZIJDIGE EN ONDERSCHEIDENDE NIEUWE AANBOD DAT ER 

IS. ZO OOK DIT JAAR, WAAR DE SPLINTERNIEUWE G-SHOCK 

FROGMAN MET WATERDIEPTESENSOR GEÏNTRODUCEERD 

WERD, DE GULFMASTER MET QUAD-SENSOR GROTE INDRUK 

MAAKTE, MAAR OOK HET NIEUWE EQB-600D-HORLOGE 

GOOIDE HOGE OGEN. DE EDIFICE EQB-600D KAN VER-

BONDEN WORDEN MET EEN SMARTPHONE EN HEEFT EEN 

NIEUWE, MULTIDIMENSIONALE INZETWIJZERPLAAT MET EEN 

PRACHTIGE AFBEELDING VAN DE AARDE. 

NOG ACCURATER 
ÉN FRAAIER

http://www.casio.nl/


2 MEI 2016
COLLECTIEVE 
INKOOPDAG 
JEWELS & WATCHES
De zomer trappelt van ongeduld. De eerste zonnestralen op je gezicht. Lange 
zwoele zomeravonden in het verschiet. Ga de warmte tegemoet met de nieuwste 
trends in de sieradenbranche. Tijdens Jewels & Watches etaleren toonaangevende 
leveranciers hun mooiste en meest exclusieve aanbod van sieraden, horloges, diamanten, 
parels, edelstenen, geschenkartikelen en andere luxe juweliersartikelen.

Laat je inspireren tijdens de collectieve openingsdag op 2 mei 2016. Ben je erbij?

#trademart
trademart.nl

Toegang tot alle openingsdagen 
in 2016? Regel je jaarkaart 

op trademart.nl/
jaarkaart

GRATIS 
TRADE MART 
JAARKAART!

Een greep uit de ruim 2000 aanwezige merken:

http://trademart.nl/
http://trademart.nl/
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Dit voorjaar zien we de trend om meerdere kleine oorknoppen in het oor te dragen veelvuldig terugko-
men en Aumentum speelt met een brede collectie nieuwe modellen in op deze trend. “De Karma tubes 
zijn een enorme hit”, zegt Klaas Klein van Aumentum. “Deze zilveren oorbellen in de vorm van een 
staafje zijn in diverse soorten en maten verkrijgbaar. Op dit moment bestaat de collectie uit vier verschil-
lende modellen in zowel zilver-, goud- als rosé-plated.”

KARMA FOR MEN
Aan de populaire Karma for men collectie zijn weer drie nieuwe zilveren beads armbanden toegevoegd. 
“Deze beads zijn met verschillende natuursteen variaties beschikbaar, waarbij de collectie is uitgebreid 
met drie nieuwe varianten. Ook zijn er nieuwe modellen met een goud- en rosé-plated boeddha. Voor 
de dames hebben we veel nieuwe modellen gepresenteerd tijdens de Voorjaarsbeurs waar heel goed op 
gereageerd is”, zegt Gerald Victoriano van Aumentum tot slot.

Meer informatie: Aumentum BV, tel. 038-8885732, www.aumentum.com 

TRENDS KOMEN EN GAAN, MAAR 

AUMENTUM WEET ALS GEEN ANDER 

SNEL IN TE SPELEN OP WAT ER GEWILD 

IS ONDER CONSUMENTEN. AUMENTUM 

INTRODUCEERT NIEUWE OORSIERADEN 

ONDER DE NAAM KARMA TUBES EN 

TRENDY BEADS ARMBANDEN IN DE 

KARMA FOR MEN COLLECTIE.

 NIEUWE EYECATCHERS VAN AUMENTUM
 

KARMA TUBES EN KARMA FOR MEN

A D V E R T E N T I E

http://www.aumentum.com/
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 Inhorgenta 

IS EN BLIJFT EEN LEUKE BEURS OM TE BEZOEKEN

INHORGENTA 2016 IS NAAR GROTE TEVREDENHEID VAN ORGANISATIE, EXPOSANTEN EN BEZOEKERS VERLOPEN. “WE ZIJN UITERMATE 

TEVREDEN MET HET VERLOOP VAN INHORGENTA 2016”, ZEGT KLAUS DITTRICH, VOORZITTER EN CEO VAN DE MESSE MÜNCHEN IN EEN 

KORTE REACTIE. IN TOTAAL WISTEN RUIM 26.000 BEZOEKERS UIT 75 LANDEN MÜNCHEN TE VINDEN EN 940 EXPOSANTEN UIT 33 LANDEN 

NAMEN DEEL AAN INHORGENTA DIT JAAR, ONDER WIE EEN GROOT AANTAL NIEUWE EXPOSANTEN EN OOK NEDERLANDSE EXPOSANTEN. 

WIJ VROEGEN EEN AANTAL VAN HEN NAAR HUN REACTIE OP DE DEELNAME AAN INHORGENTA 2016.

JÉH JEWELS 
Elselien van Buuren van Jéh Jewels was alweer voor de derde keer aan-
wezig op Inhorgenta en geeft aan dat vooral de positieve stemming onder 
bezoekers opviel. “Er was gewoon een betere stemming dan vorig jaar. Wij 
kregen als merk ook hele leuke reacties. Onze stijl is onderscheidend en dat 
is toch iets waar juweliers momenteel naar op zoek zijn. We hebben leuke 
nieuwe klanten mogen verwelkomen uit Duitsland, Zweden en Oostenrijk. 
Wat we hoorden is dat men minder op zoek is naar spaarsystemen – want 
dat kennen ze wel – maar meer naar onderscheidende sieraden. Dan ben je 
bij ons aan het goede adres.”

