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

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

mailto:info@closetozen.com
http://www.closetozen.com/
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Het beursseizoen ligt weer achter ons en dus is het tijd om de balans op te maken. 
Vooral in ons eigen land is er dit voorjaar wel het één en ander gebeurd. De Jewels 
& Watches heeft een metamorfose ondergaan. De vakbeurs die al decennia lang het 
beursbeeld bepaalt, heeft een jasje uitgedaan en dat was terug te zien in het exposan-
tenaanbod, maar ook in bezoekersaantallen. De algehele sfeer die op de beursvloer 
hing was ook niet zoals we gewend zijn van een Voorjaarsbeurs. Ik schrijf dit echt met 
tegenzin, want de Jewels & Watches is al jarenlang dé vakbeurs voor onze branche, 
het is een begrip, maar het lijkt erop dat een groot aantal juweliers niet meer geïnte-
resseerd zijn in het bezoeken van de beurs en dat een aantal bedrijven de Jewels & 
Watches niet meer ziet als belangrijkste plek om de noviteiten te laten zien.

Dat heeft er ook toe geleid dat er een alternatief is gekomen in de vorm van Out 
of the Box. Laagdrempelig, open stands, een breder aanbod uit diverse branches: 
de opzet is duidelijk anders, maar het lijkt een succes. De eerste editie van Out of 
the Box werd met veel goedkeuring van exposanten ontvangen die repten over ‘een 
geweldige beurs’ én de beurs mocht veel bezoekers registreren. Waarom deze beurs 
wel en Jewels & Watches Voorjaarsbeurs niet? Heeft het te maken dat iets nieuws 
nieuwsgierig maakt? Is men klaar met de beurs in Utrecht? Het zijn vragen die elke 
exposant van beide beurzen zich waarschijnlijk afvraagt.

Feit is wel dat Jewels & Watches in mijn ogen te lang heeft vastgehouden aan de 
beursopzet. Er is geen verrassing meer voor bezoekers. Mensen die de beurs nog 
bezoeken, maken een verplicht en bekend rondje. Exposanten die ze willen vermij-
den, kunnen ze ook vermijden. Niet de juiste insteek om een beurs te bezoeken, want 
je wilt uiteindelijk ook nieuwe dingen zien en verrast worden. Dat laatste deed Out of 
the Box in ieder geval wel. Met een sfeervolle en gezellige opzet konden bezoekers 
ongedwongen langs de stands lopen en hun ogen de kost geven. 

Tot slot wil ik u toch even wijzen op mijn favoriete onderwerp als horlogefan: de 
vele fraaie nieuwe horlogemodellen die we tijdens de verschillende beurzen hebben 
gezien. In deze uitgave – onze horlogespecial – valt op dat de retrotrend zich duidelijk 
voortzet, maar ook dat er door meer en meer merken wordt ingezet op smartwatches 
of hybride horloges. Er is in ieder geval weer heel veel nieuws, maar dat wist u al als 
u de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs óf Out of the Box heeft bezocht. Mocht dat niet 
het geval zijn, dan leest u alles in deze uitgave van De Juwelier.

Heel veel leesplezier gewenst!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

‘DE JEWELS & WATCHES HEEFT EEN 
METAMORFOSE ONDERGAAN’ 

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 RONALD & WIM VAN BUUL
Het is even stil geweest rondom Invicta Watch Europe, maar dat betekent zeker niet dat er niets gebeurd is. Sterker nog, toen wij Wim en Ronald van Buul  
(de Managing Directors van Invicta Watch Europe) spraken tijdens BaselWorld bleek er genoeg te vertellen.

P. 32 NABESCHOUWING VOORJAARSBEURS
De Jewels & Watches Voorjaarsbeurs vond dit jaar plaats met een uitgedund exposantenaanbod, maar toch 
was er een gematigd positieve stemming. Wij hebben voor u een fotoverslag gemaakt van de driedaagse 
Voorjaarsbeurs.

10 18

P. 18 COEUR DE LION
Het Duitse sieradenmerk Coeur de Lion zet haar expansie in de Nederlandse markt voort. Coeur de Lion is al 
meer dan dertig jaar een toonaangevende producent van designsieraden in Duitsland en heeft nu haar pijlen 
op Nederland gericht.

56

P. 24 COVERSTORY
HÆMMER GERMANY 
Toen HÆMMER GERMANY vorig jaar 
aankondigde de distributie van het over-
sized horlogemerk in ons land in eigen 
hand te nemen, waren daaraan grote 
plannen verbonden. De eerste stappen 
zijn gezet naar een succesvolle toe-
komst en dit jaar presenteert het Duitse 
horlogemerk ook een tweetal nieuwe 
modellen. 

32
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P. 56 WSB INTERIEURBOUW

56

P. 72 JUWELIER IN BEELD
Het hart van Koggeland: daar bracht onze rubriek Juwelier in Beeld ons dit keer naartoe. Specifieker nog naar Winkelcentrum Vijverhof te Avenhorn, waar wij Jos 
Loos en zijn drie dochters Elise, Joyce en Mireille treffen in hun eigen juwelierszaak.

P. 46 OUT OF THE BOX 
Op zondag 12 en maandag 13 maart heeft Out of the Box een gewel-
dige eerste indruk achtergelaten. De nieuwe vakbeurs voor juweliers, 
fashion en concept stores mocht op heel veel belangstelling rekenen 
en er waren nagenoeg alleen maar positieve geluiden. 

Bijouterie Laurent heeft vertrouwen in WSB. Zoveel blijkt wel, getuige het feit 
dat de laatste twee winkels van de juwelier zijn ingericht door de Nederlandse 
retail designers van WSB Interieurbouw.
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ICE-WATCH TOONT DURF MET ICE LO

Mede door Ice-Watch is er voor glitter nog ruimte in horlogeland dit jaar. 
Model ICE lo straalt een nieuwe, stijlvolle durf uit met een overloop van schit-
teringen. Elke wijzerplaat met pailletten van de ICE lo verschuift voortdurend 
van kleur, gaande van felzilver naar turkoois, matblauw, roze of zelfs goud.  
Wat je ook draagt, het horloge spreidt een verfijnd kleurencontrast tentoon dat 
perfect in harmonie is met elke outfit. Door het spel met de smetteloze wit-
heid van de horlogeband doet het horloge heel zomers en modern aan. 

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

TIJDENS BASELWORLD PROBEREN WIJ TE KIJKEN NAAR DE TRENDS 

DIE DIT JAAR TERUG TE ZIEN ZIJN IN BIJVOORBEELD HORLOGELAND. 

HET WORDT ALLEMAAL WAT SIMPELER, KLASSIEKER EN VINTAGE EN 

RETRO BLIJVEN DE TREND, MAAR GELUKKIG ZIJN ER OOK MERKEN 

DIE DURF TONEN DOOR OPVALLEND TE ZIJN. ICE-WATCH PRESEN-

TEERDE MET ICE LO EEN KLEURRIJKE COLLECTIE MET SPRANKELENDE 

DETAILS.

STIJLVOLLE HORLOGES VAN TED BAKER

De horloges van Ted Baker tonen een opvallend, 
vrolijk en trendy design. Van simplistische modellen 
met stalen of leren band, tot bijzondere modellen 
met bloemenmotief: er is voor elke vrouw wat wils 
in de damescollectie van Ted Baker. Uiteraard zijn de 
modellen voorzien van een hoge kwaliteit materialen, 
zoals stainless steel, lederen horlogebanden en 3 ATM 
waterdicht. Ook voor mannen is er een collectie hor-
loges onder de naam Ted Baker. De modellen in deze 
collectie zijn stoer en sportief en 5 ATM waterdicht.

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

IN DE MODEWERELD IS TED BAKER EEN HELE 

GROTE NAAM EN WAT DOE JE ALS INTERNA-

TIONAAL VOORAANSTAAND MERK ALS JE HET 

GEMAAKT HEBT IN DE FASHION? DAN RICHT JE 

JE OP HORLOGES EN SIERADEN! GEHEEL IN DE 

STIJL VAN TED BAKER ZIJN ER NU HORLOGES EN 

SIERADEN OP DE MARKT DIE DE JONGE CONSU-

MENT ZEKER ZULLEN AANSPREKEN.

http://www.pextime.nl/
http://www.luxsanto.com/
mailto:info@luxsanto.com


INVICTA WATCH EUROPE (Member of the INVICTA WATCH GROUP)  |  Kronenburgpark 12  |  5321 JM Hedel  |  T +31 (0)73 599 56 60  |  info@invictawatch.nl  |  www.invictawatchgroup.com

INVINCIBLE IN DETAIL
Founded in 1837 and having originally crafted mechanical 
and automatic timepieces, Invicta has continued to evolve 
with that tradition in watchmaking. Always looking to advance 
and perfect, we continue to successfully set new standards 
within the watch industry. Since its founding, Invicta has grown 
and now encompasses 30 collections and 3 diverse brands: 
TechnoMarine, S. Coifman and Glycine. We welcome you to 
step inside the details of Invicta Watch.   

http://invictawatch.nl/
http://www.invictawatchgroup.com/
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“Doordat Coat & Shine™ een directe werking heeft en geschikt is voor alle 
metalen, krijgt het sieraad direct haar glans terug”, aldus Rob de Wit, de man 
achter het product. “Coat & Shine™ maakt de sieraden weer helemaal schoon 
en glanzend zonder polijstende werking. Zo blijft het sieraad zijn waarde 
optimaal behouden. Daarnaast bevat Coat & Shine™ nog een unieke formule; 
het maakt de sieraden niet alleen vrij van de doffe en de zwarte laag, maar 
brengt ook nog een voor het oog onzichtbare beschermende laag aan dat is 
gebaseerd op nanotechnologie. Hierdoor krijgt zwavel geen kans en blijven 
de sieraden voor een lange tijd beschermd.” 

“Onze horlogemaker draagt daar, gesteund door een team professionals bin-
nen Fixlogic, zorg voor alle reparaties. Belangrijk voor ons is dat de samen-
werkende partij ervaren en professioneel is en oog voor de klant heeft. Dat 
hebben we gevonden bij Fixlogic en hebben er alle vertrouwen in dat Ernst 
Boot (eigenaar) en zijn team deze service en continuïteit zal bieden. Wij ver-
trouwen erop hiermee de juiste keuze te hebben gemaakt en zijn van mening 
dat u op deze wijze nog beter bediend gaat worden.”

Voor aanvullende informatie:

Miller/Co
Tel. + 31 (0)23 538 83 84
info@vendoux.com 
www.vendoux.com

LAAT HET NU NET GAAN OM DIE ENE SPECIALE RING, OF EEN KET-

TING DAT DE KLANT HEEFT GEËRFD VAN FAMILIE. OF MISSCHIEN IS 

HET WEL EEN NIEUW SIERAAD DAT DE KLANT ZOJUIST BIJ U HEEFT 

GEKOCHT. IEDEREEN WIL NATUURLIJK DAT HAAR OF ZIJN SIERAAD 

ZO LANG MOGELIJK MOOI IS EN DE WAARDE OPTIMAAL BEWAARD 

BLIJFT. DAAROM IS COAT & SHINE™ ONTWIKKELD.

IN VERBAND MET DE PROFESSIONALISERING VAN DE PROCES-

SEN TEN AANZIEN VAN DE REPARATIE-AFDELING IS HET ATELIER 

VAN MILLER/CO VERHUISD EN WEL NAAR HOORN. “WE GAAN 

ONZE KRACHTEN BUNDELEN EN DE SAMENWERKING AAN MET 

FIXLOGIC”, ALDUS JOYCE HAAGMANS. “DAT BETEKENT DAT DE 

REPARATIE- EN SERVICEAFDELING VOOR VENDOUX EN ONZE OVE-

RIGE MERKEN OP 1 APRIL ZIJN VERHUISD NAAR FIXLOGIC.”

 
“Om onze visie te delen doen wij graag wat extra’s voor onze verkooppun-
ten”, zo vervolgt Rob. “Zo zetten wij ons in om gratis reclame voor onze ver-
kooppunten te maken op de website en op social media en sturen wij onze 
bezoekers door naar uw winkel. Want een mooie wereld vol met stralende 
sieraden en klanten begint bij onszelf.”

Meer informatie:

Coat & Shine, tel. 040-7879208, www.coat-shine.com 

MILLER/CO EN FIXLOGIC SLAAN HANDEN INEEN 

COAT & SHINE: UNIEKE FORMULE 
LAAT SIERADEN LANGER GLANZEN

mailto:info@vendoux.com
http://www.vendoux.com/
http://www.coat-shine.com/


Goud koop je bij Drijfhout

Echte juweliers 
verkopen echt 

goud

0,03 ct
€ 249 w.v.p.

0,05 ct
€ 299 w.v.p.

0,10 ct
€ 395 w.v.p.

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

Wesselton SI diamant
Exclusieve diamantcollectie

Ringen ca. 0,03 ct € 199 winkelverkooppijs

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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WE HEBBEN HET EVEN MOETEN OPZOEKEN, MAAR HET IS ALWEER ZEVEN JAAR GELEDEN DAT WE IETS OVER INVICTA WATCH EUROPE 

HEBBEN GESCHREVEN. JE MAG DUS WEL STELLEN DAT HET WAT STILLER IS GEWEEST RONDOM HET BEDRIJF, MAAR DAT BETEKENT ZEKER 

NIET DAT ER NIETS GEBEURD IS. STERKER NOG, TOEN WIJ WIM EN RONALD VAN BUUL (DE MANAGING DIRECTORS VAN INVICTA WATCH 

EUROPE) SPRAKEN TIJDENS BASELWORLD BLEEK ER WEER GENOEG TE VERTELLEN. ZO MOETEN WE TEGENWOORDIG SPREKEN VAN DE 

INVICTA WATCH GROUP, WANT NAAST HET EIGEN MERK INVICTA ZIJN DE MERKEN TECHNOMARINE , GLYCINE EN S. COIFMAN AAN HET 

PORTFOLIO VAN HET BEDRIJF TOEGEVOEGD. GENOEG REDEN OM DE HEREN EENS AAN DE TAND TE VOELEN.

Dat er de afgelopen jaren minder over Invicta in de vakbladen heeft gestaan heeft mede te maken met het beleid van de Invicta 
Watch Group. Online marketing en ook online verkoop zijn speerpunten voor het bedrijf.  “Dat is niet de traditionele manier van 
werken”, zo erkent Ronald van Buul. “Toen wij bijna tien jaar geleden met Invicta in aanraking kwamen was het liefde op het eerste 
gezicht. We waren enorm trots dat we dit merk in Europa mochten distribueren en hadden alle intenties om dat via de traditionele 
weg te doen. Maar toen we een aantal jaar geleden twee maanden in Amerika hebben doorgebracht, zagen wij dat het ook op een 
andere manier kon.”

ONLINE
De vooruitstrevende eigenaar van Invicta (Eyal Lalo) heeft inderdaad een eigen manier van werken. Hij prees de Invicta horloges aan 
via reclame op televisie, stak heel veel geld in online en social media marketing en durft te investeren in nieuwe merken en innova-
tieve producten. “Hij toonde ons dat je je moet richten op groeimarkten en dat je daar vraag moet creëren. Als er nieuwe manieren 
van adverteren zijn, zoals social media marketing, dan durft hij daar in mee te gaan. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Invicta in 
Amerika enorm succesvol is en dat wij in Europa een zeer goede basis hebben gerealiseerd. Ik durf wel te stellen dat we één van 
de snelst groeiende merken zijn op horlogebied in Europa én er liggen nog genoeg kansen voor ons, zowel online als offline”, aldus 
Ronald.

GEEN TUSSENSCHAKEL
“Dat wil zeggen dat we als we ons nadrukkelijk online profileren, we ook online én offline een goed afzetkanaal moeten hebben”, 
zo vult Wim aan. “Online hebben we dat redelijk op orde, maar offline zouden we graag het dealernetwerk versterken. We hebben 
juweliers ook heel veel te bieden. Niet alleen zijn wij voorraaddragend en hebben we een geweldig marketingapparaat dat alle mer-
ken een eigen identiteit geeft, maar we leveren dus ook direct aan de juwelier, zonder tussenkomst van een distributeur. De tussen-
schakel ontbreekt zo en dat heeft ook effect op de marge. Kortom, alle randvoorwaarden zijn aanwezig om samen succesvol te zijn.”

‘We willen graag ons 
       dealernetwerk versterken’ 

D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 710

Het hele team van Invicta Watch Europe
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‘We willen graag ons 
       dealernetwerk versterken’ 

Om dat laatste nog te verduidelijken geeft Wim een voorbeeld: “We hebben 
een kant-en-klare marketingwebsite waar onze klanten alle denkbare tools zoals 
filmpjes, beauty shots, social media uitingen en ga zo maar door kunnen down-
loaden. Ook hebben we een geweldig servicecenter gerealiseerd hier in Hedel. 
Daarmee kunnen we snel reparaties en andere problemen oplossen. Als klanten 
hun horloge online registreren krijgen ze een jaar extra garantie en als ze dan 
onverhoopt toch hun horloge ter reparatie moeten sturen, is deze van binnen-
komst tot verzending te volgen. Er is ons alles aan gelegen om onze klanten te 
ontlasten.”