Net als de andere exposanten die wij gesproken hebben geeft Elselien ook 
aan dat Inhorgenta een interessante beurs is voor Nederlandse juweliers om 
te bezoeken. “Je krijgt namelijk heel veel te zien! Er is een enorm groot aan-
bod en je kunt als juwelier heel veel leuke dingen zien. Ben je op zoek naar 
nieuwe verpakkingen? In Nederland vind je drie opties en op Inhorgenta 
vind je zonder goed te zoeken meteen tien aanbieders. Daarnaast zijn er 
interessante seminars. Inhorgenta is toegankelijk en je kunt er echt je hart 
ophalen.”

Jéh Jewels toonde de onder-
scheidende sieraden tijdens 
Inhorgenta

Jeanne Wessels 
van MelanO

AUMENTUM
Klaas Klein van Aumentum is het met Elselien eens. 
“Voor Nederlandse juweliers is het zeker een interes-
sante beurs, omdat er een groot aanbod is van sieraden 
in de diverse segmenten. Wij wilden graag deelnemen 
om nieuwe agenten en nieuwe Duitse/Oostenrijkse 
klanten te zoeken en dat doel is geslaagd. Omdat 
we ons te laat aangemeld hadden, was er geen plek 
meer in Hall B2, waar we eigenlijk thuishoorden. We 
moesten het dan ook doen met een kleine stand op de 
sieradenafdeling tussen de aanbieders van machines. 
Ondanks alles was er veel aanloop en belangstelling. 
Volgend jaar huren we weer een stand, dus wij zien 
veel perspectief.”
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FJORY
Bas Stijnis, eigenaar en ontwerper bij Fjory Fabriek, presenteerde Fjory en Diva Gioielli op 
Inhorgenta 2016 en kon op veel goedkeurende reacties rekenen. “De beurs is voor ons erg goed 
verlopen wat betreft onze Fjory-sieraden uit eigen fabriek. De reacties waren louter positief. Niet 
alleen waren de Duitse juweliers onder de indruk van Fjory-sieraden en de totale afwerking, 
maar ook wat betreft de techniek. Dus hoe het scharnier functioneert en hoe de sluiting een dub-
bele klik weergeeft als je de banden dicht sluit. Ook de bijzondere techniek die wij toepassen 
om de gouden banden te voorzien met een massief zilveren hart deden de harten van de bezoe-
kers sneller kloppen. En de diamanten banden van Fjory waren een echte eyecatcher. Maar 
ook van buiten Duitsland waren de reacties overweldigend. Wij kunnen jullie als eerste het 
nieuws brengen dat Fjory in de volgende landen verkocht wordt later dit jaar: Canada, Zweden, 
Oostenrijk en Duitsland en dan zowel individuele juweliers als groothandelaars. Verder zijn we 
serieus benaderd door klanten uit Engeland, België, Ierland, Italië en Luxemburg. Hier gaan we 
de komende maanden mee praten.”

“Wat betreft ons merk Diva Gioielli – waarvan wij de exclusieve distributie verzorgen voor de 
Benelux – waren de reacties op de nieuwe artikelen ook zeer positief. Wij hebben meerdere 
bekende Nederlandse juweliers gesproken die Inhorgenta als interessant hebben ervaren. Deze 
beurs is ook zeker interessant voor Nederland en wij zijn er in 2017 weer bij!”

Geert Trommelen en Stefan van Goolen

Endless Jewelry

De Ceramic Rings van MY iMenso

Wim en Bas Stijnis van Fjory Fabriek

MY IMENSO
René Migchelsen is met MY iMenso nagenoeg op elke 
internationale vakbeurs te vinden en dus een ervarings-
deskundige op dat gebied. Wat vond hij van Inhorgenta? 
“Het is een goed bezochte beurs, maar ik denk door 
Valentijn dat er minder bezoekers waren. Inhorgenta is 
in mijn ogen één van de mooiste en best georganiseerde 
juweliersbeurzen. Als merk krijg je de mogelijkheid 
om je goed te profileren door het ruime karakter van 
de beurs. Het is als juwelier altijd belangrijk om eens 
buitenlandse beurzen te bezoeken, dus Inhorgenta moet 
zeker een optie zijn. Nederland is klein en heeft in 
verhouding tot Duitsland weinig merken. Het aanbod in 
Duitsland is veel groter. Ik krijg zelf door het bezoeken 
van beurzen altijd veel goede inspiraties. Het zal voor 
een juwelier hetzelfde zijn. Het gaat niet altijd alleen 
om nieuwe collecties kopen.”IXXXI

Watch it 11 maakte met iXXXi haar debuut op Inhorgenta. 
Stefan van Goolen: “Het positieve voor ons was dat we het 
distributienetwerk voor iXXXi uitgebreid hebben. Daarnaast 
hebben we nieuwe klanten gemaakt in Duitsland. Bestaande 
Duitse klanten die op de beurs op bezoek zijn geweest 
hebben enthousiast de nieuwe collecties besteld en hun 
ervaring met goede doorverkoop van onze collectie mede-
gedeeld. Voor Nederlandse juweliers is een bezoekje aan 
München ook het overwegen waard. Het is nooit verkeerd 
om eens te kijken op een beurs in een ander land, bijvoor-
beeld hoe daar de presentatie is en wie weet zie je wel een 
leuk nieuw opkomend merk.”

Het mag duidelijk zijn dat een groot aantal Nederlandse 
merken ook in Duitsland meer en meer voet aan de grond 
krijgen. Wat bijvoorbeeld nog te denken van MelanO, 
Quoins, Heart to Get en Choices by DL die zich prominent 
presenteerde tijdens Inhorgenta. Daarbij komt dat München 
ook een hele leuke stad is om te bezoeken. Neem het mee 
in uw overweging volgend jaar Inhorgenta te bezoeken!