VOORRAAD
Als wij op bezoek komen bij Invicta Watch Europe krijgen we een rondleiding 
door het pand en valt vooral de immense voorraad horloges op. Dat moet natuur-
lijk met het grote aantal collecties – meer dan dertig – en met 4.500 (!) model-
len die Invicta heeft. En niet alleen de horloges zelf zijn ruim voorradig, ook de 
reserve-onderdelen zijn direct uit voorraad leverbaar. Het geeft wel aan dat er 
niks aan het toeval overgelaten wordt en dat Invicta een serieuze partner voor 
juweliers is. Wim: “De perceptie van juweliers over ons strookt niet met de wer-
kelijkheid. We horen heel vaak: ‘Invicta wordt alleen maar op internet verkocht’. 
Dat is absoluut niet waar. We willen onze producten via de juwelier verkopen, 
maar dan moeten ze wel de meerwaarde van het merk zien. De naam Invicta is 
wellicht onder juweliers wat minder, maar onder consumenten absoluut niet. Er 
zijn ook heel veel Invicta-fans, die meerdere horloges bezitten en dat zijn echte 
horlogeliefhebbers. Niet voor niets worden er jaarlijks zo veel modellen toege-
voegd aan de collectie.”

TECHNOMARINE
Naast Invicta zijn er nu dus meer horlogemerken die onder de vlag Invicta Watch 
Group vallen. “Twee jaar geleden is TechnoMarine toegevoegd aan het merken-
portfolio”, vertelt Ronald. “Dat is een merk met een prachtige geschiedenis een 
goede naam, die de laatste jaren wel een paar deukjes heeft opgelopen, maar er 
is enorm veel vertrouwen vanuit ons in TechnoMarine . We hebben vorig jaar de 
eerste collectie met nieuwe uitstraling uitgebracht en daar hebben we hele goede 
feedback op gekregen. Het DNA van het merk is behouden gebleven, maar we 
hebben wel een eigen, ondeugende twist aan de collectie gegeven. De horloges 
moeten voor iedereen bereikbaar zijn zoals we dat ook met Invicta hebben 
gerealiseerd. Verder werken we ook met TechnoMarine  op dezelfde manier, dus 
zonder tussenschakels, snelle levertijden en een gedegen service.”

GLYCINE
Glycine is pas vier maanden geleden gekocht, maar heeft nu al een metamorfose 
ondergaan. Wim: “Glycine is een traditioneel merk met eveneens een fraaie his-
torie, dat een geweldige aanvulling is op onze andere merken. Het had misschien 
wel een beetje en stoffig imago, maar dat is voorbij door de nieuwe campagne 
die we hebben bedacht. We hebben hier in de buurt een marketingcampagne 
geschoten waarvan wij denken dat deze bij Glycine past, afgestemd op de lucht-
vaart. Tijdens BaselWorld stonden we als groep ook gebroederlijk bij elkaar, maar 
wel met verschillende stands die de beleving die we rondom het merk willen cre-
eren het beste weergeeft. We kregen vooral op de uitstraling en de collectie van 
Glycine hele goede reacties. Dat geeft vertrouwen. We denken dat we Glycine 
meteen weer goed op de kaart hebben gezet. Het stoffige imago is er in ieder 
geval zeker vanaf”, vertelt Ronald.

Wim vervolgt: “Glycine is een op-en-top klassiek Zwitsers horlogemerk, waar 
vakmanschap, passie en kwaliteit hoog in het vaandel staat. De hoogwaardigheid 
waarmee de horlogemakers van Glycine de prachtige uurwerken vervaardigen, 
dat zie je bijna nergens. We waren in eerste instantie wat terughoudend, maar het 
merk heeft enorm veel potentie nog. Het is een high end merk, met een collectie 
die zeer goed geprijsd is. Dat is natuurlijk het streven van de Invicta Watch Group: 
hoogwaardige horloges aanbieden tegen scherpe prijzen.”

S. COIFMAN
Een merk met een mooi verhaal is ook terug in het assortiment van de Invicta 
Watch Group: S. Coifman. “Onze CEO Eyal Lalo komt uit een familie van hor-
logemakers. Zijn opa startte decennia geleden een klein horlogemerk met tradi-
tionele uurwerken, maar het is uiteindelijk op de achtergrond gekomen. Toen de 
vraag naar klassiekere horloges kwam, heeft de Invicta Watch Group S. Coifman 
nieuw leven ingeblazen om aan de vraag vanuit de markt te voldoen. Onze stra-
tegie geldt ook voor S. Coifman, dus betaalbare, hoogwaardige horloges en volle-
dige merkbeleving om onze dealers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.”

VERRASSING
Daarmee heeft de Invicta Watch Group haar merkenportfolio helemaal op orde. 
“Voorlopig komen er geen nieuwe merken bij, maar we hebben nog wel een paar 
verrassingen in petto. We gaan iets heel aparts doen, dat mensen absoluut niet 
van ons verwachten, maar meer kunnen we er nog niet over zeggen. Als het zover 
is, dan laten we het zeker weten”, zo geeft Wim aan.

KANSEN
Als we bij Invicta Watch Europe op bezoek zijn in Hedel is BaselWorld net 
afgelopen en maken de heren nog even de balans op. “Het was wederom een 
geweldige beurs voor ons. De reacties op de nieuwe uitstraling en collectie van 
TechnoMarine, S. Coifman en Glycine waren overweldigend, maar ook voor 
Invicta hebben we ons niet onbetuigd gelaten. Zo hebben we het platste water-
dichte horloge op de markt gebracht. Dit horloge is maar 3.2 mm dik! Daarmee 
geven we wel aan dat we een echt horlogemerk zijn. We maken dan wel modi-
sche horloges, maar we zijn geen modemerk en we zijn zeker geen eendagsvlieg. 
Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen. We werken op een andere 
manier, maar dat hoeft zeker niet slecht te zijn voor een juwelier. Er liggen juist 
heel veel kansen voor ons gezamenlijk”, zo zijn Wim en Ronald stellig. 

Meer informatie: Invicta Watch Europe
Tel. 073-5995660, www.invictawatchgroup.com

“IK DURF WEL TE STELLEN DAT WE 
ÉÉN VAN DE SNELST GROEIENDE 
MERKEN ZIJN OP HORLOGEBIED 
IN EUROPA ÉN ER LIGGEN NOG 
GENOEG KANSEN VOOR ONS, 
ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE”

Wim en Ronald van Buul 

http://www.invictawatchgroup.com/


h o r l o g e s

D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 712

ARNOLD VOS INTRODUCEERT EIGEN 
HORLOGEMERK SCHAFTENAAR WATCHES 

De kast, de wijzerplaat (verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit of metallic blauw) en de wijzers van 
zijn eigen horloge zijn door Arnold zelf ontworpen en worden onder meer in Zwitserland gemaakt. 
“Ook het uurwerk is van Zwitserse topkwaliteit”, zo geeft Arnold aan. “Er is gekozen voor een 
gedistingeerde vormgeving, gebaseerd op de stijlvolle jaren dertig van de vorige eeuw. Het eerste 
Schaftenaar horloge is verkrijgbaar in twee varianten: ‘Traveller’ en ‘Journey’. De namen verwijzen 
naar het thema reizen dat voor de campagne rond dit horloge is gekozen. Het model ‘Traveller’ is 
met zijn dubbel uurwerk dan ook zeer geschikt als reishorloge.”
 
In zijn horlogewerkplaats in Harderwijk assembleert en test Arnold de horloges zelf. “Met een spe-
ciale ‘Schaftenaar’ horlogeband naar keuze kun je spreken van een waardevol, functioneel sieraad. 
Dutch designed and Dutch made.”

Voor meer informatie:

Firma Schaftenaar
Tel. 0341-41 22 37
info@schaftenaarwatches.nl
www.schaftenaarwatches.nl 

JUWELIER EN HORLOGEMAKER ARNOLD VOS HEEFT ZIJN DROOM UIT ZIEN KOMEN EN 

ZIJN EIGEN HORLOGEMERK ‘SCHAFTENAAR WATCHES’ OP DE NEDERLANDSE MARKT 

GEBRACHT. “AAN DE REALISERING VAN DIT KWALITEITSHORLOGE ZIJN JAREN AAN ONT-

WIKKELING AAN VOORAFGEGAAN”, VERTELT ARNOLD VOS ONS. 

BICOLOR CHRONOSWISS 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 vakmanschap en de passie waarmee het horloge vervaardigd is. Dat 
geldt zeker voor de laatste kunstwerkjes, waaronder de bicolor Flying Regulator. Het combineren van twee 
metalen in de horlogekast was iets dat nog ontbrak in de Chronoswiss-collectie, tot nu dus.

De stainless stalen kast is versierd met roségouden details, waardoor het prachtig kleurt met de diepblauwe 
wijzerplaat en horlogeband. De bezel en de ui-vormige kroon zijn vervaardigd van 18 karaat roségoud en ook 
op de wijzerplaat zien we roségouden accenten terug. Klassiek, maar toch modern door de kleurcombinatie. 
In de fraai gevormde kast van de Flying Regulator huist het bekende C.122 kaliber.

Meer informatie: 

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

TRADITIEGETROUW WACHTEN VEEL GROTE MERKEN BASELWORLD AF OM DE NIEUWSTE COL-

LECTIES TE INTRODUCEREN. OOK CHRONOSWISS WIST HAAR GEHEIMEN GOED TE BEWAREN, 

MAAR EENMAAL ‘OUT IN THE OPEN’ VERSPREIDT HET GERUCHT ZICH SNEL. DE NIEUWE BICO-

LOR CHRONOSWISS FLYING REGULATOR IS DAN OOK EEN WARE EYECATCHER.

mailto:info@schaftenaarwatches.nl
http://www.schaftenaarwatches.nl/
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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B e u r s V e r s l a g

Inhorgenta München 

VAN ZATERDAG 18 FEBRUARI TOT EN MET DINSDAG 21 FEBRUARI VOND INHORGENTA MÜNCHEN PLAATS EN OOK DE REDACTIE 

VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER HEEFT HAAR OGEN EN OREN DAAR GOED DE KOST GEGEVEN. WAT EEN GEWELDIG LEUKE BEURS 

BLIJFT INHORGENTA TOCH. LAAGDREMPELIG, OPEN, VEEL NIEUWE TRENDS, VEEL ONDERSCHEIDENDE MERKEN: WIJ KUNNEN IEDERE 

JUWELIER EEN BEZOEK AAN INHORGENTA AANRADEN. ONONTDEKTE PARELS VIND JE NOG OP DE VAKBEURS IN MÜNCHEN. VANUIT 

ONS LAND WAREN ER EEN GROOT AANTAL EXPOSANTEN AANWEZIG ÉN GELUKKIG OOK EEN GROOT AANTAL BEZOEKERS VAN DE 

IN TOTAAL 27.500 MENSEN KWAM UIT NEDERLAND. 

HET BEZOEKEN WAARD IS

WAAROM

Coeur de Lion Ook tijdens Inhorgenta veel aandacht 

van de Fossil Group voor wearables
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Steeds meer Nederlandse merken en bedrijven vinden hun weg naar Inhorgenta 
München. Waar bijvoorbeeld MelanO, MY iMenso, TW Steel, Heart to Get 
Jewellery, Vincent van Hees en Jéh Jewels een bekend gezicht zijn op de beurs-
vloer, zien we de afgelopen jaren meer voor ons bekenden naar München gaan. 
Aumentum met Karma, Watch it 11 met iXXXi, Essence met Hooked Concepts en 
Sparkling Jewels, Nederlands succesvolste horlogemerk van dit moment Cluse en 
Insignety - het ringenconcept dat hoge ogen gooide - konden op zeer veel belang-
stelling rekenen.

LAAGDREMPELIG
Natuurlijk zijn wij elk jaar in Bazel te vinden voor BaselWorld. Daar is de crème 
de la crème uit de sieraden- en horlogebranche te vinden en daar zijn alle trends 
in ons vakgebied te spotten. Basel is voor veel bedrijven nog steeds heilig wat 
betreft het uitbrengen van nieuwe collecties, maar wij vinden Inhorgenta eigenlijk 
net zo leuk om te bezoeken. Je kunt ongedwongen rondneuzen in stands, zonder 
afspraak en de stands zijn minder gesloten. Zoals gezegd vind je hier merken 
waarmee je je als juwelier nog echt kunt onderscheiden. Vooral dat laatste zou dé 
reden moeten zijn om een reis naar Inhorgenta te overwegen.

Niet alleen Nederlandse merken, maar ook merken die in Nederland vertegen-
woordigd worden zijn terug te vinden in de Messe München. Grote horlogemerken 
als Casio, Junghans, EBEL, Fossil, Komono en Lars Larsen waren te vinden in hal 
A1 en in de hallen B1 en B2 konden we ons vergapen aan de meest mooie nieuwe 
sieraden van bekende merken als Breuning, PZ Stelmach, Bastian Inverun, Coeur 
de Lion en Chamilia

Een heel leuk, 

onderscheidend 

merk: Kerbholz. 

Wellicht bin-

nenkort ook in 

Nederland te 

vinden

INHORGENTA 2018
Met 27.500 bezoekers mocht Inhorgenta dit jaar weer wat meer bezoe-
kers verwelkomen en met bijna duizend exposanten uit meer dan veer-
tig landen was het aanbod zeer divers. De afgelopen jaren is er al een 
tendens te zien dat meer en meer internationaal georiënteerde bedrijven 
de weg naar Inhorgenta vinden en dat biedt u ook kansen. Volgend jaar 
vindt Inhorgenta München weer plaats van vrijdag (16 februari) tot en 
met maandag (19 februari). 

Lars Larsen toonde 

de eerste glimpen 

van de nieuwe 

horlogecollectie

Cluse



Vets Alphi Diamonds Manufacturing
Hoveniersstraat 19, 2018 Antwerpen - Belgium
Tel: +32 3 233 72 95 • Mobile: +32 472 66 75 89
www.vetsalphi.com • joachim@vetsalphi.com

• Eigen fabrikaat

• Ideal / Excellent Make diamanten

• Persoonlijke service

• +100 jaar ervaring

• 4de generatie

• Leveren van mm sizes voor 

 juweel -en horlogefabrikanten en   

 goudsmeden

Carat+ Show - Booth 4B - 37
7-8-9 May 2017
Antwerp Expo

▶ Ask for your invitation:
joachim@vetsalphi.com

   ETS ALPHI DIAMONDS MANUFACTURING NV:

by aumentum– the original –
with sterling silver beads

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

Volg ons op:   karma armbanden   karma.jewelry

mailto:joachim@vetsalphi.com
http://www.vetsalphi.com/
mailto:joachim@vetsalphi.com
http://www.aumentum.com/
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Daniel Wellington heeft de afgelopen jaren geteerd op een aantal minimalis-
tische modellen die een zeer grote groep consumenten aanspraken. Met de 
Classic Petite gaat men op dezelfde voet verder, maar met een trendy twist.

32 MM
De Classic Petite is dé perfecte vertaling van wat het merk Daniel Wellington 
tegenwoordig uitdraagt. Dit zeer vrouwelijke horloge is elegant, eigentijds en 
heeft een verfijnde uitstraling. De kast is slechts 32 mm in doorsnee en de 
combinatie met mesh banden maakt de Classic Petite tot een prachtige acces-
soire. Het horloge is verkrijgbaar in roségoud en zilver, in combinatie met een 
zwarte of witte wijzerplaat.

MESH
De Classic Petite is het eerste horloge van Daniel Wellington met een mesh 
band. Het elegant vormgegeven bandje is van roestvrijstaal, voelt licht aan, 
draagt comfortabel en is makkelijk verstelbaar. Het mesh bandje is verkrijgbaar 
in een zilveren of roségouden plating. Voor de launch van de Classic Petite 
werkt Daniel Wellington samen met niemand minder dan de wereldberoemde 
Kendall Jenner. Een garantie voor nog veel meer aandacht op social media 
wereldwijd.

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

IN DE AFGELOPEN JAREN ZIJN ER WEINIG HORLOGEMERKEN DIE ZO SUCCESVOL ZIJN ALS DANIEL WELLINGTON. DE OPMARS 

VAN HET HORLOGEMERK IS MEDE TE DANKEN AAN DE WERELDWIJDE AANDACHT DIE DE HORLOGES KRIJGEN OP SOCIAL 

MEDIA EN NATUURLIJK HEBBEN DE UITSTRALING EN HET DESIGN VAN DE HORLOGES OOK DE POPULARITEIT BEPAALD. NU IS 

HET TIJD OM HET SUCCES TE CONTINUEREN EN DAT MOET GEBEUREN MET EEN NIEUW ICOON: CLASSIC PETITE

DE INTRODUCTIE 
VAN EEN NIEUW

DANIEL 
WELLINGTON 
ICOON: 

CLASSIC PETITE

http://www.orfac.nl/
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s i e r a D e n

Coeur de Lion 

OOK DIT JAAR KIJKEN WE OPNIEUW VOL SPANNING UIT NAAR WAT ER ZICH AFSPEELT 

BINNEN DE JUWELIERSBRANCHE. WAT ZIJN DE TRENDS? WAAR ZIJN ER HIGHLIGHTS? 