Meer informatie: 
www.inhorgenta.com

http://www.inhorgenta.com/


Info : GTIME +32 (0)2 658 01 20 or
Frédéric Schoenmaeckers +32 (0)475 50 75 75

SRP € 298.00 
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Fossil Group 

Ter voorbereiding op het bezoek aan het nieuwe hoofdkan-
toor hebben we internet af lopen zoeken naar informatie, 
maar die was niet tot nauwelijks beschikbaar. De Fossil Group 
had er bewust voor gekozen om voorafgaand aan de opening 
slechts een minimum aan informatie te verstrekken, waardoor 
bezoekers en journalisten voorafgaand aan de opening zeer 
nieuwsgierig waren naar hetgeen ze te zien zouden krijgen.

Eigenlijk al voorafgaand aan binnenkomst van het nieuwe 
pand bleek dat de hooggespannen verwachtingen volledig 
ingelost gingen worden, aangezien het gebouw zowel van 
buiten als ook binnen transparantie, licht, ruimte en leven-
digheid uitstraalt.  Ook de grotendeels uit glas opgetrokken 
buitenzijde van het pand is ronduit indrukwekkend. Vanuit de 
entree is het vorige hoofdkantoor overigens net te zien, aan-
gezien de nieuwe locatie op slechts enkele honderden meters 
verderop ligt.

CAMP FOSSIL 
Direct na de entree betreden bezoekers het zogeheten 
‘Camp Fossil’, waar de belevingswereld van Fossil centraal 
staat en op een inspirerende manier wordt uitgedragen. 
Vanzelfsprekend is de presentatie van de verschillende collec-
ties belangrijk in ‘Camp Fossil’, maar met deze ruimte gaat de 
Fossil Group duidelijk een aantal stappen verder. Zo is Camp 
Fossil ook echt een plek van interactie, inspiratie en creati-
viteit; een driedimensionaal moodboard als het ware, waar 
trends tot leven komen en beleving centraal staat.

INSPIRATIE VOOR JUWELIERS
Iets soortgelijks geldt ook voor de showrooms op de bovenge-
legen verdiepingen, die allemaal hun specifieke sfeer en uit-
straling hebben. Op een geraffineerde manier wordt de spe-
cifieke belevingswereld van elk merk uitgelicht, waardoor het 
Fossil-hoofdkantoor aan juweliers veel meer te bieden heeft 
dan mooie collectiepresentaties. Wilt u echt eens een diepe 
duik nemen in de wereld van de Fossil Group – bijvoorbeeld 
ook om inspiratie op te doen voor uw eigen zaak – dan is een 
bezoek aan het nieuwe headquarter in Bazel een absolute 
aanrader.

Meer informatie: Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039, www.fossilgroup.com

OPENT INDRUKWEKKEND 

NIEUW HOOFDKANTOOR 

EEN LEUKE ‘EXTRA’ TIJDENS DE LAATSTE EDITIE VAN 

BASELWORLD WAS DE OPENING VAN HET SPLINTER-

NIEUWE HOOFDKANTOOR VAN DE FOSSIL GROUP, DAT 

ZICH BEVINDT OP EEN STEENWORP AFSTAND VAN HET 

BEURSCOMPLEX. VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER LIET ZICH 

GRAAG RONDLEIDEN DOOR JENINE SMINK (HEAD OF 

BRAND & MARKETING) EN MICHELLE PETERS (MARKETING 

MANAGER) VAN FOSSIL BENELUX RONDLEIDEN.

IN BAZEL

▴ Camp Fossil mag beschouwd worden als een driedimensionaal moodboard, waar trends tot leven komen en beleving centraal staat 

http://www.fossilgroup.com/


H O R L O G E S

D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 666

DANIEL WELLINGTON DAPPER 34

Daniel Wellington blijft verbazen en de groei is nog steeds ongeëvenaard. 
Met een maandelijks bereik van dertig miljoen mensen is Daniel Wellington 
het grootste horlogemerk op social media ter wereld. Op dit moment worden 
de horloges in meer dan honderd landen verkocht en voor dit jaar voorziet 
het bedrijf weer een verdubbeling van de omzet. De Dapper 34 is een mooie 
toevoeging aan het assortiment en heeft een winkelverkoopprijs van € 179,-.  

Meer informatie:

Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl
www.danielwellington.com

TIJDENS BASELWORLD PRESENTEERDE DANIEL WELLINGTON DE 

ELEGANTE DAPPER 34 MM IN COMBINATIE MET DE NIEUWE 

DURHAM HORLOGEBAND VAN RIJK AMERIKAANS LEER. DE 

BESCHEIDEN MAAT, DIEPBLAUWE WIJZERS EN ROMEINSE CIJFERS 

GEVEN DIT HORLOGE EEN ZEER CHIQUE UITSTRALING. NET ALS DE 

CLASSIC MODELLEN IS DE DAPPER 34 EEN UNISEX HORLOGE. 

OLIVIA BURTON LAAT DE LENTE BLOEIEN

Het merk zal op korte termijn verkrijgbaar zijn van Amerika tot Japan. De 
nieuwe lente collectie bestaat uit horloges met romantische ‘floral prints’, de 

kleine Mini Wonderland en Modern Vintage T-bar. Allemaal in combinatie 
met zachte pastelkleuren en daarmee helemaal in lijn met de laatste trends. 

Meer informatie:

Orfac
Tel. 050-2110711

www.orfac.nl 
www.oliviaburton.com 

DE VROUWELIJKE EN HERKENBARE HORLOGES VAN HET BRITSE 

OLIVIA BURTON ZIJN IN NEDERLAND AL RAZEND POPULAIR, MAAR 

OOK INTERNATIONAAL MAAKT HET MERK NU SNEL GROTE STAP-

PEN. EEN ECHTE SUCCES STORY, WANT TIJDENS BASELWORLD ONT-

VING OLIVIA BURTON BUITENGEWONE INTERESSE VAN INTERNATI-

ONALE DISTRIBUTEURS. 

http://www.orfac.nl/
http://www.danielwellington.com/
http://www.orfac.nl/
http://www.oliviaburton.com/
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Ingersoll

“Sinds 1892 schrijft Ingersoll al historie”, aldus Jan-Paul Kuit 
van JpWatch&Co, de verdeler van Ingersoll in de Benelux. “Het 
merk werd destijds opgericht door de gebroeders Ingersoll in 
New York en is nu uitgegroeid tot een wereldwijd gedistribu-
eerd brand met verkooppunten in meer dan veertig landen. De 
kracht van Ingersoll is vooral de uitstraling, de diversiteit en de 
prijs-kwaliteitverhouding. De ontwerpers weten keer op keer te 
verrassen en de designs nog spannender te maken.”

‘THE TRUE ORIGINAL’ 
Ingersoll heeft haar horlogemodellen sinds dit jaar onderge-
bracht in nieuwe collecties met namen als ‘1892’, ‘Discovery’, 
‘Chronicle’ en ‘Union’. “Daarnaast is de marketing wereldwijd 
herzien én gaan wij de slogan ‘the true original’ hanteren.

CHRONICLE
Dit jaar wordt de kwaliteit van de modellen ook verbeterd. Een 
mooi voorbeeld van die verhoogde kwaliteit is de Chronicle 
collectie. “De Chronicle collectie is geinspireerd op het erf-
goed van de Ingersoll horloges. De geschiedenis van Ingersoll 
is uniek en zo ook het design. Om deze historische momenten 
te herbeleven is een kleine collectie hoogwaardige modellen 
ontwikkeld, die een hommage brengen aan ambacht, vaklie-
den, kwaliteit, design en betaalbare luxe. Elk van deze model-
len is uitgevoerd met een handgemaakte ‘Horween’ lederen 
horlogeband. Horween is sinds 1905 wereldberoemd om haar 
hoogwaardige kwaliteit leer en zodoende past het merk uitste-
kend bij Ingersoll. Met de introductie van deze collecties ligt de 
verwachting vanuit ons heel hoog voor Ingersoll dit jaar”, zegt 
Jan-Paul tot slot.

Voor meer informatie:

JpWatch&Co  
Tel. 0475-769136 & 06-53213883                        
info@jpwatches.nl
www.jpwatches.nl

HET AMERIKAANSE HORLOGEMERK INGERSOLL HEEFT TIJDENS BASELWORLD 2016 DE NIEUWSTE 

COLLECTIES GEPRESENTEERD. HET VERHAAL VAN INGERSOLL GAAT TERUG NAAR HET EINDE VAN DE 

NEGENTIENDE EEUW. MAAR 2016 GAAT WELLICHT DE BOEKEN IN ALS HET MEEST BELANGRIJKE JAAR 

UIT DE HISTORIE VAN INGERSOLL. NIET ALLEN HEEFT INGERSOLL DE COLLECTIE EEN GEHEEL NIEUW 

GEZICHT GEGEVEN, ZE HEBBEN DE KWALITEIT DUSDANIG VERBETERD DAT ZE HET AANDURVEN OM 

LEVENSLANGE GARANTIES TE GEVEN… 

‘THE TRUE ORIGINAL’

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

Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.
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Nu een decennia later viert S!LK Jewellery met ruim 250 dealers in Nederland 
haar tienjarig jubileum en presenteert het eigenzinnige bedrijf met trots een 
limited edition draken armband als ode aan de Balinese kunstcultuur van het 
artistieke stadje Ubud waar de droom van een eigen zilvercollectie werkelijk-
heid werd. 

BARONG
De inmiddels bekende drakenkop is de basis van het beeldmerk van S!LK en 
heeft vanzelfsprekend een speciale betekenis voor de oprichters. Het is dan 
ook niet de eerste keer dat S!LK een verfijnd stuk handwerk uitbrengt met een 
Balinese draak afbeelding als ode aan het eiland van herkomst. “Dit keer wil-
den we voor deze speciale gelegenheid in 3D gaan werken”, vertelt designer 
Heidi van Leeuwen. “Vanaf dag één dat we in Bali waren werden we verliefd 
op de Balinese leeuw/draak Barong, welke terug te zien is in prachtige sculp-
turen van Balinese tempels, houtsnijwerken, beelden en allerlei uitingen van 
kunst. We hadden dan ook vrij direct in gedachten de draak in ons logo te ver-
werken.” 

“De Barong, een mythische draak/leeuwachtige figuur is zeer populair op het 
eiland en komt uit Gianyar, Ubud, waar het S!LK avontuur begon. De origine 
van de Barong is zoals vele van de Balinese mythes vrij ondoorgrondelijk, maar 
één van de mythen stamt terug uit de tijd dat men geloofde in de bovennatuur-
lijke beschermende kracht van dieren. De S!LK draak staat voor ons dan ook 
symbool voor het goede wat deze Balinese leeuw/draak beduidt en symboli-
seert voor ons kracht, vuur, passie en leiderschap.”