WELKE NIEUWE MERKEN DUIKEN OP? VLAK VOOR EEN JEWELS & WATCHES VOOR- OF 

NAJAARSBEURS, MAAR SINDS DIT JAAR OOK OUT OF THE BOX, IS HET VOOR DE REDAC-

TIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER BIJZONDER INTERESSANT OM HIEROVER VERSLAG 

UIT TE BRENGEN. WIJ ZIJN VOORAL VERHEUGD DAT HET DUITSE SIERADENMERK COEUR 

DE LION HAAR EXPANSIE IN DE NEDERLANDSE MARKT VOORTZET. COEUR DE LION IS AL 

MEER DAN DERTIG JAAR EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT VAN DESIGNSIERADEN 

IN DUITSLAND. WAT ONS BETREFT IS HET DAN OOK HOOG TIJD DAT DIT SUCCESVOL 

MERK VERDER VOET AAN DE GROND KRIJGT IN NEDERLAND. 

Coeur de Lion werd in 1987 opgericht door Nils en Carola Eckrodt en zij staan van-
daag de dag nog steeds aan het hoofd van het bedrijf. Carola Eckrodt is hoofddesig-
ner en met haar duidelijke designtaal en een gevoelig kleurenpalet creëert zij mooie 
tijdloze designs van topkwaliteit en drukt zij duidelijk haar stempel op het merk. 
Dertig jaar geleden begon de jonge designer met industriële componenten te experi-
menteren en creëerde er bijzondere sieraden mee die bij veel vrouwen onmiddellijk 
in de smaak vielen. Coeur de Lion was geboren. 

HERKENBAAR
Een designmerk is pas geslaagd als het onmiddellijk wordt herkend en dat is bij 
Coeur de Lion zeker het geval. Met haar duidelijke lijnen en ongebruikelijke kleur-
contrasten slaagt Carola Eckrodt er namelijk in sieraden te creëren die niet alleen 
tijdloos maar ook heel kenmerkend zijn voor Coeur de Lion – iedereen die haar col-
lectie kent, kan dat beamen. 

Coeur de Lion is trouwens niet alleen succesvol 
in Duitsland, waar het een uitstekende reputatie 
geniet. De halskettingen, armbanden, oorringen 
en ringen van Coeur de Lion zijn vandaag de dag 
bij juweliers in meer dan 25 landen te vinden en 
ook aan boord bij verschillende premium lucht-
vaartmaatschappijen en cruiseschepen zoals ‘Mein 
Schiff’ en ‘AIDA’ worden de designstukken van 
Coeur de Lion verkocht.

HANDMADE IN GERMANY
Voor sieraden van Coeur de Lion worden uit-
sluitend hoogwaardige materialen gebruikt. 
Bijvoorbeeld echt 316L edelstaal, Swarovski-
kristallen, edelstenen of geanodiseerd alumi-
nium. In ateliers in Stuttgart worden alle siera-
den vol liefde met de hand vervaardigd en elk 
sieraad krijgt na een zorgvuldige controle het 
OE-kwaliteitskeurmerk.

KRIJGT MEER VOET AAN DE GROND 
OP DE NEDERLANDSE MARKT

▲ Nieuwe kleurrijke armbanden

JoyfulCoeur
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De nieuwe interpretatie van de GeoCube

ElegantCoeur

DESIGN
Hoofddesigner Carola Eckrodt vindt haar inspi-
ratie in moderne architectuur en kunst. Het 
resultaat: kunstige sieraden die een duidelijke 
conceptlijn volgen. Een voorbeeld is de Geo 
Cube-collectie van 1999, die wereldwijd de 
aandacht trok en bekend staat als een ‘German 
Design Classic’. Hoofddesigner Carola Eckrodt 
interpreteert deze collectie steeds opnieuw en 
ontwerpt seizoen na seizoen tijdloze klassiekers 
voor vrouwen over de hele wereld. Zo worden 
in het voorjaar van 2017 de modellen van de 
GeoCube-collectie in frisse zomerkleuren zoals 
saffierblauw, terracotta en koraalrood uitgevoerd. 

GERMAN BRAND AWARD 
Na de titel ‘Sierraadmerk van het jaar 2014’ bij 
de UK Watch & Jewellery Awards en de German 
Design Award Special 2016 heeft Coeur de Lion 
met German Brand Award 2016 opnieuw een 
prestigieuze prijs gewonnen. Deze prijs wordt 
jaarlijks door de ‘Rat für Formgebung’ uitgereikt. 
De officiële verklaring van de jury toont aan dat 
het merk Coeur de Lion juweliers kan helpen om 
zich te onderscheiden:
 
“Het merk Coeur de Lion heeft een uniek opzet: 
het levert modieuze designsieraden ‘Handmade 
in Germany’ aan juweliers in 25 landen. De dui-
delijke designtaal, expressieve kleuren en hoog-
waardige afwerking met een grote zichtbaarheid 
in de verkooppunten viel als ontwerpconcept al 
meermaals in de prijzen. Het merk, dat door de 
oprichters wordt geleid en sinds 1987 elk jaar 
is gegroeid, staat voor levensvreugde dankzij 
betaalbare luxe. In Stuttgart werken 130 werkne-
mers uit 21 landen”, zo viel onder meer in het 
juryrapport te lezen.

NIEUWE COLLECTIE
De twee lijnen van de huidige lente/zomercollectie van Coeur de Lion tonen aan hoe het 
merkt inspeelt op actuele trends en tegelijkertijd vasthoudt aan haar eigen designwaarden. De 
JoyfulCoeur-lijn is kleurrijk en vol contrasten met echte eyecatchers en statement pieces. In de 
ElegantCoeur-lijn zijn verfijnde creaties terug te vinden waar bijvoorbeeld zilver met roségoud en 
parels wordt gecombineerd. 

Met een reeks armbanden van fijn gevlochten textiel zet Coeur de Lion in 2017 het grote succes 
van de armbanden met twee gevlochten metalen bandjes van 2016 voort. De twaalf kleuren kun-
nen op oneindig veel manieren worden gecombineerd met de meer dan honderd armbanden van 
de basiscollectie zodat de eigen favoriete combinatie helemaal uniek is. Een fris en jong armband-
concept dat veel plezier geeft!

Meer informatie:

Richard Günther
(West-Nederland)
Tel. 06-86 692 961
richard.guenther@coeur.de 

Tessa Toussaint 
(Oost-Nederland)
Tel. 06-57 27 99 66
tessa.toussaint@coeur.de 
www.coeur.de 

mailto:richard.guenther@coeur.de
mailto:tessa.toussaint@coeur.de
http://www.coeur.de/
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“WIJ BIEDEN SCHERP GEPRIJSDE HORLOGES 
                             VAN GOEDE KWALITEIT”

SWISS MILITARY HANOWA BERMUDA

Davis werd voor het eerst dertig jaar geleden gelanceerd (1987) in Cannes. Door de internationale 
vraag naar Davis horloges is in 1988 het Nederlandse hoofdkantoor en distributiecentrum geopend 
en in de afgelopen drie decennia is Davis uitgegroeid tot een betrouwbare en gewaardeerde leve-
rancier op de Europese horlogemarkt.

“Wij bieden scherp geprijsde horloges van goede kwaliteit”, aldus Guido op de vraag waar Davis 
voor staat. “En omdat niet iedereen dezelfde smaak heeft, bestaat de collectie uit vijf stijlen varië-
rend van mechanische skelethorloges tot hypermoderne designhorloges. Ook doen we niet moeilijk 
over het bepalen en wisselen van de opgenomen collectie. Meedenken, dat vinden we bij Davis 
belangrijk, ook wat betreft de service. We nemen het grootste gedeelte van de aftersales voor onze 
rekening zonder bijbehorende hoge kosten. In tegenstelling tot de huidige tendens om alles uit te 
besteden, beschikken we intern over een eigen reparatieatelier met ambachtelijke horlogemakers. 
Ook voor onderdelen en een uitgebreide bandencollectie kunt u bij ons terecht.”

Meer informatie:
Davis La Montre, tel. 0294-419691, www.davis.nl   

De Bermuda is gemaakt om te voldoen aan de grilligheid van het leven zelf. Zijn robuuste PVD 
kast is groot en opvallend, maar tegelijkertijd ultra-lichtgewicht. Brede, lumineuze wijzers geven 
de tijd aan op een no-nonsense wijzerplaat waarop tien stencil-style cijfers prijken en de zo signifi-
cante Swiss Military Hanowa  Zwitserse vlag logo’s op 12 uur en 3 uur. De stevig dichtgeschroefde 
47 mm kast is waterbestendig (10 ATM) en biedt bescherming aan een Zwitsers precisie quartz 
uurwerk.  De band is vervaardigd van siliconen en verkrijgbaar in een viertal masculiene kleuren. 
Stevige beschermers boven en onder de kroon bewaken de knop.

Voor meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com 

“HOGE REPARATIESNELHEID IN COMBINATIE MET LAGE KOSTEN, DIRECT PROFESSIO-

NEEL CONTACT, VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS EN 90% OP VOORRAAD.” HET 

ZIJN DE WOORDEN VAN GUIDO KAS VAN DAVIS, ALS ANTWOORD OP ONZE VRAAG 

WAT DAVIS ONDERSCHEIDEND MAAKT ALS HET GAAT OM WERKWIJZE. NATUURLIJK 

VROEGEN WE OOK NAAR DE HORLOGES VAN HET NEDERLANDSE MERK. 

DE BERMUDA VAN SWISS MILITARY HANOWA IS DE IDEALE PARTNER OM WOESTE 

SPORTEN MEE TE BEDRIJVEN, SPONTANE ONTDEKKINGEN TE DOEN EN OP ONVER-

WACHTE AVONTUREN TE GAAN. 

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


Sinds 1947 maakt byR&C diamanten sieraden en introduceerde als eerste het  
groeibriljantsysteem in Nederland. Wij zijn een familiebedrijf in zijn puurste vorm,  

inmiddels derde generatie en de passie voor dit bijzondere vak is alleen maar  
gegroeid.

Al onze sieraden worden gemaakt van 14 of 18kts goud en de allermooiste diamanten die 
wij kunnen vinden. Altijd handgemaakt in ons eigen atelier, door de beste  

goudsmeden van Nederland.  
 

Wij maken ieder sieraad uitsluitend op bestelling, daardoor is elk sieraad uniek en speciaal 
voor de uiteindelijke draagster gemaakt.  

Wat wij creëren is: De natuur op haar allermooist.. 

 

Voor meer informatie: 
Peter Bruining b.v.
T: +31 (0)23-5319374 

E: info@peter-bruining.nl 

DE NATUUR OP HAAR MOOIST...

byR&C
DIAMOND JEWELLERY SINCE 1947
H A N D M A D E  I N  H O L L A N D

w w w. by R - C . n l 

mailto:info@peter-bruining.nl
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        Tracy & Sarah
              Ring vanaf € 1495

              Meddy vanaf € 1750

 

Tracy en Sarah zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren.
Colour your moment met de verwisselbare Meddy’s. 

Juwelier_APR_2017.indd   1 07-04-17   13:41
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“OOK DIT JAAR WAS INHORGENTA 
           VOOR BASTIAN INVERUN 
      ZEER SUCCESVOL”

HOE IS INHORGENTA VOOR JULLIE VERLOPEN?
“Ook dit jaar was Inhorgenta voor bastian inverun zeer succesvol. De nieuwe stand 
werd enthousiast en positief ontvangen. Door het gebruik in de stand van eikenhout, 
wat staat voor echt, solide en betrouwbaar, en een achterwand dat een soort van 
moodboard was, sloot dit alles aan op waar bastian voor staat. Een onderscheidend 
kwalitatief design met af een toe een sieraad waarmee men een statement durft te 
maken.”

HEB JE VEEL NEDERLANDSE JUWELIERS GEZIEN/GESPROKEN?
“Ja gelukkig wel en ook Nederlandse juweliers die de Inhorgenta voor het eerst 
bezochten. Ze waren stuk voor stuk enthousiast over de beurs.”

WAAROM ZOU JE EEN BEZOEK AAN INHORGENTA AANRADEN?
“Er is hier een breed en toegankelijk aanbod  voor de juwelier en edelsmid dat hij of 
zij direct kan vertalen naar de eigen situatie. Het is een inspirerende beurs waarbij de 
merken zich breed kunnen presenteren en waar men ook geheel vrijblijvend zich kan 
oriënteren. De laagdrempeligheid van de beurs is iets wat bezoekers heel erg aan-
spreekt, zo hoor ik vaak. Dat is echt de meerwaarde van Inhorgenta.” 

TIJDENS INHORGENTA IN MÜNCHEN TOONDEN EEN GROOT AANTAL 

MERKEN DE VOORJAARSCOLLECTIES. OOK BASTIAN INVERUN LIET ZICH 

VAN HAAR BESTE KANT ZIEN EN HENK GOTTENBOS VAN MONTU WAS IN 

DUITSLAND AANWEZIG OM DE NEDERLANDSE KLANTEN DE NOVITEITEN TE 

TONEN. WIJ GINGEN OOK EEN KIJKJE NEMEN EN SPRAKEN HENK METEEN 

OVER INHORGENTA EN DE TREND VAN DIT JAAR.

WAT IS DE TREND DIT JAAR BIJ BASTIAN?
“Ik zie heel veel markante stukken in de nieuwe collectie met 
een herkenbare vormgeving. Verder zie je duidelijke contrasten., 
zoals we gewend zijn van bastian. Er is voortgeborduurd op de 
duurzame positionering met design als kenmerkend verkoopar-
gument.”

WAT VIND JE ZELF DE MOOISTE 
NIEUWE STUKKEN?
“De nieuwe highlight ‘Lola’ wordt zeer goed ontvangen en 
besteld. Dit geometrische en iconische design is een waar 
statement piece. Van dit collier zijn ook wat meer commerciële 
varianten in de collectie opgenomen. Ook dat is een goede ont-
wikkeling. Al met al ben ik weer zeer tevreden over de nieuwe 
collectie.”

Voor aanvullende informatie: 

Montu
Henk Gottenbos
info@montu.nu
www.montu.nu 

mailto:info@montu.nu
http://www.montu.nu/
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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 

TOEN HÆMMER GERMANY VORIG 

JAAR AANKONDIGDE DE DISTRIBUTIE 

VAN HET OVERSIZED HORLOGEMERK IN 

ONS LAND IN EIGEN HAND TE NEMEN, 

WAREN DAARAAN GROTE PLANNEN 

VERBONDEN. “WIJ WILLEN DE BAND 

MET JUWELIERS IN NEDERLAND VERSTER-

KEN EN SAMEN MET ONZE JUWELIERS 

NIEUWE WEGEN VINDEN EN BEWAN-

DELEN OM HÆMMER GERMANY OOK 

IN NEDERLAND SUCCESVOL TE LATEN 

ZIJN”, ZO VERTELDE JEROEN OPDAM, 

MEDE-OPRICHTER VAN HET OVERSIZED 

HORLOGEMERK DESTIJDS. DE EERSTE 

STAPPEN ZIJN GEZET NAAR EEN SUC-

CESVOLLE TOEKOMST EN DIT JAAR PRE-

SENTEERT HET DUITSE HORLOGEMERK 

EEN TWEETAL NIEUWE MODELLEN.

Jeroen Opdam en Holger Bohne zijn de oprichters van 
HÆMMER GERMANY. Jeroen: “HÆMMER staat garant voor 
een opzienbarend en markant design, revolutionair draag-
comfort met de kroon op links en natuurlijk exclusiviteit, 
want elk model is genummerd en gelimiteerd op 999 stuks. 
Zo kunnen 999 mensen hetzelfde model hebben, maar nooit 
hetzelfde horloge!”
 
HERKENBAAR
HÆMMER heeft een onmiskenbare eigen identiteit. “Wij zijn 
een Duits horlogefabrikant die gespecialiseerd is in het maken 
van markante horloges in een elegant en klassiek design”, 
zo vertelt Jeroen. “Bij de eerste blik op het horloge moet 
het meteen duidelijk zijn dat het om een HÆMMER horloge 
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.”

BREIDT INDRUKWEKKENDE ASSORTIMENT VERDER UIT

Rebellica

Creatica



HÆMMER GERMANY 
KENMERKEN
“De kwaliteit van het horloge telt zwaar bij HÆMMER”, 
vervolgt Jeroen. “Alle uurwerken zijn bijvoorbeeld uitslui-
tend van Miyota en bijna alle horloges zijn afgewerkt met 
verhard mineraalglas of met saffierglas. De horlogeban-
den zijn van écht Italiaans kalfsleer en de horloges hebben 
een schroefkroon en geschroefde achterdeksel. 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 pro-
duceerden wij tevens het eerste automatische oversized 
dameshorloge, om maar aan te geven dat we niet stilstaan 
als het gaat om ontwikkelingen.”
 
HÆMMER-COLLECTIE
De horloges van HÆMMER zijn ontegenzeggelijk opval-
lend en charismatisch. Ze staan voor revolutie en veran-
dering. “HÆMMER richt zich vooral op dames en heren 
die zeer gemotiveerd zijn en veel waarde hechten aan 
openheid en flexibiliteit. Ze staan open voor nieuwe 
dingen. Onze HÆMMER-collectie bestaat uit een aantal 
families die elk weer hun eigen karakter hebben: Noblica, 
Charactica, Heritage, Dark Secret, Sicilica en recent heb-
ben we daar Rebellica en Creatica aan toegevoegd.”

REBELLICA
Rebellica laat zich toch het beste typeren als opvallend 
en gewaagd. Deze damescollectie toont het uitdagende 
karakter van HÆMMER. De bezel van de chronograaf is 
bezet met Swarovski-kristallen en de wijzerplaat is ook 
versierd met kristallen als indexen. Op twaalf uur bevindt 
zich een anders gekleurde kristal voor een fraai contrast.

CREATICA
Over gedurfd en uitdagend gespro-
ken: Creatica. Hoe gekker, hoe 
beter zou je bijna zeggen bij het 
zien van deze opvallende ‘creatie’ 
van HÆMMER GERMANY. De wij-
zerplaat is een waar kunstwerk 
met allerlei neonkleurige wijzers, 
indexen en accenten. Uiteraard 
gelimiteerd in een oplage van 999 
stuks!
 
Meer informatie:

HÆMMER GERMANY 
Tel. +49 (0)2307 208 430
www.haemmer-GERMANY.com 
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Waar MelanO in ons land al meer dan tien jaar succes na succes boekt, elk 
jaar groeit en het dealeraantal ziet stijgen, is het buitenland het volgende doel. 
In Duitsland heeft MelanO al stevige voet aan de grond gekregen, mede door 
deelname aan Inhorgenta. Dat heeft het bedrijf uiteindelijk ook doen besluiten 
om de grote stap richting Basel te maken. Zeker gezien de hoge prijs om als 
exposant te staan op BaselWorld zorgt dat voor terughoudendheid van veel 
merken, maar MelanO was nu klaar om deze stap te zetten. 

INTERESSE
Jeanne was dan ook zeer verheugd met het debuut van MelanO op 
BaselWorld: “Ik persoonlijk was heel trots om daar te kunnen staan. Al jaren 
lopen we daar al rond als bezoeker en nu staan we daar als exposant, wie had 
dat gedacht. Zelf ben ik daar geweest van dinsdag tot zondag. We zijn begon-
nen met etaleren op woensdag en vanaf donderdag mochten we veel gasten en 
klanten begroeten. We hadden heel wat aanloop van collega’s en klanten uit 
Nederland en buitenland. Ook was er interesse van nieuwe partijen.” 

“We hebben gesproken met mensen uit Rusland die meer dan dertig winkels 
hebben”, zo geeft Jeanne een voorbeeld. “Naar Italië heb ik al inspiratiemap-
pen moeten sturen zodat ze daar bij hun eerstvolgende salesmeeting MelanO 
kunnen showen. Ook een Amerikaanse inkoper was dolenthousiast over onze 
sieraden en ook deze heeft de nodige info meegekregen om daar te delen met 
geïnteresseerde partijen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van mensen die 
op ons pad zijn gekomen. Een heel mooi resultaat waarmee we de komende 
tijd verder aan de slag gaan.”

LEERSCHOOL
We vragen Jeanne of er een vervolg komt? “Het was voor ons de eerste keer en 
het was zeker een leerschool voor het volgend jaar.  Zwitserland is toch heel 
anders dan alle andere landen waar we tot nu toe een beurs hebben gehad. Van 
het carnet tot de opbouw en afbraak, alles was niet aan spontaniteit onderhe-
vig. Voor ons niet altijd even makkelijk omdat we nog al eens graag iets op het 
laatste moment willen veranderen of verbeteren. Maar dat weten we nu en dat 
nemen we mee als we volgend jaar weer als exposant deelnemen.”

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

MELANO HEEFT EEN VOLGENDE MIJLPAAL BEREIKT DOOR VOOR HET 

EERST DEEL TE NEMEN ALS EXPOSANT OP BASELWORLD. DE DEELNA-

ME AAN DE GROOTSTE EN MEEST PRESTIGIEUZE SIERADEN- EN HOR-

LOGEBEURS STOND HOOG OP DE AGENDA VAN HET NEDERLANDSE 

SIERADENMERK EN DIT JAAR WAS HET EINDELIJK ZO VER. IN HAL 2.1 

WAS MELANO PROMINENT AANWEZIG. WIJ SPRAKEN MET EIGENA-

RESSE JEANNE WESSELS OVER DE EERSTE DEELNAME VAN MELANO 

AAN BASELWORLD.

    EERSTE DEELNAME MELANO: 
       “IK PERSOONLIJK WAS HEEL 
TROTS OM DAAR TE KUNNEN STAAN”

http://www.melano-jewelry.com/
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Hoogwaardige sieraden, volledig met de hand vervaardigd door ambachts-
lieden in Bali. Dat is in het kort waar Close to Zen voor staat. “Close to Zen 
gelooft in de waarde van een mooi en verfijnd product”, aldus Paulien Pronk. 
“Tijdloze ontwerpen die je met veel liefde zult dragen. De sieraden van Close 
to Zen worden door de beste, traditionele edelsmeden op Bali vervaardigd van 
hoogwaardige materialen zoals 925 sterling zilver en edelstenen.”

VAKMANSCHAP
“De sieraden van Close to Zen zijn gedecoreerd met vergulde of zilveren dots 
die door onze Balinese edelsmeden zorgvuldig, één voor één, met de hand 
worden aangebracht en waardoor de collectie een typische Close to Zen uitstra-
ling krijgt. Om bijvoorbeeld de bekende Sundancer oorbellen te maken is onze 
zilversmid ongeveer acht uur met veel liefde en vakmanschap aan het werk. Dat 
geeft wel aan dat er met heel veel passie gewerkt wordt.”

GEZEGEND
Ook worden alle sieraden volgens de lokale gebruiken gezegend. Paulien: 
“Indonesische spiritualiteit is mysterieus maar ook aards. Een van de vele ritu-
elen waar Balinezen dagelijks veel tijd aan besteden is het offeren. Er worden 
offers aan de goden, voorouders en demonen gebracht in alle denkbare vormen, 
kleuren en substanties. Deze offers zijn in de eerste plaats bedoeld als gift, om 
dankbaarheid uit te drukken aan de welwillende goden en om de kwaadaardige 
te paaien zodat zij de harmonie van het leven niet verstoren.  Balinezen gelo-
ven dat alles bezield is, niet alleen mensen maar ook dieren, planten, bergen, 
rivieren en geliefde voorwerpen. Ieder sieraad van Close to Zen wordt dan ook 
volgens boeddhistische traditie gezegend om de dragers ervan te beschermen.”

Meer informatie:

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

EEN AANTAL SIERADENMERKEN UIT ONS LAND LAAT HAAR SIERADEN VERVAARDIGEN OP BALI. HELEMAAL VOLGENS HET VAK-

MANSCHAP DAT DAAR NOG GELDT, HEEFT CLOSE TO ZEN BIJVOORBEELD EEN HOOGWAARDIGE COLLECTIE ZILVEREN SIERA-

DEN OP DE MARKT GEBRACHT DIE ZEER SUCCESVOL GENOEMD MAG WORDEN. 

   “CLOSE TO ZEN GELOOFT IN 

                 DE WAARDE VAN EEN MOOI EN 
       VERFIJND PRODUCT”

http://www.closetozen.com/
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DRIJFHOUT BLIJFT ASSORTIMENT 
GOUDEN SIERADEN UITBREIDEN

Naast het zeer complete aanbod armbanden, colliers, ringen, creolen, oor-
stekers en hangers met en zonder cubic zirkonia biedt Drijfhout nu ook 
een collectie sieraden met diamant. “De eerste serie ringen met één steen 
is super aantrekkelijk geprijsd”, zo horen wij van Peter van Vuuren van 
Drijfhout. “We hebben zes mooie bicolor ringen met een briljant van 0.03 
of 0.04 karaat opgenomen in het assortiment. Door onze goede contacten 
hebben we een mooie collectie gerealiseerd met een zeer scherpe winkelver-
koopprijs van €195,- per stuk. De set ringen word compleet geleverd net een 
mooi etalagedisplay.”

RINGEN ZONDER STEEN
De vraag naar ringen zonder steen neemt ook toe, zo horen wij van Peter. 
“Daarom hebben we een set van zes ringen met een duidelijk Italiaans ont-
werp in het assortiment opgenomen. Het zijn mooie brede gouden ringen 
uitgevoerd in wit- en geelgoud. Ook deze set wordt geleverd met een wit 
etalagedisplay. De winkelverkoopprijs van deze ringen is slechts €269,- per 
stuk.”

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

DRIJFHOUT HEEFT DE FOCUS DE LAATSTE MAANDEN NAGENOEG VOLLEDIG OP GOUDEN SIERADEN GELEGD 

EN DAT BLIJKT UIT DE TOEVOEGINGEN VAN HET BEDRIJF. DE COLLECTIE GOUDEN SIERADEN BLIJFT DUS GROEI-

EN EN DE MEEST RECENTE NOVITEITEN ZIJN SIERADEN MET DIAMANT EN RINGEN ZONDER STENEN.

SPACERS EN JIVERS VAN MY IMENSO 

De Spacers zijn gemaakt om het medaillon onder te verdelen in twee of 
drie gedeeltes. De Wave Spacer verdeelt het sieraad in twee en de Three 
Way Spacer in drie gedeelten. De Jivers worden verdeeld over deze 
gedeeltes zodat ze beter zichtbaar worden en niet naar de onderkant van 
het medaillon vallen. Door een Spacer toe te voegen verandert de hele 
look van het sieraad. Al deze zeer zorgvuldig afgewerkte Spacers zijn 
gemaakt van 925 zilver en verkrijgbaar voor de Grande (33mm) en de 
Mezza (24mm) Series. De Spacers zijn leverbaar in rhodium, geelgoud 
en roségoud verguld. De Spacers zijn ook leverbaar zonder zirkonia’s. 

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

MY IMENSO PRESENTEERT MET DE NIEUWSTE TOEVOEGING (JIVING 

SERIES) EEN AANTAL LOSSE ELEMENTEN DIE VRIJ TUSSEN TWEE 

GLAASJES DANSEN. TOT NU TOE WAS ER NOG GEEN MOGELIJK-

HEID OM DEZE ZOGENAAMDE JIVERS VAN ELKAAR TE SCHEIDEN IN 

HET MEDAILLON DUS HEBBEN DE DESIGNERS VAN MY IMENSO OOK 

DE SPACERS ONTWORPEN.

http://www.drijfhoutnl.com/
http://www.myimenso.com/
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     JEWELS & WATCHES 

VOORJAARSBEURS HEEFT JASJE UITGEDAAN

Het Jewels & Watches-platform heeft dit jaar een jasje uitgedaan, zoveel is duidelijk. Minder expo-
santen vullen de beursvloer die gereduceerd is in grootte, maar toch viel de positiviteit onder een 
deel van de exposanten te verklaren. De bezoekers die de moeite hadden genomen om naar Utrecht 
te reizen, kwamen daar gericht kijken en inkopen. 

Ondanks het feit dat het aanbod qua exposantenaantal minder was, lieten de aanwezige exposan-
ten zich niet onbetuigd. Grote en bekende namen als Kasius, PDA Group, Casio, Weisz Group, 
MelanO en Fossil Group hebben hun vertrouwen in de beurs uitgesproken en toonden dat tijdens de 
Voorjaarsbeurs door hun stands in te ruimen met nieuwe collecties en fraaie producten. Daarnaast 
waren andere bekende exposanten ook ‘gewoon’ aanwezig op de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs. 
Namen als TakeMeHome Watches & Jewellery, S!LK Jewellery, Bene-Lux Jewels, Aumentum, 
Citizen, Van Leeuwen, Miller/Co en Orfac gaven acte de présence op 5, 6 en 7 maart.

DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS VOND DIT JAAR PLAATS MET EEN UITGE-

DUND EXPOSANTENAANBOD, MAAR TOCH WAS ER EEN REDELIJK POSITIEVE STEM-

MING. NATUURLIJK WAS HET EXPOSANTENAANBOD OP DE BEURSVLOER TIJDENS 

DE VOORJAARSBEURS MINDER NET ZOALS HET AANTAL BEZOEKER, MAAR ZOALS 

VOOR ALLES GELDT: KWALITEIT GAAT BOVEN KWANTITEIT. FEIT BLIJFT DAT DE JEWELS & 

WATCHES WAT ELAN VERLOREN HEEFT. LATEN WE MET ELKAAR HOPEN DAT ER SNEL 

MEER ANIMO IS OM ONDER MEER DE NAJAARSBEURS TE BEZOEKEN EN OM ALS EXPO-

SANT DEEL TE NEMEN, WANT ALLEEN DAN BEHOUDT DE BEURS HAAR MEERWAARDE.

MelanO verlootte een auto onder haar klanten. Jeanne 

Wessels genoot nog even van de wagen die uiteindelijk 

Hippe Zaken uit Bergen op Zoom een jaar lang gratis 

mag gebruiken

Bijzonder fraai 

model van 

Movado

Maurice van Gelderen van Q Time 
Distribution was met William L. 1985 
aanwezig

Anne & Esther 

Vedder van Vedder 

&Vedder

Artjana Batáglia stond 
met sieradenmerk 
C’est Moi Jewels op de 
Voorjaarsbeurs

Een primeur op de beursvloer: Bas Verdonk 
toonde zijn eigen sieraden. Ware kunststukjes 
als je het ons vraagt

Olympic speelt een belangrijke rol in het 

merkenpakket van de PDA Group
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Op de stand van Bene-Lux Jewels toonde René 

Migchelsen ons onder meer het nieuwe merk 

Nomelli

Op de stand van Citizen zagen wij de ultra dunne nieuwe 

Eco Drive One (rechts) én het klassieke exemplaar (links)

Bianca Moens van Circle of Style pre-

senteerde Chamilia

V.l.n.r.: Tessa Toussaint, Richard Günther, Joyce Haagmans, Arie van 

Heeswijk en Marcel Verf op de stand van Vendoux en Imotionals

Gezien bij Kasius 

Een bijzonder fraai horloge van Obaku 

Het salesteam van Casio Benelux S!LK behoeft geen uitleg

Annika Lens (Belgische agente) en Priscilla 

Siswoko (PS Agency) vertegenwoordigen 

Close to Zen



Bijou Moderne, dé groothandel voor elke  

juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid.

Vraag nu uw catalogus en een inlogcode 

voor onze webshop aan! 

bijoumoderne.nl

De basis  
voor kwaliteit

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

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

MET MEER DAN 
30.000 ARTIKELEN

http://bijoumoderne.nl/
mailto:info@bijoumoderne.nl


B e u r s V e r s l a g

D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 7 35

Het aantal bezoekers kwam lager uit dan vorig jaar (-4%) en dat was op de dagen dat wij aanwezig waren (donderdag 
en vrijdag) ook wel te merken. Het bezoeken van een beurs als BaselWorld is al lang niet meer voor alle juweliers een 
must en in veel gevallen is dat te billijken. Ook vanuit exposantenkant worden er keuzes gemaakt en valt de keuze 
wellicht minder vaak op BaselWorld, zeker gezien de prijzen die daar betaald moeten worden en de eisen die vanuit 
de organisatie gesteld worden. Desalniettemin was er genoeg te zien en te beleven en daarover leest u elders in deze 
uitgave van De Juwelier meer over. 

NEDERLANDSE MERKEN
Vanuit ons kleine landje waren er natuurlijk een aantal exposanten die hoge ogen gooiden. MelanO maakte dit jaar haar 
debuut op BaselWorld. Een mooie mijlpaal en het vervolg van het succesverhaal van het Nederlandse sieradenmerk. 
KYBOE! wist de aandacht te trekken met een mooie stand in hal 2.0, waar ook Danish Design en Jakob Jensen aanwe-
zig waren. Fromanteel beleefde haar tweede BaselWorld dit jaar en hal 2.0 en mocht wederom veel belangstellenden 
ontvangen.

Volgend jaar vindt BaselWorld plaats van 22 tot en met 27 maart, dus die datum kunt u alvast in uw agenda noteren!

BASELWORLD HEEFT DIT JAAR 106.000 BEZOEKERS GETROKKEN UIT MEER DAN HONDERD VERSCHILLENDE LANDEN. HET WAS EEN BIJZON-

DERE EDITIE VAN BASELWORLD, WANT DE MEEST VOORAANSTAANDE EN PRESTIGIEUZE SIERADEN- EN HORLOGEBEURS VIERDE HAAR HON-

DERDSTE VERJAARDAG.

HONDERDSTE EDITIE BASELWORLD 

     TREKT 106.000 BEZOEKERS



C o l u m n  n i k o  f r a g k o s
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ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, MANU SCHMUCK, KOOS JEWELS, SAAMI CRAFTS, 

ANONIMO EN PERONI & PARISE IS NIKO FRAGKOS VAN TAKEMEHOME WATCHES & JEWELLERY DAGELIJKS ONDERWEG EN BEZOEKT HIJ JUWE-

LIERS. 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. 