LIMITED EDITION
De armbanden komen half mei 2016 op de markt met een beperkte oplage 
van 250 stuks per design. Elke armband zal genummerd zijn, zodat de drager 
van deze speciale armband een uniek stuk in handen heeft. Er zijn twee vari-
anten verkrijgbaar, beiden met een zilveren drakenkop ingelegd met zwarte 
diamant. Een variant is volledig van zilver en de andere variant heeft een band 
van gevlochten kalfsleder. S!LK heeft de allereerste armband overhandigd 
aan danser, acteur en presentator Jan Kooijman. Heidi: “Jan is met zijn trendy 
voorkomen, vriendelijke karakter en zijn casual stoere stijl voor ons het échte 
S!LK-type. Jan droeg al geruime tijd géén sieraden meer. Hij wilde iets unieks 
en vindt het Barong-ontwerp fantastisch en draagt de band als extensie van zijn 
nonchalante looks.”

Meer informatie: 

S!LK Jewellery
Tel. 085-5007070
www.silkjewellery.nl 

HET IS RUIM ELF JAAR GELEDEN DAT HEIDI VAN LEEUWEN EN MAARTEN SMETSERS ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR DE WERELD ROND-

REISDEN EN ELKAAR TEGEN HET LIJF LIEPEN IN HET BOHEMIEN SURFERS STADJE BYRON BAY OP HET MEEST OOSTELIJKE PUNT VAN 

AUSTRALIË. EEN ECHTE BESTEMMING VOOR VRIJE GEESTEN, SURFERS EN KUNSTENAARS. ZE BLEKEN EEN MAGISCHE CONNECTIE TE 

HEBBEN EN VERVOLGDEN HUN REIS SAMEN LANGS DE ZIJDEROUTE. DE CREATIEVE ONDERNEMERSGEESTEN VONDEN ELKAAR IN HUN 

GEZAMENLIJKE DROOM, WAT EEN KLEIN JAAR LATER BEKEND WERD ALS HET MERK S!LK JEWELLERY. 

S!LK Jewellery 
PRESENTEERT 

SPECIALE LIMITED EDITION JUBILEUM ARMBAND

http://www.silkjewellery.nl/
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ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, BRISTON, MANU SCHMUCK, KOOS JEWELS EN 

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

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

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

GAVE SCHRIJFT NIKO OVER HOE HIJ DE TOEKOMST VAN DE JUWELIERSBRANCHE ZIET.

Niko Fragkos

Ik zal het maar meteen zeggen: volgens mij bestaat het toekomstige juweliers-
landschap enkel nog uit juweliers met een eigen identiteit en die uitgaan van 
hun eigen kracht. De uitstapjes qua collecties van links naar rechts zijn ver-
leden tijd.  Dat werkt volgens mij niet meer. De kracht van de juwelier moet 
het neerzetten van een duidelijke en eigen identiteit zijn. Volgens mij kunnen 
alleen retailers met een herkenbaar gezicht in de markt het redden in deze 
waanzinnig moeilijke, maar ook uitdagende tijd.

De kracht van de zelfstandige ondernemer zit in het feit dat hij of zij de klan-
ten kent en andersom. Dit geeft de ondernemer de kans om zijn klanten op 
maat te bedienen. Gespecialiseerde juweliers hebben dus de toekomst. In 
tegenstelling tot de juwelier zit de kracht van de webshops in het aanbieden 
van uitsluitend bekende brands. De consument koopt online de modellen die 
hij of zij in de winkelstraat, bij de juwelier dus, heeft zien liggen. De juwelier 
van vandaag fungeert dus ongewild als etalage voor de webshops. De klant 
weet vervolgens precies wat hij of zij van de webwinkel kan verwachten en 
kan klikken, afrekenen en heeft het de volgende dag in huis. 

Bij de juwelier is echter nog kennis en liefde voor het product te vinden. 
Daarbij heeft de juwelier natuurlijk de beschikking over een winkel vol met 
mooie en onderscheidende collecties. Hiermee zou de juwelier een waardige 
concurrent van de webshop moeten zijn, maar dat is in veel gevallen niet zo.

Daar ligt het probleem en is een wereld te (her)winnen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de uitstraling en gastvrijheid van een traditionele winkel van essentieel 
belang is om winkelen weer een beleving te laten worden, maar daar moet de 
detaillist voor zorgen. Dit uitgangspunt geeft de juwelier weer de kans om zijn 
of haar vak uit te oefenen en zorgvuldig samengestelde collecties te presente-
ren aan de klant. Omdat de bekende webshops zich qua aanbod enkel richten 
op de grote merken zou de juwelier het dus juist weer buiten de gebaande 
paden moeten zoeken. Je niet gek laten maken, maar juist je eigen identiteit 
zoeken en je daar aan vasthouden. Zoals goud- en edelsmeden dat al jaren 
met veel succes doen.

TakeMeHome Watches & Jewellery
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SINDS 2011 IS IN DE EXCLUSIEVE WINKELSTRAAT DE STOKSTRAAT ÉTOILE MAASTRICHT TERUG TE VINDEN. HET STOKSTRAATKWARTIER, HET 

MEEST LUXUEUZE WINKELGEBIED VAN HET ZUIDEN, ZO NOEMT PHILIPPE DISSE HET ZELFS. SAMEN MET ZIJN VROUW MARTIJNE VAN VUGHT 

BESTIERT HIJ IN DE HOOFDSTAD VAN LIMBURG EEN SUCCESVOLLE ‘JUWELIERSZAAK’. ZE RICHTEN ZICH NAMELIJK NADRUKKELIJK OP DE REA-

LISATIE VAN DE MEEST FRAAIE SIERADEN. PHILIPPE IS DE ONTWERPER, WAAR MARTIJNE DE REALISATIE VAN DE KUNSTWERKEN VOOR HAAR 

REKENING NEEMT. HET UITZONDERLIJKE DAARBIJ IS DAT ALLES MET EEN 3D AUTOCAD-PROGRAMMA ONTWORPEN WORDT, ER VERVOLGENS 

MET EEN 3D-PRINTER HET WASMODEL WORDT UITGEPRINT, GEGOTEN IN EDELMETAAL EN UITEINDELIJK MARTIJNE DE AFWERKING VOOR 

HAAR REKENING NEEMT. “3D-PRINTING IN EDELMETAAL IS DE TOEKOMST”, ZO KLINKT HET ONDER MEER.

J U W E L I E R  I N  B E E L D  -  É T O I L E  M A A S T R I C H T
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“3D-PRINTING 
IN EDELMETAAL IS DE TOEKOMST”

Philippe en Martijne met mopshond 

Marie-Antoinette Mops

Deze prachtige ringen komen uit de Bonaparte collectie

Philippe en Martijne hebben – zo mogen we gerust stellen – ervaring in 
de branche. Cartier, Gassan, Amsterdam Diamond Center: het zijn maar 
een paar van de referenties waar Philippe en Martijne ervaring hebben 
opgedaan, los van het feit dat Martijne ook nog eens een eigen atelier in 
Utrecht had. Het vak kent dus geen geheimen voor hen en ze weten dui-
delijk wat ze willen én hoe ze dat willen bereiken. 

“Het is voor ons in 2011 begonnen in Maastricht”, zo start Martijne 
als wij midden in de winkel genieten van een lekker kopje koffie. “Na 
omzwervingen in de branche besloten Philippe en ik voor onszelf te 
beginnen en onze keuze viel op Maastricht om ons te vestigen, mede 
omdat Philippe hier vandaan komt. Ook hebben we gekozen voor 
Maastricht – en dan met name de Stokstraat – omdat we het moeten 
hebben van een bepaalde doelgroep. Natuurlijk heb je hier meerdere 
juweliers, maar wij onderscheiden ons. We zijn destijds gestart met 
Bron, maar we hebben er eigenlijk meteen voor gekozen om dit prach-
tige Nederlandse sieradenmerk heel breed te presenteren. Sinds 2012 
hebben we ook een Bron-boutique, maar daarnaast zijn we ook nog 
steeds zelfstandig ondernemer. We voeren bijvoorbeeld ook alleen maar 
Nederlandse merken zoals Staudt Watches, TWCO en Pellikaan Timing. 
We onderscheiden ons verder met onze eigen collecties sieraden zoals 
Bonaparte Jewelry, die we zelf van begin tot eind ontwerpen en creëren.”

3D
Philippe is de ‘kunstenaar’ van de twee. Zijn trots is de eigen ontworpen 
Bonaparte Jewelry sieradencollectie, ontstaan in 2012. “Het proces is in 2011 
gestart met het ontwerpen van een ring in een 3D AutoCAD-programma. 
Details zijn voor ons heel belangrijk en dat kun je prachtig in het 3D 
AutoCAD-programma realiseren. Mijn iMac – die midden in de winkel staat 
– is dan ook mijn vriendin, maar Martijne is en blijft mijn vrouw, zeg ik altijd 
gekscherend”, zegt Philippe wanneer hij wijst naar zijn ‘vriendin’. Vol passie 
vervolgt hij zijn verhaal: “Waar ik naar kijk is het detail, terwijl Martijne kijkt 
of het technisch mogelijk is. De kracht is om het materiaal te laten spreken. 
Wat onze Bonaparte collectie kenmerkt is het opengewerkte geheel, waar de 
vorm het sieraad is. Om tot het geheel te komen gebruiken we de nieuwste 
technieken en daarin onderscheiden we ons. De collectie wordt in ieder geval 
steeds breder en is exclusief bij ons verkrijgbaar.”
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Achter zijn iMac midden in de winkel creeert 

Philippe de meest mooie sieraden

VALS SPELEN
Niet iedereen ziet het ambacht in hetgeen Philippe en Martijne doen. 
“Andere goudsmeden zeggen vaak tegen ons: ‘de computer maakt dan toch 
het sieraad’. Dat is natuurlijk niet zo, want het is nog heel bewerkelijk. En 
daarbij ontwerpen we het sieraad helemaal zelf, in een programma dat 
enorm moeilijk onder de knie te krijgen is. Als je het eenmaal onder de 
knie hebt, kun je met behulp van de 3D-printer de meest mooie sieraden 
verwezenlijken. Met de 3D-printer print je een wasmodel, waarna het sie-
raad gegoten wordt volgens de traditionele manier en dan moet het nog 
bewerkt worden. Er komt dus nog steeds heel veel handwerk bij kijken. 
Maar mensen uit de branche kijken naar het gebruik van dit instrument 
als vals spelen. Je moet het echter als een extra stuk gereedschap zien, 
want het ambacht blijft en het is echt niet zo makkelijk als het lijkt”, zegt 
Martijne.

Waar Martijne het ambacht in ogenschouw houdt, is Philippe veel meer 
degene die de grenzen van het mogelijke opzoekt en daarbij gebruik maakt 
van de technieken die voorhanden zijn. “Ik voorspel dat binnen nu tot acht 
jaar de hele verloren wastechniek op zijn gat ligt. 3D-printing is de toe-
komst, ook van edelmetaal. Deze techniek is zó fantastisch en je kunt er zó 
veel mee creëren, maar er moet nog veel gefinetuned worden in de tech-
niek zelf. Het staat nog in de kinderschoenen, maar daar gaat verandering 
in komen en daar gaan wij als juweliers ook profijt van hebben.”