Out of the Box zorgt voor 
positieve energie

Eerlijk is eerlijk, ik ben al een lange tijd bezorgd over wat de toekomst ons 
mooie vak gaat brengen. Na het teruglopend enthousiasme, tegenvallende 
omzetten en de geringe interesse om in te kopen, zien we een nieuwe trend 
die mij weer hoopvol stemt. Natuurlijk heb ik terugkijkende op de Jewels & 
Watches Voorjaarsbeurs gedacht dat het probleem veel groter was dan ik dacht. 
Maar gelukkig was daar precies op tijd een nieuw initiatief dat geweldig ont-
vangen is.

Met wat terughoudendheid begonnen we aan het nieuwe project genaamd Out 
of the Box. Na een aantal tegenvallende beurzen, gingen we toch vol goede 
moed aan de slag met de hoop dat er vanuit de branche nu wel positief gerea-
geerd zou worden op een vakevent. We hebben de stand klaargemaakt in een 
totaal nieuwe omgeving en gehoopt dat het allemaal wel goed zou komen. Op 
zondagochtend scheen de zon en was het prachtig weer. Rond een uur of negen 
was ik al in Amersfoort. Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik zag en meemaakte; een 
lange rij bezoekers die stonden te wachten tot de deur openging! Alleen maar 
vrolijke gezichten. Wat een geweldige start. Ik zag mensen rondlopen, praten, 
bestellen en afspraken maken. Je kon niet om die positieve energie heen.

Twee dagen lang hebben wij kunnen genieten van alles wat zich daar afspeelde. 
De stemming was zo anders dan een paar dagen daarvoor in Utrecht. We waren 
van een thriller in een komedie beland. Ineens leek het of alles was gereset en 
dat Out of the Box de voorbode was van een succesvol en speciaal voorjaar. Het 
was natuurlijk ook zo dat alles tot in de puntjes was geregeld door de organisatie 
van Out of the Box. Dat is een compliment waardig.

Natuurlijk was er ook kritiek van bezoekers die misschien voor het laatst een 
beurs hebben bezocht in de vorige eeuw en het vreemd vonden dat het aanbod 
breed en divers was. Natuurlijk snap ik dat niet! Het is toch geweldig dat klei-
nere merken een kans kregen om contact te zoeken met onze markt, maar ook 
leveranciers van tassen en andere accessoires zich mogen profileren. Het zijn 
nieuwe tijden mensen, wen er maar aan. Ik denk namelijk dat de toekomst ligt 
in verbreding van het assortiment, omdat de wereld en de consument verandert 
en de winkelbeleving anders wordt. Dus niet meer alleen een horloge of een 
ring verkopen, maar er is een breder aanbod nodig om de interesse van de klant 
vast te houden. 

Verras niet alleen je klanten maar ook jezelf. Naar mijn idee is er veel meer 
nodig dan lange wanden vol met horloges en sieraden. Toon ook een uitgekiend 
aanbod van accessoires. Kijk om je heen is mijn advies. Bij de bakker kun je 
tegenwoordig ook honing kopen, bij mediamarkt zien we fietspompen terug 
in het assortiment en bij een tankstation staan broodroosters in het schap. Niet 
direct producten die je daar verwacht, maar wel aansluitend op de wensen van 
hun klanten blijkbaar. 

Belevenis heeft de toekomst. Wachten tot de klant de winkel binnenstapt met een 
advertentieknipsel in de hand en vraag of u dat verkoopt is definitief voorbij. Het 
is wellicht even wennen, maar stilstaan in deze veranderlijke tijden heeft ook 
ons vak niets gebracht. Kijk maar naar het succes van Out of the Box; het sleutel-
woord is vernieuwing! Het is blijkbaar toch wel mogelijk om afscheid te nemen 
van de negatieve stemming. Meer dan samen vooruit kijken is er niet voor nodig. 

TakeMeHome Watches & Jewellery

Niko Fragkos

www.brunosoehnle.de
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n a B e s C h o u w i n g  B a s e l w o r l D

DE FOSSIL GROUP MAG DAN WEL GEEN STAND HEBBEN TIJDENS 

BASELWORLD, TOCH WEET HET BEDRIJF EEN GROOT AANTAL 

BEZOEKERS EN VAKPERS NAAR HAAR KANTOOR IN BASEL TE KRIJ-

GEN. DAT HEEFT NATUURLIJK ALLES TE MAKEN MET HET GROTE 

AANTAL MERKEN DAT HET BEDRIJF IN HAAR PORTFOLIO HEEFT EN 

DE VELE NOVITEITEN DIE GEÏNTRODUCEERD WORDEN TIJDENS 

BASELWORLD. OOK DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER 

MAAKT ALTIJD GRAAG AAN GAATJE VRIJ IN ONZE AGENDA OM 

HET HOOFDKANTOOR VAN DE FOSSIL GROUP TE BEZOEKEN. WE 

ZIEN DAAR NAMELIJK ALLE LAATSTE TRENDS VAN DE FOSSIL GROUP 

MERKEN ZOALS MICHAEL KORS, SKAGEN, FOSSIL EN DIESEL ONDER 

ÉÉN DAK, IN DE BELEVING ZOALS DE FOSSIL GROUP HET GRAAG 

ZIET. DAT GEEFT NOG MEER MERKBELEVING EN EEN MOOIER BEELD.

Vorig jaar werd het nieuwe hoofdkantoor van de Fossil Group in Basel 
geopend dat zich bevindt op een steenworp afstand van het beurscomplex 
van BaselWorld. Op de benedenverdieping vind je ook echt een plek van 
interactie, inspiratie en creativiteit; 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 bovengelegen verdiepin-
gen, die allemaal hun specifieke sfeer en uitstraling hebben. Op een geraf-
fineerde manier wordt de specifieke 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 headquarter in Bazel een absolute 
aanrader.

WEARABLES
Wij worden tijdens ons bezoek aan de Fossil Group rondgeleid door Marilke 
Saksens die de PR & Communicatie voor Fossil Benelux op zich neemt. Ze 
leidt ons langs de verschillende licentiemerken die de Fossil Group in het 
portfolio heeft zoals DKNY, Diesel, Michael Kors, Emporio Armani en de 
eigen merken Fossil en Skagen. Iets dat natuurlijk naar voren komt, is de grote 
inzet op wearables bij alle merken.

Vorig jaar heeft de Fossil Group duidelijk heel sterk ingezet op fashionable 
smartwatches en wearables. Met de eerste generatie van Fossil Q en Michael 
Kors Acces werden zogenaamde displayhorloges gepresenteerd en is het afge-
lopen jaar al veel succes geboekt. Dat sterkt de Fossil Group in haar ambitie 
om de smartwatch categorie te vergroten en daarmee ook haar aandeel 
daarin. Waar de wearables van de Fossil Group zich duidelijk onderscheiden 
van de smartwatches van de andere aanbieders, is dat fashion en design van 
de modellen op de eerste plaats komt en technologie op een goede tweede 
plaats. Dat zie je ook terug bij de nieuwe generatie wearables van de merken 
Michael Kors, Fossil, maar ook Skagen.

FOSSIL GROUP INSPIREERT 

JUWELIERS OOK TIJDENS BASELWORLD

Wearables, wearables en nog 

eens wearables van Fossil
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Ook Skagen heeft zijn eigen wearable

FASHION FIRST
Geheel in verwachting behoudt elk merk natuurlijk wel zijn eigen uitstraling. 
Hetgeen dat hen uniek maakt en onderscheidt is het design en de herkenbaar-
heid. Fashion first is dus het devies, maar toevoeging van techniek en functi-
onaliteit komt daar nu bij. Het mooie is dat je van de buitenkant dus niet ziet 
dat het een wearable betreft, maar dat het ‘klassieke’ horloge op deze manier 
toegevoegde waarde heeft door de mogelijkheid het horloge te koppelen aan 
een smartphone en bijvoorbeeld meldingen op je telefoon doorgeeft door te 
vibreren of het aantal stappen dat je zet bijhoudt. 

VOOR IEDER WAT WILS
Alhoewel de Fossil Group dus breed inzet op wearables, heeft het bedrijf bin-
nen het klassieke horloge- en sieradensegment ook introducties die niet onder 
de noemer wearable vallen. Daar valt op dat het allemaal iets meer sophisti-
cated wordt, clean design, chiquer en minder opvallend, al naar gelang het 
merk je mee te maken hebt. Michael Kors valt nog steeds op met blingbling, 
maar Skagen toont natuurlijk het Scandinavische design dat we gewend zijn 
van ze. Diesel is opvallend, groot en uitgesproken zoals altijd, waar Fossil zelf 
een heel breed pallet aan trends combineert op zowel sieraden- als horloge-
gebied. Het knappe van de Fossil Group is dat ze met de merken nagenoeg 
iedereen kunnen voorzien van een gewenst horloge of sieraad. Of het nu om 
een wearable of om een ‘klassiek’ uurwerk gaat.

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

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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Het merkenpakket van SGS Fabriek is opgebouwd uit veel verschillende soorten sieraden. Alle 
sieraden die gemaakt zijn in 14 karaats goud met een zilveren kern, worden onder de merknaam 
Fjory op de markt gebracht. De naadloze buitenmantel is gevuld met eerste gehalte zilver zodat de 
sieraden nauwelijks kunnen deuken. Deze samenstelling zorgt voor een combinatie van scherpe 
prijzen en de duurzaamheid van een massief gouden sieraad. Inmiddels zijn in deze collectie, naast 
de bekende slavenbanden, ook ringen, chokers en oorsieraden verkrijgbaar. 

SGS Fabriek 
MAAKT NAAM MET 

SINDS DE OPRICHTING IN 1972 HEEFT HET FAMILIEBE-

DRIJF VAN DE  FAMILIE STIJNIS STEEDS GROTE STAPPEN 

GEMAAKT. HET BEDRIJF IS ONTSTAAN VANUIT DE WINKEL 

DIE DOOR DE CHRIS EN ZIJN VROUW RITA STIJNIS SAMEN 

IS OPGESTART IN EMMEN EN HUN ZOONS WIM EN BAS 

STIJNIS HEBBEN MET SGS FABRIEK HET BEDRIJF VERDER UIT-

GEBOUWD. IN DE EIGEN PRODUCTIEFACILITEIT IN EMMEN 

MAKEN ZIJ DE AFGELOPEN TWAALF JAAR DE MEEST MOOIE 

SIERADEN EN DAT KRIJGT OOK STEEDS MEER AANDACHT.

ONDERSCHEIDENDE SIERADENMERKEN 

MORI
Onder de merknaam Mori worden drie series uitgebracht: Mori Gold, Mori Silver en 
Mori Diamond. Binnen Mori Gold en Silver brengt SGS Fabriek de merkloze slavenban-
den, closed-for-ever-armbanden, oorsieraden en hangers. Binnen Mori Diamond wordt 
een compleet systeem aan de meest mooie diamantsieraden aangeboden. Dit begint 
met Mori Fashion Diamond. Al vanaf €149,- winkelverkoop is een serie fantasiesets 
bestaande uit ringen, hangers en oorsieraden verkrijgbaar. Mori Diamond bevat de soli-
tair, memoire, rozet en Lady Di- sieraden. Hiermee is het groeibriljant concept nieuw 
leven is ingeblazen. Deze collectie biedt mogelijkheden tot inruil en bijzetten van dia-
mant. De bovenkant van de collectie bestaat uit negen exclusieve sets met een tijdloos 
karakter onder de naam Mori Diamond Exclusive. Oplopend tot ringen waarin maar liefst 
3 karaat aan briljant is verwerkt is dit een passende collectie voor het hogere segment.

CHICO D’ORO
Voor de modebewuste man is vorig jaar Chico d’Oro ontwikkeld in samenwerking met 
acteur Everon Jackson Hooi (onder andere te zien als Bing in Goede Tijden, Slechte 
Tijden). De collectie biedt de veeleisende man van vandaag een hoogwaardig sieraad in 
een combinatie van goud (gecoat zilver), keramiek, lavasteen en onyx in een prijsklasse 
tussen €249,- en €399,-. Voor het najaar staat een uitbreiding van deze collectie op de 
planning.

DIVA GIOIELLI
Ook aan de modebewuste dames wordt gedacht met de collectie Diva Gioielli. Dit is 
een collectie moderne zilveren sieraden uit Italië. Deze handgemaakte modellen bieden 
de juwelier een bijzondere collectie waarmee hij zich kan onderscheiden in de markt. 
Prijzen variëren van €29,95 tot €649,-. 

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

▲ Everon Jackson Hooi en Bas 

Stijnis werken samen aan de 

collectie van Chico d’Oro

http://www.fjory.nl/
http://www.nljuwelen.nl/


D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 742

h o r l o g e s

Voor deze jubileumeditie liet Michel Herbelin zich inspireren door de horloges uit 
de beginperiode (1947-1950) van het merk. De perfect afgewerkte details maken 
het horloge echter tot een product van de 21e eeuw. De ronde kast heeft een dia-
meter van 40 mm en is afgewerkt met eenvoudige bandaanzetten. Het geplateerd 
of geel gepolijst staal doet de bolle wijzerplaat prachtig uitkomen onder gewelfd 
saffierglas. Een matte zilveren wijzerplaat versterkt de sobere look. De twee wijzers 
hebben de vorm van een licht gekromde dolk en glijden over een duidelijk leesbare 
wijzerplaat met vergulde, opgelegde indexen. Een discreet datumvenster op 3 uur 
en een sobere kleine secondenteller geven het geheel een klassieke uitstraling. 

DETAILS
Michel Herbelin hecht veel belang aan de afwerking en dat zie je tot in het kleinste 
detail. Kijk alleen al naar de bolvormige, gegroefde kroon met blauwe cabochon 
of de polsband, maar zeker ook het uurwerk. Inspiration 1947 blijft trouw aan het 
horloge van de jaren ‘50, met een mechanisch uurwerk dat handmatig wordt opge-
wonden. De Zwitserse makelij staat garant voor een betrouwbaar horloge dat tegen 
een stootje kan. Het gekozen kaliber (Sellita 11 ½ SW216-1) met 24 edelstenen tikt 
met een frequentie van ongeveer 28.800 trillingen per uur en heeft een gangreserve 
van 42 uur. De transparante bodem van de kast toont ook het schitterende rader-
werk met Côtes de Genève-decoratie. Liefhebbers van mechanische verfijning zul-
len in de wolken zijn met dit bijzondere jubileummodel van Michel Herbelin.

Meer informatie: 
Agent: Raymond de Greef (R.D.G. Watches & Jewels), tel. 06-13786525
After sales: Zwart Timing, tel. 076-5310449
Distributeur: www.gtime.be, tel. +32 (0)26580120

Michel Herbelin

HET FRANSE HORLOGEMERK MICHEL HERBELIN 

BESTAAT DIT JAAR ZEVENTIG JAAR EN OM DAT HEU-

GELIJKE FEIT TE VIEREN BRENGT HET MERK EEN BIJ-

ZONDER HORLOGE OP DE MARKT IN EEN BEPERKTE 

OPLAGE VAN VIJFHONDERD GENUMMERDE EXEM-

PLAREN. DE INSPIRATION 1947 IS EEN MECHANISCH 

UURWERK DAT HANDMATIG WORDT OPGEWON-

DEN EN TRADITIE EN INNOVATIE VERENIGT. 

JUBILEUMMODEL
INSPIRATION 1947 VAN  

OVER MICHEL HERBELIN
Michel Herbelin werd opgericht in het Franse Charquemont, in de regio 
Haut-Doubs. Daar dragen ze de kunst van het horlogemaken al zeventig jaar 
hoog in het vaandel. Het familiebedrijf is trots op hun kwaliteitshorloges met 
strakke lijnen en wil betaalbare horloges maken voor iedereen. Ook voor 
de jubileumhorloge blijven ze trouw aan deze filosofie. Het horloge werd 
ontworpen, in elkaar gezet, afgesteld en gecontroleerd door het huis zelf.

http://www.gtime.be/
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NOVITEITEN VAN 
CHRISTINA JEWELRY & WATCHES

Pink en gunmetal zijn twee prachtige nieuwe kleuren lederen cords. Beide zijn voorzien 
van een parelmoer glanslaag. Daarmee komt de collectie lederen armbanden op maar liefst 
zeventien kleuren, waardoor er dus voor een ieder wat wils is. Tevens zijn er twintig nieuwe 
bedels in zilver 935 of 3 micron, 18 krt verguld, waarvan enkele voorzien zijn van een echte 
topaas. 

Nieuw in de collectie van Christina zijn bedels die op een zilveren slangarmband gedragen 
kunnen worden. Alle bedels zijn vervaardigd in Sterling zilver 925 met een rhodium laag of 
zijn 3 micron, 18 krt verguld. De sluiting is voorzien van een magneetje, waardoor het om- 
en afdoen eenvoudig zelf te regelen is. De bedels zijn verder voorzien van echte edelstenen 
of parels. 