EIGEN DRAAI
Naast de Bonaparte collectie realiseren Philippe en Martijne nog meer 
eigen creaties zoals Mustano Bracelets (armbanden van paardenhaar, 
tevens re-sellers gezocht!) en de Infinity Bracelet (armband van gitaarsnaar). 
Onderscheiden is daarbij het devies en Philippe en Martijne zijn naast 
bevlogen ook heel professioneel in alles wat ze doen. “We bewandelen 
niet de gebaande paden en dat willen we ook niet. We zijn graag anders. 
De techniek gaat snel en ik volg dat graag. Je moet mij echter niet vragen 
wat de trend op dit moment is, want dat interesseert ons niet zoveel, maar 
het ontwerpen van sieraden via het 3D AutoCAD-programma heeft wel veel 
meer mijn interesse. Ik doe het ook hobbymatig met andere voorwerpen. 
Martijne en ik vinden het leuk om zelf ‘dingen’ te doen, zoals geurkaarsen 
maken die we soms als give-away meegeven aan klanten. We geven onze 
eigen draai aan alles wat we doen”, zegt Philippe.

Tot slot laat Philippe nog even snel zien hoe het 3D AutoCAD-programma 
werkt. Behendig loodst hij zijn muis door het programma en over het scherm 
en toont het grote aantal mogelijkheden dat met het programma mogelijk 
is. Binnen no time wordt het ontwerp van een ring eenvoudig aangepast 
en voorzien van kleursteen. Bijzonder om te zien en door het enthousi-
asme van Philippe wordt je automatisch meegezogen in alle positiviteit. Dat 
3D-ontwerpen en -printen grote voordelen met zich mee brengt is duidelijk 
en als het dan ook nog zo is dat in de nabije toekomst met edelmetaal geprint 
kan worden, zijn er geen grenzen meer aan hetgeen een edelsmid kan ontwer-
pen en maken. Wellicht toch interessant om u eens een keer in te verdiepen.

De creaties van Étoile Maastricht zijn online te bewonderen:

www.bonaparte-jewelry.com
www.justinfinity.net
www.mustano.com
www.etoilemaastricht.com

http://www.bonaparte-jewelry.com/
http://www.justinfinity.net/
http://www.mustano.com/
http://www.etoilemaastricht.com/
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IK BEN ZELF ALTIJD AL VERLIEFD GEWEEST OP STEDEN. MIJN EIGEN AMSTERDAM NOEM IK DE KLEINSTE METROPOOL IN DE WERELD. NADAT IK 

EEN TIJDJE IN ‘NEW AMSTERDAM’ HEB GEWOOND, WAS IK ER ERUIT DAT MIJN LIEFDE VOOR METROPOLEN NIET VAN TIJDELIJKE AARD WAS. 

VANWEGE MIJN PASSIE VOOR HET JUWELIERSVAK HEB IK MIJN GELIEFDE NEW YORK WEER INGERUILD VOOR MIJN OUDE VERTROUWDE ‘OLD 

AMSTERDAM’. JAREN LATER HEEFT MIJN EERSTE BEZOEK AAN HONG KONG DIE VLAM VOOR STEDEN WEER DOEN OPLAAIEN; WEER ZO’N STAD 

DIE NOOIT SLAAPT. JAREN DACHT IK DAT HONG KONG DE AZIATISCHE TEGENHANGER WAS VAN NEW YORK… TOT MIJN BEZOEK AAN TOKYO! 

“Verliefd op Tokyo”
In mijn twee voorgaande columns heb ik een verslag beloofd van mijn eigen 
Retail Safari in Tokyo. Ondanks dat ik net zo veel pagina’s als deze editie van 
De Juwelier kan vullen met mijn bevindingen, zal ik kort samenvatten wat 
mij in het algemeen is opgevallen en zal dieper ingaan op dingen waar wij 
allen van kunnen leren in ons prachtige vak. In tegenstelling tot mijn beeld 
van het land van de ‘rijzende zon’, was Japan zeer modern en westers. Maar 
ook weer heel traditioneel (lees: Japanse rites), wat bijna een contradictie is. 
Mijn beeld van Japanners was dat ze xenofobisch leken, maar ze zijn zeer 
beleefd, welgemanierd en vriendelijk. Ondanks dat weinig mensen op straat 
en in de winkels Engels spreken, proberen ze er wel alles aan te doen om jou 
van dienst te zijn. Ondanks dat je het veel in Azië ziet, lijkt Japan de kroon 
te spannen wat betreft mondkapjes. Vanaf het moment dat je het vliegtuig 
betreedt, heeft een flink aantal van de Japanse passagiers al een mondkap op, 
maar als je landt in Japan lijkt wel 1/3 van de bevolking een kapje op te heb-
ben. En, wie een drogisterij inloopt heeft keuze uit letterlijk 100 verschillende 
kapjes, in alle kleuren, geuren (dus aan de binnenkant) en maten!

Wat mij opviel dat er heel weinig politie op straat te zien was. Verder viel 
op dat ondanks de grote passie voor luxe en kwaliteit, er amper high-end 
auto’s zoals Porsches, Ferrari’s, e.d. op straat te zien waren (in tegenstel-
ling tot China). Daarnaast werkt het openbaar vervoer nog preciezer dan de 
Zwitserse. Briljant is de wegbewijzering voor voetgangers in stations, gete-
kend tot aan de centimeter op de vloer. Goed om te weten is dat alle wegbe-
wijzering op straat en in het openbaar vervoer ook in het Engels staat en navi-
geren zeer makkelijk is. Indien u houdt van de Japanse keuken, dan waant u 
zich in een culinaire walhalla, maar als u net als mijn vader slechts een keer 
sushi per week wel genoeg vindt, dan heeft men een probleem. Ondanks de 
overvloed aan westerse producten, is er relatief weinig westers eten te vinden 
in Tokyo. Maar, bierliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Japanners zelf drin-
ken amper sake bij het eten en echt héél veel bier, zowel Japanse als westerse 
bieren. Persoonlijk ben ik een whiskyliefhebber en ik heb elke avond verschil-
lende lokale whisky’s gedronken die heerlijk waren; net zo goed als de single 
malts uit Schotland.

Graag wil ik mijn verslag afsluiten met het uitlichten van Japanse retailer 
Uniqlo. Wie in de Oxford Street in London geshopt heeft en/of houdt van 
tennisser Novak Djokovic (de rode vierkantjes op zijn shirt zijn het logo van 
Uniqlo) weet waarom ik dit de beste retailer vind van Japan. Zij voegen twee 
dingen toe als retailer en hebben daarom bestaansrecht: ze produceren tech-
nische producten die superieur en innovatief zijn (bijvoorbeeld de HEATTECH 
& AIRism kleding) en produceren tijdloze, elegante en zeer kwalitatieve 
‘basiscollectiestukken’, tegen zeer scherp prijzen. Sinds kort versturen ze naar 
Nederland, dus mijn advies is: snuffel zelf lekker rond op Uniqlo.com en dan 
begrijpen jullie wat ik bedoel. De cashemere truien zijn een echte aanrader, 
ik heb ze in alle kleuren van de regenboog. Daar kan geen V&D tegen op…

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

Algemeen: Japanners zijn gek op warenhuizen en westerse producten. Vaak 
zijn die warenhuizen vele malen mooier en groter dan bijvoorbeeld De 
Bijenkorf. De winkels zijn lang open en dat zeven dagen per week. En de 
duurste buurt in Tokyo (Ginza) wordt op zaterdag helemaal autovrij gemaakt. 
Fantastisch was dat. Dus op de brede straat liepen duizenden mensen en 
daarbij mogen restaurants & coffee shops die dag terrasjes opzetten midden 
op de weg. Zeer gezellig en fantastisch voor de omzetten van de retailers.

Horloges: Uitvoerig heb ik in mijn vorige column beschreven dat Casio heel 
groot is in hun thuismarkt. Samen met Seiko en Citizen delen ze ‘de kroon 
van beste horlogemerk’ in Japan (qua omzet). Qua aanzien staat alleen Seiko 
hoger, die de eigen mechanische (manufacture) uurwerken maken met prijzen 
die oplopen tot € 6.000,- (onder label Grand Seiko – sinds kort in Nederland 
verkrijgbaar) en zelfs tot € 200.000,- (onder label Credor – niet in Europa ver-
krijgbaar). Wat mij tegenviel is de manier waarop die merken verkocht werden: 
95% in Kijkshop-achtige winkels met nul beleving of passie. Vaak ook nog in 
winkels waar camera’s verkocht werden. En, dit zijn gewoon officiële dealers. 
Wat mij verder tegenviel is dat, in tegenstelling tot mijn hoop en verwachting, 
ik geen nieuwe en kleine Japanse merken heb kunnen vinden. Verder zijn er 
uiteraard Europees gestylde juweliers die alle high-end Europese merken ver-
kopen, allemaal in huisstijl van de merken met veel shop-in-shops. Maar wat 
domineerde waren alle grijze handelaren, die vaak in kleine winkels werken in 
diezelfde Kijkshop-stijl en veel op voorraad hebben. 90% van de tijd allemaal 
Rolex horloges. Met moeite zijn er officiële Rolex dealers te vinden, een rare 
gewaarwording.

Juwelen: Ik heb echt gezocht naar lokale onafhankelijke juweliers, goud-
smeden, kleine ateliers, maar ik kon in drie dagen niets vinden. Dat was 
een grote teleurstelling. Ze zijn heel westers ingesteld in Japan qua sieraden 
en er is een grote verlovingscultuur. Het leuke nieuws is dat onze eigen 
Nederlandse Royal Asscher Diamonds ‘de kroon van nummer één juwelen-
merk’ in Japan deelt met wereldmerken Bulgari en Tiffany. Asscher heeft dan 
ook een aantal eigen mono brand boutiques (waaronder in de buurt Ginza) 
en heel veel gerenommeerde dealers (incluis shop-in-shops in warenhuizen). 
In diezelfde Ginza stond het mooiste juweliersgebouw (letterlijk een gebouw 

Wat betreft de Retail Safari is dit wat mij heel erg is opgevallen in de detail-
handel:

met tien verdiepingen), namelijk die van Bulgari (hun grootse winkel in de 
wereld) die helemaal omkleed was met hun eigen iconische ‘Serpenti’ slang, 
prachtig.

Alon Ben Joseph

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


Zondag 8 mei zetten we onze mama’s 
weer lekker in het zonnetje. 
Wil jij je moeder dit jaar verrassen met een origineel bosje bloemen?  
Kies dan voor een van de speciale Moederdag bloemetjes van  
MelanO Jewelry. Combineer en varieer eindeloos met de MelanO 
meddy’s en stel zo je eigen bos samen.

Kijk op Melano-jewelry.com voor inspiratie en al onze verkooppunten. Tess

MOEDER
DAG

SPECI
AL

DE ENIGE BOS BLOEMEN 
WAARMEE JE 

MAMA WÉL VERRAST

http://melano-jewelry.com/


This new Maverick features a big caliber chrono movement, a black sandwich dial with

luminous green indexes and an interchangeable cognac vintage leather strap.

Cut loose, be bold and let the good times roll.

LIVE FULL THROTTLE

information and local dealers: info@timedistrict.com

mailto:info@timedistrict.com