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

CHRISTINA JEWELRY & WATCHES 

HEEFT EEN UITGEBREID ASSOR-

TIMENT SIERADEN WAARMEE 

NAAR HARTENLUST GEWISSELD 

KAN WORDEN OM ZO TOT DE 

MEEST MOOIE COMBINATIES 

TE KOMEN. NATUURLIJK IS ER 

BINNEN HET AANBOD ALTIJD 

VERNIEUWING EN WIJ GEVEN 

EEN KLEIN OVERZICHT VAN EEN 

TWEETAL FRAAIE NOVITEITEN.

A d v e r t e n t i e

HSC Nederland | Powered by PDA Group | 075 - 670 7075 | info@hscnederland.nl | www.hscnederland.nl

Alle horlogereparaties 
naar één adres

Alle reparaties 24/7 te 
volgen in één systeem

Forse besparing op 
verpakking & verzendkosten

Gecertificeerd en 
gekwalificeerd personeel

mailto:info@christinawatches.nl
http://www.christinajewelry.com/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.hscnederland.nl/
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new seasons ahead.

24 t/m 27. 6. 2017
be first.
De première van internationale nieuwigheden
rond Wonen & Verrassen voor najaar / winter
en voorjaar / zomer? Die is vanaf 2017 al in juni!
Ga voor meer info naar: tendence.messefrankfurt.com 

mailto:info@messefrankfurt.nl
http://tendence.messefrankfurt.com/


BAS VERDONK IS EEN WARE AMBASSADEUR VAN DE JUWELIERSBRANCHE. ALS VERMAARD GOUDSMID MET ZIJN PAS GELANCEERDE EIGEN SIE-

RADENLIJN EN AGENT VAN EEN BEKEND MERK PROBEERT HIJ HET AMBACHT VAN GOUDSMEDEN EN SIERADEN IN HET ALGEMEEN IN DE SPOT-

LIGHT TE PLAATSEN. HIJ HEEFT AL EEN PRACHTIG PODIUM GECREËERD VOOR ZICHZELF, WANT HIJ IS WERKZAAM ALS STYLIST VAN DE LADIES OF 

SOUL, EEN GRAAG GEZIENE GAST BIJ KOFFIETIJD ÉN COLUMNIST VAN HET NIEUWE MAGAZINE ‘VRIENDEN’. WIJ KENNEN BAS ALS IEMAND 

MET EEN DUIDELIJKE MENING OVER ONZE BRANCHE EN HEBBEN HEM BEREID GEVONDEN OOK ALS VASTE COLUMNIST VAN VAKTIJDSCHRIFT 

DE JUWELIER ZIJN MENING TE VERKONDIGEN. HIERONDER LEEST U ZIJN EERSTE COLUMN, WAAR BAS ZIJN ZORGEN UIT OVER HET VAK.

Samen staan we sterk!
Ik vind het geweldig: de styling verzorgen 
voor de Voice of Holland en Ladies of 
Soul, extreme sieraden vervaardigen voor 
de Fashion week en het live goudsmeden 
bij Koffietijd. Het schrijven van artike-
len voor magazines en mijn columns in 
‘Vrienden’ is ook een hobby geworden. 
Allemaal dingen die ik met veel passie 
doe. Ik vermaak mij opperbest. Maar ‘het 
leuk vinden’ is niet de reden waarom ik 
het doe. Ik doe het omdat het broodnodig 
is. Omdat ik denk dat het van levensbe-
lang is zelfs. Ons geliefde vak is namelijk 
stervende. Zo, ik heb het gezegd! Heb ik 
nu uw overdeelde aandacht?   

Je hoeft niet ver te zoeken om te zien 
hoe het wél kan. Buitenlandse magazi-
nes staan bol van de fraaie sieraden en 
op elke rode loper zien we de meest 
prachtige juwelen. In elk ander land 
‘leeft’ onze branche en krijgt ons vak de 
aandacht die het verdient. In ons eigen 
kikkerlandje staan de bladen vol met 
advertenties van tandpasta en maandver-
band en dragen de BN’ers sieraden van 
de H&M. Tijdens de grootste tv-shows 
van Nederland draagt men oorbellen van 
Bijou Brigitte. Winkelverkoopprijs € 3,95. 
En wij staan erbij en kijken ernaar!

Ergens is er iets verschrikkelijk mis gegaan en dat mogen wij ons aantrekken. 
Diamant is zirkonia geworden en het is niet meer goud wat er blinkt. De basis-
kennis van edelmetalen en edelstenen is ondergeschikt geraakt aan internet-
angst, uitverkoop en koopzondagen. Die internet-angst is eenvoudig te pareren 
met parate kennis. Met knowhow van het vak zullen de stenen winkels overwin-
nen. Waar is de trots gebleven voor ons werk? Waar is de liefde en passie die dit 
vak zo ontzettend mooi maken? Creativiteit heeft plaatsgemaakt voor angst. We 
dragen ons vak niet meer uit en hopen dat de consument de winkels binnenlo-
pen. We vergeten dat WIJ de macht hebben om trends te creëren en het vak te 
laten groeien door onze vakkennis. Er is een status quo tussen de groothandel 
en de juwelier. De een kijkt naar de ander en hoopt op de eerste beweging. De 
ultieme ‘stare-down’, maar stilstand betekent nog steeds achteruitgang.

We moeten schouder aan schouder het vak weer onder de aandacht van de 
consument brengen. De tijden van ‘geef goud als je van elkaar houdt’ gaan dan 
weer herleven. Door de moeizame jaren tijdens de crisis is veel verloren gegaan 
maar daardoor is er, juist nu, veel te winnen. Juweliers en groothandels moeten 
de handen ineen slaan zodat het vak weer gouden tijden gaat beleven. Gelukkig 
zijn er bedrijven die hierin het voortouw nemen en die de synergie opzoe-

ken tussen groothandel, juwelier en consument. Merken als S!LK Jewellery, 
Monzario en Karma. Juweliers die hun nek uit durven steken en actief ons vak 
weer promoten zijn er gelukkig ook en initiatieven als ‘de dag van het sieraad’ 
(laten we daar per direct ‘het jaar van het sieraad’ van maken) geven de branche 
weer een boost. Hulde aan deze bedrijven die het voortouw nemen. Dat zijn 
dan ook de bedrijven van de toekomst. 

Ik hoop van harte dat ik met mijn werkzaamheden een begin heb gemaakt, als 
is het maar een klein duwtje in de juiste richting. Het begin hopelijk ook van 
een gezamenlijke effort. De branche moet gereanimeerd worden zodat ons 
prachtige vak wederom tot leven komt bij de consument. Samen staan we sterk!

Reageren op deze column kan via bas@basverdonkjewels.nl 

Bas Verdonk
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C o l u m n  B a s  V e r D o n k

mailto:bas@basverdonkjewels.nl


B e u r s V e r s l a g

D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 746

ZEER GESLAAGDE EERSTE EDITIE 
     OUT OF THE BOX

OP ZONDAG 12 EN MAANDAG 13 MAART HEEFT OUT OF THE BOX EEN GEWELDIGE EERSTE INDRUK ACHTERGELATEN. 

DE NIEUWE VAKBEURS VOOR JUWELIERS, FASHION EN CONCEPT STORES MOCHT OP HEEL VEEL BELANGSTELLING 

REKENEN EN ER WAREN NAGENOEG ALLEEN MAAR POSITIEVE GELUIDEN. IN DE RIJTUIGENLOODS IN AMERSFOORT 

WAREN ZONDAG EN MAANDAG 1.865 GEÏNTERESSEERDEN AANWEZIG OM DE EERSTE EDITIE VAN OUT OF THE BOX 

TE ERVAREN. ‘EEN GEWELDIGE SFEER’, ‘EEN HELE GOEDE BEURS’, ‘EEN VERADEMING’ EN GA ZO MAAR DOOR WAREN 

DE REACTIES DIE WIJ HOORDEN.  
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De algehele tendens over Out of the Box lijkt duidelijk. Er was behoefte 
aan iets anders en deze vakbeurs geeft daar op eigen wijze invulling aan. 
Laagdrempelig, open, no nonsens: zo zou je de beurs het beste kunnen 
omschrijven. Met de Rijtuigenloods in Amersfoort heeft de organisatie een uit-
stekende locatie om de eerste editie te laten plaatsvinden. De sfeer die men 
ook de komende edities wil neerzetten was meteen duidelijk. Een industriële 
uitstraling, veel lichtinval, open stands: het geeft meteen een heel goed gevoel 
als je binnen komt. 

EXPOSANTEN
Dat de eerste editie van Out of the Box al voortijdig volgeboekt was met 
exposanten uit alle geledingen van de branche en ook van daarbuiten, was 
al een teken aan de wand. Namen als Drijfhout, S!LK, Aumentum, Orfac 
& Bold Labels, Essence, Blu Distribution, Ron Offenbach, Bering, d-sign 
Denemarken, Giornato, TMH Watches & Jewellery en nog vele anderen 
waren bereid zich te committeren aan Out of the Box en werden niet teleur-
gesteld, evenals de vele bezoekers die de tijd en moeite namen om naar 
Amersfoort te reizen.

NAJAARSEDITIE 
Al met al mag je dan spreken van een zeer geslaagde eerste editie en de 
organisatie gaf al aan dat er ook voor de najaarseditie bijzonder veel animo 
was vanuit exposanten om deel te nemen. Dan zal de vakbeurs op een 
andere locatie – op 10 en 11 september in de Werkspoor Kathedraal in 
Utrecht – plaatsvinden. Daar zal het deelnemersveld bestaan uit nog meer 
exposanten en zal alles wat groter worden opgezet. Insteek zal wel zijn om 
de ingezette weg te vervolgen en dezelfde sfeer en ambiance te creëren. Dat 
kunnen wij alleen maar toejuichen. 

Insignety biedt de 

juwelier een end-to-

end designoplossing

▼ Het nieuwe sieradenmerk van d-sign Denemarken: Spirit Icons
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s i e r a D e n

INSIGNETY BIEDT REVOLUTIONAIRE
DESIGNOPLOSSING VOOR DE JUWELIER

Insignety gelooft dat sieraden die verbonden zijn aan bijzondere 
momenten in het leven, nóg waardevoller zijn als ze door de drager 
zelf zijn ontworpen. Het merk biedt daarom een end-to-end instore 
designoplossing, gecombineerd met een hoogwaardige sieradencol-
lectie. De keuze is aan de juwelier: het compacte Design Pack, de uit-
gebreide plug-and-play Design Console of een shop-in-shop oplossing, 
volledig afgestemd op de wensen van de klant. Alle drie bestaande uit 
een instore designoplossing met alles wat de juwelier nodig heeft om 
de dromen van de klanten om te zetten in tastbare juwelen. 

DESIGN CONSOLE
De meest populaire oplossing is de Design Console: een alles-in-één 
designmeubel dat de juwelier een nieuwe, intuïtieve manier biedt 
om met de consument een unieke interactie aan te gaan. Het meubel 
bevat alles uit de Design Pack en is volledig geoptimaliseerd met de 
beste hardware voor de designsoftware. Tot nu toe is de console boven 
verwachting goed ontvangen. “We hadden een voorzichtige prog-
nose gemaakt: 10% interesse voor de Design Console en 90% voor de 
Design Pack, maar uiteindelijk bleek de uitkomst voor de console maar 
liefst 60%”, aldus CEO van Insignety Mark Bos.

INSIGNETY BIEDT DE GEPASSIONEERDE JUWELIER EN DE VEEL-

EISENDE CONSUMENT EEN END-TO-END DESIGNOPLOSSING. 

HET PRINCIPE IS EVEN SIMPEL ALS INGENIEUS: ONTWERP 

GEPERSONALISEERDE SIERADEN SAMEN MET UW KLANT 

EN KIES DE BESTE DESIGNOPLOSSING VOOR UW WINKEL. 

INSIGNETY BIEDT ALLES WAT U NODIG HEBT OM MAXIMALE 

OMZET TE GENEREREN EN DUURZAME RELATIES MET UW 

KLANTEN OP TE BOUWEN. LEES HIER MEER OVER DEZE REVO-

LUTIONAIRE DESIGNOPLOSSING VOOR DE JUWELIER VAN NU. 

DESIGN PACK
“Een andere, compactere oplossing voor de juwelier is het Design Pack, bestaande 
uit de Design Software en Hardware, 576 pasringen, een Essential Collection met zes 
gouden ringen en een POS-pack, waaronder displays van hoge kwaliteit en meerdere 
promotionele activiteiten zoals onze narrowcasting service, waarbij we de belang-
rijkste momenten in tijd tot de verbeelding laten spreken in brandvideo’s. Insignety 
zorgt voor de optimale merkbeleving, zodat de juwelier zich enkel nog bezig hoeft 
te houden met verkopen en adviseren”, vertelt Mark Bos. 

CUSTOM MADE 
Insignety weet uit ervaring dat sterke sales voortkomt uit consistente branding van 
hoge kwaliteit. “Dat is waarom wij op uw winkel afgestemde shop-in-shop oplos-
singen kan leveren. Resultaat: maximale merkbeleving en de hoogste verkoopcon-
versie!” 

‘WAAR ZIJN JULLIE AL DIE TIJD GEWEEST?’
Mark: “We hebben twee jaar lang gewerkt aan de overgang van een prototype naar 
een professionele designoplossing en nu hebben we het steengoed neergezet. De 
reacties van juweliers zijn uiteenlopend, maar overwegend positief. Je kunt wel 
zeggen dat innovatie nodig is in de industrie. We moeten producten bieden die 
verder gaan dan ‘ready made products’. De consument heeft behoefte aan een uniek 
product en dat snapt de retailer maar al te goed. Insignety voorziet daarin. ‘Hier 
zaten we op te wachten’, ‘dit is wat we nodig hebben’, en ‘waar zijn jullie al die tijd 
geweest?’ zijn de meest gehoorde reacties.” 

Voor meer informatie:

Insignety
Tel. +31 (0)20 785 2528
www.insignetygroup.com

http://www.insignetygroup.com/




www.intdiamant.nl

International Diamant Nederland B.V. 

Levert losse diamanten vanaf 0,005 tot 5,00 crt. in diverse 
kwaliteiten, tegen zeer scherpe prijzen. 
Bij afname vanaf 0,10 crt. betaalt u geen portokosten.
Vanaf 0,75 crt. kunnen de diamanten worden geleverd met 
een certifi caat van de Hogeraad, IGI, GIA of EGL. Vraag naar 
onze nieuwe diamant prijslijst 2017.

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

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

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

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

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

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

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

GEMAAKT MET LIEFDE, VOOR DE LIEFDE

Allerliefste

http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
http://www.eclat-sueno.nl/
http://www.mi/
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De nieuwe Vintage Style Calender modellen zijn net zoals de eerste collectie geinspireerd op 
chronografen uit de jaren ’50 en kennen features die nieuw zijn voor het merk, zoals een meta-
len armband met driedelige links en een vouwsluiting. 

Het model deelt een aantal van zijn functies met eerdere modellen uit de Calender-serie. 
Voorbeelden hiervan zijn de datumweergave op de wijzerplaat en een subwijzerplaat die de 
dag van de week aangeeft. Deze worden weergegeven op drie guilloché zilveren subwijzers die 
afsteken tegen de zwarte wijzerplaat, of met zwarte subwijzerplaten die contrasteren met de zil-
veren wijzerplaat. Verder heeft de 40mm, 316L roestvrij stalen kast de bekende geborstelde en 
gepolijste afwerking.

HORLOGEBAND
Het nieuwe model wordt standaard uitgevoerd met een geborstelde 304L RVS armband en is 
vanaf september leverbaar. De uit drie delen bestaande dikke schakels geven dit nieuwe Vintage 
Style Calender model een stoere look. De winkelverkoopprijs van de nieuwe Vintage Style 
Calender met stalen band is € 189,-. Voor diegenen die niet gecharmeerd zijn van deze hor-
logeband is er goed nieuws: door middel van het ‘Easy Spring Bar’-systeem is de band gemak-
kelijk verwisselbaar. Hierdoor is het horloge niet alleen een verwijzing naar vervlogen tijden, 
maar komt het door middel van moderne technieken ook tegemoet aan moderne wensen als 
aanpasbaarheid en flexibiliteit. Met een leren of stoffen band kan het horloge optimaal worden 
aangepast aan stijl, stemming of persoonlijke voorkeur. Zo combineert William L. 1985 vintage 
styling met moderne concepten als mix and match.

Voor aanvullende informatie: 

Q Time Distribution
Tel. 06-55891122
www.qtimedistribution.nl 

DE VINTAGE TREND HOUDT AAN! DAT WERD ZEKER DUIDELIJK TIJDENS DE VELE VAKBEURZEN DIE DE AFGELOPEN PERIODE HEBBEN PLAATS-

GEVONDEN. OP ALLE BEURZEN DIE WIJ BEZOCHTEN KWAMEN WE WILLIAM L. 1985 TEGEN EN DIT VOORJAAR PRESENTEERDE HET JONGE 

FRANSE MERK DE VERNIEUWING IN DE COLLECTIE VINTAGE STYLE CALENDER MET EEN FRAAI NIEUW ‘RETRO’ HORLOGE.

  VINTAGE STYLE CALENDER 

     VAN WILLIAM L. 1985

http://www.qtimedistribution.nl/


D e  J u w e l i e r  n r  2  2 0 1 752

i n t e r V i e w

Het is niet zo makkelijk om als sieraden- of horlogemerk voet aan de 
grond te krijgen in de tv-wereld. Er zijn vaak grote bedragen gemoeid 
met reclames of product placement, maar creatief zijn en denken 
kan zeker helpen. Tom Blikslager van Aller Spanninga kreeg zijn 
voet tussen de deur bij ‘Janzen & Van Dijk, voor al uw bruiloften en 
partijen’ door de stoute schoenen aan te trekken en de redactie van 
het programma te benaderen. “Ze hadden nog niet nagedacht over 
de invulling van de trouwringen in het programma, maar ze zagen 
de toegevoegde waarde van Aller Spanninga voor het programma. 
Uiteindelijk is er vruchtbare samenwerking uit voortgekomen waar 
we als team prachtig op in konden spelen. De goudsmeden van Aller 
Spanninga kregen zelfs de vrije hand bij het ontwerpen en vervaardi-
gen van een aantal ringen voor de deelnemers. Al met al een mooie 
kans om het bedrijf beter op de kaart te zetten.”

GEVARIEERD AANBOD
‘Janzen & Van Dijk, voor al uw bruiloften en partijen’ werd de afge-
lopen weken prime time op RTL 4 op zaterdag uitgezonden en kon 
rekenen op ruim een miljoen kijkers. Elke aflevering streden twee 
families tegen elkaar voor de hoofdprijs: het winnen van een droom-
bruiloft en huwelijksreis voor het hele gezin. Daar horen natuurlijk 
ook trouwringen bij en vandaar de rol van Aller Spanninga. Dat 
het merk veel breder in beeld kwam was een bijkomend voordeel. 
“Doordat de redactie heel creatief denkt, kwamen er allerlei leuke 
ideeën naar voren waar wij als ringenspecialist een rol in speelden. 
Zo waren er aanzoeksringen voor mannen in beeld, maar ook werd 
er aan twee dochters van een vrouw ringen gegeven door de nieuwe 
man om ze de belofte te doen dat hij een goede vader voor ze zou 
zijn. We konden dus ons gevarieerde aanbod op deze mooi manier 
laten zien.”

Aller Spanninga 
BLIJFT ZICH NADRUKKELIJK PROFILEREN

HET IS U WELLICHT WEL OPGEVALLEN DAT STEEDS MEER SIERADEN- EN HORLOGEMERKEN ZICH ACTIEF PRO-

FILEREN RICHTING CONSUMENTEN DOOR MIDDEL VAN BLADEN, SOCIAL MEDIA MAAR OOK TELEVISIE IS EEN 

MEDIUM DAT VAKER WORDT INGEZET OM DE NAAMSBEKENDHEID TE VERGROTEN. DAN KUN JE DENKEN AAN 

TV-RECLAME, MAAR MEER EN MEER WORDT DOOR GROTE MERKEN INGEZET OP EEN SAMENWERKING MET EEN 

PROGRAMMA. ZO ZIE JE BIJ DE VOICE OF HOLLAND ALTIJD WEL PRODUCT PLACEMENT, MAAR OOK BIJ DE NIEUWE 

SHOW VAN WENDY VAN DIJK EN CHANTAL JANZEN (JANZEN & VAN DIJK, VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PAR-

TIJEN) VERVULDE BIJVOORBEELD ALLER SPANNINGA EEN PROMINENTE ROL.
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NAAMSBEKENDHEID
Het voornaamste doel van Aller Spanninga met het 
deelnemen aan grote tv-producties als deze is natuur-
lijk het vergroten van de naamsbekendheid. “Dit is 
voor ons mooie publiciteit. Mensen zien de naam Aller 
Spanninga weer en misschien beïnvloedt dat hun keuze 
als ze op zoek zijn naar een trouwring, verlovingsring of 
vriendschapsring. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we 
hiermee onze dealers kunnen ondersteunen. Wendy van 
Dijk en Chantal Janzen zijn sterke, krachtige vrouwen 
die als het ware een keurmerk zijn. Als je daar gebruik 
van kunt maken, moet je het doen.”

ASSORTIMENT
“Wat we wel merkten naar aanleiding van onze deel-
name aan het programma, is al iets dat we vaker heb-
ben aangegeven: de traditionele man-vrouw ringen zijn 
niet meer heilig”, zo vervolgt Tom. “Er worden keuzes 
gemaakt die vroeger niet gemaakt werden. Zo neemt 
de man bijvoorbeeld een zilveren ring en vrouw een 
gouden variant met briljant. Dat kan allemaal, omdat wij 
onze collectie daarop hebben aangepast. Zo hebben we 
een nieuwe zilveren collectie die wat commerciëler is. 
Het gaat om 24 paar ringen, speciaal voor mensen die 
wat minder geld willen uitgeven aan trouwringen of die 
op zoek zijn naar een mooie vriendschapsring.”

GOUD
Dit voorjaar presenteert Aller Spanninga ook een nieuwe 
dummycollectie met 14 karaat gouden ringen. “In totaal 
is deze collectie vernieuwd met vijftig paar ringen. 
Ondanks dat we zien dat een grotere groep mensen 
minder waarde hecht aan materiaal en zodoende kiezen 
voor bijvoorbeeld zilveren ringen, blijft de grootste groep 
mensen kiezen voor een paar gouden ringen van rond de 
€ 1.000,-. Daarom hebben we breed ingezet op vernieu-

wing in deze productgroep. We merken wel dat ook voor die prijs mensen graag ringen van 
goud met briljant willen, dus het is allemaal wat verfijnder. Desalniettemin zien de dummy’s 
er echt geweldig uit. We hebben ons de laatste jaren ontwikkeld op het gebied van maken 
van dummy’s en dat komt in deze collectie fenomenaal naar voren. Je zou bijna zeggen 
dat de dummy’s mooier zijn dan de daadwerkelijke echte ringen. We zijn heel blij met het 
resultaat.”

Er staat dit jaar nog meer op de planning qua uitbreiding van het al zeer diverse assortiment. 
“In het hogere segment zien we een groeiende vraag naar exclusieve ringen. Er is een groep 
consumenten die zeker nog bereid is mooie trouwringen te kopen, maar zij vragen dan wel 
aandacht, kennis en kunde van de verkopende partij. Het is niet voor niets dat goudsmeden 
het op dit moment gewoon heel goed doen. We hebben dan ook plannen om hierop in te 
spelen, maar daar wordt later dit jaar meer over bekend.”

NIEUWE BROCHURE
Het mag duidelijk zijn dat Aller Spanninga volop inzet op ontwikkeling. Niet alleen in de 
collectie, maar ook op het gebied van presentatiemateriaal zijn de specialisten van het 
bedrijf de laatste maanden flink bezig geweest. De brochure wordt daarnaast ook aange-
past, omdat deze een andere functie heeft tegenwoordig. “We hadden een trendy brochure, 
maar we wilden toch graag iets anders. Dat wil zeggen: wat meer laten zien dat we een 
Nederlands bedrijf zijn, waar kwalitatief hoogwaardige ringen vervaardigd worden. We zijn 
tenslotte de enige die nog trouwringen maakt op grote schaal in Nederland. Daar mogen we 
best wel trots op zijn.”

Meer informatie:

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

http://www.allerspanninga.com/
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NIEUWE MODELLEN 
        BRUNO SÖHNLE UITGELICHT

Helemaal nieuw in het assortiment van Bruno Söhnle is de Frankfurt serie. “Dit is 
een uitbreiding in de zogenaamde ‘steden serie’”, zo geeft Tony aan. “De model-
len tonen een klassiek design en er is gekozen voor moderne materialen. Zo zijn de 
horloges uitgevoerd in titanium en verkrijgbaar in chronograaf-, quartz- en automaat-
uitvoering. De quartz modellen worden in zowel een grote en een kleine variant 
uitgebracht. De horlogekast is grijs of zwart gekleurd en gematteerd en/of hoogglans 
uitgevoerd. Banden en wijzerplaten zijn er in verschillende kleuren, waaronder de 
kleur taupe. Dat geeft het horloge een bijzonder mooie uitstraling. En natuurlijk zijn 
de Frankfurt modellen ook verkrijgbaar met een mooie Milanese band.”

STUTTGART
Wij waren zelf heel erg benieuwd naar de vernieuwing in de Stuttgart serie. “Deze 
serie heeft is uitgebreid met een chronograaf met de voor Glashütte herkenbare grote 
datumaanduiding. Een bijzondere noviteit voor deze serie is een model met handop-
winding. Dat is mijn ogen nu al een moderne klassieker! Deze serie is ook te verkrij-
gen in alle nieuwe kleuren.”
 
DAMESCOLLECTIE
Ook voor dames heeft Bruno Söhnle een paar bijzondere toevoegingen. Tony: 
“Natuurlijk zijn er nieuwe damesmodellen ontworpen zoals bijvoorbeeld de Matera 
en Salerno; klassiek chique en sportief. Er is echt een prachtige nieuwe collec-
tie gepresenteerd. De reacties op bijvoorbeeld Inhorgenta en BaselWorld waren 
heel goed en dat is met een reden. De nieuwe modellen stralen uit waar Bruno 
Sohnle voor staat: kwaliteit tegen een betaalbare prijs voor een prachtig horloge uit 
Glashütte.”

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

BRUNO SÖHNLE IS OP INTERNATI-

ONALE BEURZEN ALS BASELWORLD 

EN INHORGENTA EEN BEKEND 

GEZICHT AAN HET WORDEN. HET 

HORLOGEMERK UIT GLASHÜTTE 

HEEFT EEN ZEER HERKENBARE 

COLLECTIE EN OOK DIT VOOR-

JAAR ZIJN ER WEER EEN AANTAL 

PARELTJES TERUG TE VINDEN 

HET ASSORTIMENT VAN BRUNO 

SÖHNLE. TIJDENS BASELWORLD 

SPRAKEN WIJ MET TONY VELDHUIS 

(SALES MANAGER NEDERLAND 

VAN BRUNO SÖHNLE) OVER DEZE 

NIEUWE AANWINSTEN.

De nieuwe damesmodellen van Salerno zijn prachtig

Tony Veldhuis 

toont ons de 

Frankfurt modellen

De fraaie Stuttgart chronograaf
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r e p o r t a g e

WSB INTERIEURBOUW IS BINNEN DE JUWELIERSBRANCHE EEN 

VOORAANSTAANDE PARTNER. BIJOUTERIE LAURENT HEEFT IN IEDER 

GEVAL VERTROUWEN IN HET BEDRIJF, GETUIGE HET FEIT DAT DE LAAT-

STE TWEE WINKELS VAN DE JUWELIER ZIJN INGERICHT DOOR DE 

NEDERLANDSE RETAIL DESIGNERS VAN WSB INTERIEURBOUW.

Olivier Laurent opende begint maart in het compleet nieuwe winkelcentrum 
Rive Gauche in Charleroi alweer zijn vierde winkel. Waar hij voor de inrichting 
van zijn nieuwe winkel in het winkelcentrum ‘Les Grand Pres’ in Mons vorig 
jaar al de hulp inriep van WSB Interieurbouw, besloot hij na een tevreden 
samenwerking ook voor de nieuwe winkel in Charleroi de hulp in te roepen 
van de specialisten van WSB.

EYECATCHERS
Rick Blankenstijn van WSB Interieurbouw vertelt ons over het project in 
Charleroi: “De winkel van Bijouterie Laurent in winkelcentrum Rive Gauche 
heeft evenals de winkel in Mons een aantal mooie eyecatchers. De bronzen 
wandpresentatie boven de vitrines met indirect licht is de voornaamste, maar 
het is een totaalconcept met bronzen details in de vitrinekasten in combinatie 
met een harde vloer en hoogglans witte accenten en matte accentkleuren in 
structuurafwerking. Het geeft de horloges, sieraden en juwelen een attractieve 
meerwaarde.

De balie als punt van advies midden in de winkel neemt een centrale plaats in 
en speelt tegelijkertijd de wanden vrij. Het bezorgt de winkel een extra hoge 
omzet per m2.”

BIJOUTERIE LAURENT VERTROUWT 
WEDEROM OP WSB INTERIEURBOUW



BIJOUTERIE LAURENT VERTROUWT 
WEDEROM OP WSB INTERIEURBOUW
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BEZOEKERSAANTALLEN
Uiteraard is Rick te spreken over de samenwerking met Olivier en Vanessa 
Laurent en over de start van de winkel: “Ik waardeer het ondernemerschap 
van Olivier en Vanessa bijzonder. Ze zijn zeer goed in staat om met hun team 
klanten te binden op een hedendaagse, professionele en aimabele manier. De 
start van het winkelcentrum Rive Gauche verloopt voortvarend: de bezoekers-
aantallen zijn hoog, alle winkelformules met succes hebben zich hier geves-
tigd: van Pull&Bear tot en met Bijouterie Laurent.”

WAAROM WSB?
Waarom Olivier voor WSB kiest zette hij al eerder uiteen bij het eerste project 
dat WSB voor hem in Mons realiseerde: “WSB maakt onderscheidende win-
kels. Na het eerste gesprek klikte het meteen. We wilden beleving, veiligheid 
in alle openheid, gezelligheid en innovatie. En meer dan ‘een verzameling 
vitrines juwelier’ zijn. De prijzen zijn in deze totaalinvestering toch aantrek-
kelijkheid. Een partij die alles in één hand houdt, is een must.” 

TRENDS
Een aspect waar WSB Interieurbouw mee scoort? De WSB retail designers 
maken van uw offline juwelierszaak een commercieel succes.  “WSB ver-
taalt gevoelens en emoties in een onderscheidend interieur. Wij versterken 
het winkelmerk door beleving te creëren. Wij weten wat mensen werkelijk 
motiveert en wat van invloed is op hun koopgedrag. Om onze ontwerpers 
up-to-date te houden met betrekking tot de trends en ontwikkelingen binnen 
de juweliersbranche zijn zij goed bekend met wereldsteden als Kopenhagen, 
New York, Parijs, Berlijn enzovoorts.”

Meer informatie:

WSB Interieurbouw
Tel. 033-2771714 
www.wsbinterieurbouw.nl

http://www.wsbinterieurbouw.nl/
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DIT JAAR VIERT EBEL HAAR AFKOMST MET DE HERINTRODUCTIE 

VAN EEN WAAR ICOON IN DE DAMESCOLLECTIE: DE SPORT 

CLASSIC. DE HERLANCERING VAN DIT KLASSIEKE UURWERK 

– EEN VAN DE PILAREN WAAROP DE EBEL-GESCHIEDENIS 

GEBOUWD IS – IS EEN ODE AAN HET VAKMANSCHAP EN 

DE PASSIE VAN WELEER. DE SPORT CLASSIS IS EEN ICOON 

GEWORDEN DOOR HET FRAAIE DESIGN, DAT OPVALLEND 

SIMPLISTISCH IS, MAAR OOK DE HOOGWAARDIGHEID WAAR-

MEE HET HORLOGE VERVAARDIGD IS. DIT ICOON IS EEN TIJD-

LOZE KLASSIEKER EN DAT BEWIJST EBEL DOOR HET MODEL IN 

ERE TE HERSTELLEN, MAAR WEL NAAR DE STANDAARD VAN 

DEZE TIJD.

EBEL 
CLASSIC 
SPORT 
BEGINT AAN 

TWEEDE JEUGD
De Ebel Classic Sport werd op BaselWorld gepresenteerd en toont waarom het 
merk door de jaren heen gewild is onder vrouwen. De elegante lijnen van de 
Classic Sport zorgen voor een optimaal draagcomfort en de horlogeband met de 
opvallende links zijn een handelsmerk van het origineel. 

DETAILS
De vernieuwde Classic Sport is vervaardigd van stainless steel en beschikbaar in 
drie maten: 24 mm (Mini), 29 mm (Lady) en 40 mm (Gent). De herkenbare zes-
hoekige kast is afgedekt met saffierglas en de bezel – vervaardigd van geelgoud 
– wordt op zijn plek gehouden door vijf geelgouden schroeven. De zeshoekige 
en tevens geelgouden kroon is voorzien van het kussende ‘E’ logo, een bijzonder 
detail. Het nieuwe font voor de geschilderde Romeinse indexen geven een mooi 
contrast op de verder witte wijzerplaat.

Meer informatie:

International Luxury Partners
Rob van Mullem
Tel. 06-55783835
www.ilp-luxury.com 
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n a B e s C h o u w i n g  B a s e l w o r l D

IN ONZE VORIGE UITGAVE MAAKTEN WIJ AL BEKEND DAT 

CASIO DIT VOORJAAR ZOU VERRASSEN MET DE INTRODUCTIE 

VAN DE PRO TREK WSD-F20 EN TIJDENS BASELWORLD WAS 

DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER DAN OOK 

BENIEUWD NAAR DIT MODEL. ZODOENDE WERDEN WIJ IN 

DE GELEGENHEID GEBRACHT OM DE ONTWIKKELAARS VAN 

HET SPECIALE WSD-F20 SMART OUTDOOR WATCH MODEL VAN 

PRO TREK TE ONTMOETEN EN HEN TE VRAGEN NAAR DE VELE 

MOGELIJKHEDEN VAN HET HORLOGE WAAR ZIJ MEDE VERANT-

WOORDELIJK VOOR ZIJN. 

 

Zoals alle grote merken probeert Casio ook haar grootste geheimen te 
bewaren tot aan BaselWorld. Nog steeds wordt de grootste vakbeurs bin-
nen de horloge- en sieradenbranche gezien als dé gelegenheid om de 
nieuwste collecties te introduceren. Casio weet ons in ieder geval elk jaar 
te verrassen: of het nu met G-Shock, Edifice of dit jaar met Pro Trek is. 

SMARTWATCH
Smartwatches: je kunt er ook dit jaar op BaselWorld niet omheen. Of het 
nu de fashionmerken zoals Fossil, Skagen of Hugo Boss zijn of de klas-
sieke Zwitserse merken zoals Frederique Constant of Tag Heuer, allemaal 
spelen ze in op de smartwatch-trend. Een bedrijf dat de standaard hierin 
wat ons betreft meteen goed zet is Casio en wel met de Pro Trek WSD-
F20. Ongekend hoeveel techniek de Japanners van Casio toch elke keer 
weer weten te ‘proppen’ in de steeds stijlvoller ogende horloges. 

FUNCTIONALITEIT
In de geheel vernieuwde stand van Casio in Hall 1.1 treffen wij Masaru 
Sakata en Atsuro Tsubo om de meeste details van de Pro Trek WSD-F20 
te bespreken. Met recht zijn de heren trots op het eindresultaat. Innovatie 
in technische mogelijkheden, maar zeker ook ontwikkelingen op het 
gebied van design zorgen voor een bijzondere smart outdoor watch. 
Want in eerste instantie gaat het toch om functionaliteit en dan met name 
voor de outdoor mens.

OFFLINE
De Pro Trek WSD-F20 is uitgevoerd met low-power gps en een color 
map-functionaliteit die ook offline functioneert, waardoor de bruikbaar-
heid als horloge aanzienlijk wordt verbeterd. Het ondersteunt een ruim 
aanbod van outdoor- en wateractiviteiten en functioneert ook in gebieden 
waar geen mobiele service is, zodat de drager zich volledig kan wijden 
aan het outdooravontuur en dus de telefoon niet bij zich hoeft te dragen. 
 
OUTDOOR GEBRUIK
Vooral de offline functie voor het gebruik van de gps is een uitkomst voor 
outdoor sporters. Of je nu graag skiet, mountainbiket, vist of loopt: met 

   CASIO BLIJFT VOOROP LOPEN 
          MET INTRODUCTIE VAN
WSD-F20 SMART OUTDOOR WATCH VAN PRO TREK
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de Pro Trek WSD-F20 is het mogelijk om kaarten te downloaden en deze offline te gebruiken. “Als je bij het 
vissen een goede stek hebt gevonden waar je veel vis vangt, onthoudt de Pro Trek WSD-F20 dat, evenals de 
lijnen die je skiet of de snelheid die je genereert tijdens het mountainbiken. We richten ons met Pro Trek spe-
cifiek op de outdoor sporters en om hen van zoveel mogelijk gemakken te voorzien hebben we ons het afgelo-
pen jaar specifiek gericht op het ontwikkelen van deze functies”, zo vertelt Masaru Sakata.

DESIGN
Naast functionaliteit van het horloge, zoals een ingebouwde GPS-functie, een tachometer, hoogtemeter, baro-
meter en activity tracker, heeft het design ook een upgrade gekregen. “Zo hebben we een bezel toegevoegd 
om het horloge een betere uitstraling te geven, maar ook de drukknoppen zijn herzien voor beter gebruik en 
de touchscreen is geheel naar wens te voorzien van een originele wijzerplaat. Het horloge is waterbestendig 
tot 5 bar en uitgerust met een waterbestendige microfoon voor dagelijks gebruik, gebruik in de regen en zelfs 
tijdens watersporten zoals kajakken. Deze smart Pro Trek is verder getest op basis van de Amerikaanse militaire 
norm MIL-STD-810 die is opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Defensie om te presteren in veelei-
sende outdooromstandigheden. Het voldoet aan alle testvereisten onder verschillende omgevingsomstandighe-
den zoals schokken en vibraties.”
 

NIEUWE DOELGROEP
Met het inzetten van Pro Trek als smart outdoor watch positioneert Casio het merk ook sterk richting 
de outdoor sporters en daarmee kunt u als juwelier weer een nieuwe doelgroep aanboren. In concur-
rentie denkt Casio in ieder geval niet. “We kijken vooral naar onszelf en willen de hoogste mogelijke 
standaard neerzetten. We willen voorop lopen. We hebben goed nagedacht wanneer een smartwatch 
bijvoorbeeld een toegevoegde waar heeft en dat is in onze beleving als je geen smartphone in de buurt 
hebt om te gebruiken. Daarom is de offline-functie zo belangrijk. Wij zien de smartwatch niet de smart-
phone vervangen, maar het kan wel een verlengde zijn van elkaar. Daarom richten we ons nu hierop.”

Casio weet altijd als geen ander jaar op jaar zichzelf te blijven ontwikkelen. Je kunt het haast niet 
voorstellen dat de volledig uitgeruste Pro Trek WSD-F20 een opvolger krijg die nóg meer functionaliteit 
biedt, maar bij Casio kun je het nooit uitsluiten.

Meer informatie:

Casio Benelux
Tel. 020-545 1070
www.casio-europe.com

Masaru Sakata en 

Atsuro Tsubo

De Pro Trek WSD-F20S batterij moet opgeladen 

worden middels een USB-kabel

http://www.casio-europe.com/


WWW.dejuwelier.BIZPLAATS DAN EEN VACATURE OP:

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET GERDO VAN DE PEPPEL:

G.PEPPEL@GPMEDIA.NL  |  TEL. (024) 3246146

Maak je dromen werkelijkheid

www.eclat.nl

14 karaat goud 
diamant Top Wesselton VVS

mailto:G.PEPPEL@gpmedia.nl
http://www.eclat.nl/
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CARAT+: 

7 TOT EN MET 9 MEI 

IN ANTWERPEN

Carat+ is een beurs die uitsluitend is gewijd aan diamanten, diamant-
juwelen en aanverwante diensten. De beurs bestrijkt daarmee het 
volledige spectrum van de grotere diamanthandel en verbindt kopers 
met leveranciers op alle niveaus. De animo van zowel exposanten als 
bezoekers is al groot, dus is de verwachting dat de eerste editie van 
Carat + een succes gaat worden.

WORLD’S PREMIER DIAMOND EVENT
Wij vroegen al eerder aan organisator Filip van Laere waarom er 
gekozen is om een nieuwe beurs te organiseren? “Er zijn maar een 
aantal beurzen die zich bezighouden met diamant, zoals BaselWorld, 
maar ook in Hong Kong en Las Vegas richt men zich op diamant. 
Deze en andere opkomende landen zijn wel meteen de grootste spe-
lers in de diamantwereld. Het beperkte aantal beurzen zorgt er alleen 
voor dat de beurzen te groot worden, waardoor niet elke exposant 
zich thuis voelt op de beurs. Met Carat+ hopen wij de oplossing te 
bieden voor voornamelijk Europese experts die graag een exclusieve 
en overzichtelijke beurs willen bezoeken.” 

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

ANTWERPEN STAAT HET HELE JAAR AL IN TEKEN VAN DIA-

MANTEN, MAAR DE KOMENDE MAAND NOG EEN BEETJE 

EXTRA. VAN 7 TOT EN MET 9 MEI VINDT DE EERSTE EDITIE 

VAN CARAT + ‘THE WORLD’S PREMIER DIAMOND EVENT’ 

PLAATS IN ANTWERP EXPO EN DE VERWACHTINGEN ZIJN 

HOOGGESPANNEN.
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WWW.dejuwelier.BIZ

http://www.caratplusantwerp.com/


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 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

Traveller
Deep Ocean Blue

Markt 16, 3841 CE  Harderwijk The Netherlands
+31 (0)341 412 237  info@schaftenaarwatches.nl
www.schaftenaarwatches.nl

VAKT I JDSCHRIFT

https://www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier

https://twitter.com/dejuwelier_biz

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
mailto:info@schaftenaarwatches.nl
http://www.schaftenaarwatches.nl/
https://www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier
https://twitter.com/dejuwelier_biz
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      VICTORINOX I.N.O.X V: 
            VOOR DE MODERNE VROUW

Een horloge moet tegenwoordig niet alleen mooi zijn, maar ook tegen een stootje kunnen. 
Voor de I.N.O.X. V definitief het licht zag, werd het horloge onderworpen aan 130 zware 
duurzaamheidstests. Daarbij denken we specifiek aan wat vrouwen nodig hebben. Zo is er 
bijvoorbeeld een ‘handtastest’. Een horloge die bestand is tegen getik van sleutels, bijtende 
verzorgingsproducten en de inhoud van een overvolle handtas, overleeft ook een spurtje op 
hoge hakken in de spits op weg naar de metro. Bij de I.N.O.X. V  wordt ook een bumper 
geleverd die het horloge nog extra beschermt.

VROUWELIJK DESIGN
Het horloge is uitgerust met een roestvrij stalen horlogekast van 37 mm diameter met weel-
derige vormen. Ook de wijzers en indexen hebben een uitgesproken vrouwelijk design. De 
I.N.O.X. V-collectie bestaat uit vier verschillende modellen, zodat elke vrouw een horloge 
kan vinden dat bij haar past. Een versie met zwarte wijzerplaat en bijpassend rubberen 
bandje is de ‘little black dress’ van de collectie, die in alle omstandigheden de show steelt. 
Fans van een witte blouse zullen zich verheugen op de witte versie met elegante details in 
roségoud. 

NYLON
De twee overige modellen pronken met een Naimakka paracord-bandje, voor vrouwen die 
liever nylon dragen. Een donkerblauwe band met subtiele rode toetsen is de jeans van de 
horlogebandjes en past net zo goed bij hoge hakken als bij mocassins. 

MODERNE VROUWEN ZIJN ONAFHANKELIJK. ZE ZIJN ZELFBEWUST EN WETEN 

WAT ZE WILLEN. ZE NEMEN GEEN GENOEGEN MET EEN BEPERKTE KEUZE 

UIT VOORAF BEPAALDE OPTIES. DE I.N.O.X. V IS EEN EERBETOON AAN AL DIE 

VROUWEN. MET DIT MODERNE HORLOGE VAN HOGE KWALITEIT BESLISSEN 

VROUWEN MOEITELOOS HOE ZE HUN TIJD WILLEN INVULLEN. ELEGANTIE EN 

BETROUWBAARHEID ZIJN DAARBIJ SLEUTELWOORDEN, NET ALS BIJ DE ANDERE 

I.N.O.X.-MODELLEN. 

Wie een sportieve look wil, kiest voor de lichtgrijze versie 
met fuchsia, de ideale combo met hippe sneakers. Vrouwen 
doen niet langer braaf wat van hen verwacht wordt: ze 
leiden hun eigen leven en bepalen hun eigen regels. En zo 
hoort het ook.

Meer informatie:

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

http://i.n.o.xv/
mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/


VIERT HAAR

In het voorjaar van 2007 begon een klein Deens team dat zaken deed vanuit hun 
Deense woonplaats Aarhus met exposeren op de grootste horlogebeurs ter wereld: 
BaselWorld in Zwitserland. Tien jaar later staan zij daar nog steeds, nu met een hoop 
meer ervaring en historie én met een nieuwe stand. De ontwikkeling die Obaku heeft 
ondergaan in de afgelopen jaren is terug te zien in het nieuwe design van de stand: een 
warme en authentiek Deens design is omgetoverd tot een woonkamer die rust uitstraalt. 

HET BEGIN
“Toen we voor het eerst aanwezig waren op BaselWorld, waren we nog erg groen als 
het aankwam op distributie van horloges”, aldus Henriette Arvin, brand director van 
Obaku. “We wisten voor ons gevoel alles over ontwerpen en produceren van horloges, 
maar nog niet veel over de branding en distributie ervan. Het hogere prijssegment en 
de financiële crisis een aantal jaar geleden zorgde ervoor dat het de eerste jaren niet 
altijd even makkelijk was. Door de jaren heen zijn de producties en prijzen aangepast 
aan de wensen van de markt.”

TIJDLOOS
Tegelijkertijd behielden de Obaku designers Lau Liengaar Ruge and Christian Mikkelsen 
een sterke focus op het perfectioneren van de details. “Een clean, Scandinavisch design 
is populair vandaag de dag. En gelukkig is één van de voordelen van Deens design dat 

OBAKU VIERT DIT JAAR HET TIENJARIG 

JUBILEUM EN DAT GAAT NATUURLIJK 

NIET ONOPGEMERKT VOORBIJ. DIT 

JAAR MARKEERT OOK HET TIENDE 

JAAR DAT OBAKU OP BASELWORLD 

AANWEZIG IS EN DAT VIERDE HET 

DEENSE MERK AL UITGEBREID TIJDENS 

DE GROOTSE HORLOGE- EN SIERA-

DENBEURS VAN DE WERELD. IN ALLES 

IS 2017 DUS HÉT JAAR VAN OBAKU.

de stijl tijdloos is. Het design zal niet snel uit de mode raken. De 
‘Egg Chair’ - ontworpen door de Deense designer Arne Jacobsen 
meer dan 60 jaar geleden - lijkt nu nog steeds modern. Dat geldt 
ook voor de ontwerpen van Obaku.”

DE TOEKOMST
Henriette Arvin is enthousiast over de toekomst van Obaku. “We 
hebben tijdens BaselWorld veel nieuwe en opwindende designs 
gepresenteerd. Zo introduceren wij voor de eerste keer een ultra-
vrouwelijk solar horloge. Naast nieuwe horloges is er ook een 
nieuwe look van de displays en point of sale materiaal gepresen-
teerd. We hebben aantal prachtige jaren voor de boeg waarin we 
ons zullen blijven ontwikkelen. We kijken er naar uit om te zien 
wat de komende jaren ons gaat brengen.”

Meer informatie: City Time 
Tel. 075-6707075, info@city-time.nl  

Obaku
TIENJARIG JUBILEUM

h o r l o g e s
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“BIJ ONS VINDT U ALLEEN MAAR 
GOEDEREN VAN EIGEN FABRICAAT”

“Met meer dan honderd jaar ervaring, weten wij als geen ander 
hoe wij onze klanten moeten bedienen”, zo vertelt Joachim 
Vets. “Bij ons vindt u alleen maar goederen van eigen fabri-
caat, met de allerhoogste afwerkingsgraad die beschikbaar is 
op de Antwerpse diamant markt. Onze core business ligt in de 
goederen vanaf 0.002ct (zift - 000) tot en met 0.29ct. Wij zijn 
gespecialiseerd in het aanleveren van mm-groottes voor de 
juwelen- en horlogefabrikanten. Tevens beschikken wij over 
een mooie collectie certificaten die wij kunnen aanbieden.”

MAXIMALE SCHITTERING
Hierbij gaat het om de goederen met kleur D/E/F/G/H/I met 
een zuiverte van IF tot SI, zo horen wij van Joachim Vets. “De 
goederen zijn geslepen volgens de zogenaamde Hearts & 
Arrows standaard van de Hoge Raad voor Diamant, die wijzelf 
nog verder verstrengd hebben voor onze goederen om zo een 
maximale schittering te behalen. Al onze goederen worden 
uitsluitend gefabriceerd door onze eigen fabrieken en van 
onze eigen aangekochte ruwe goederen.”

RECHTSTREEKS KOPEN
Joachim Vets vervolgt: “Omdat wij al sinds vele jaren met 
dezelfde ruwe goederen werken, kunnen wij u ook een uiter-
mate strikte en gelijkmatige sortering aanbieden. Daar wij 
verkiezen te werken met een vaste standaard, kunnen wij u 
een uitzonderlijk egaal maaksel aanbieden dat uitermate mak-
kelijk te zetten is en dat een extra schittering zal toevoegen in 
uw juwelen. Bij Vets Alphi Diamonds koopt u rechtstreeks van 
de fabrikant. Daardoor zijn er nergens verborgen kosten en 
makelaarscommissies te bespeuren bij ons.”

IN DE WERELD VAN DE DIAMANTEN IS VETS ALPHI DIAMONDS 

WELLICHT EEN BEDRIJF DAT BIJ SOMMIGE VAN U EEN BELLETJE 

DOET RINKELEN. EN HET BEDRIJF TIMMERT ALSNOG STEVIG VER-

DER AAN DE WEG. DE VIERDE GENERATIE STAAT INMIDDELS AAN 

HET ROER VAN DIT FAMILIEBEDRIJF IN DE VORM VAN JOACHIM 

VETS. ONDER ZIJN LEIDING MOET VETS ALPHI DIAMONDS HAAR 

POSITIE IN DE MARKT VERDER VERBETEREN EN KWALITEIT EN SER-

VICE ZIJN DAARIN LEIDEND. ALLEEN DE ALLERBESTE STENEN MET 

DE BESTE SLIJPVORM EN SCHITTERING ZIJN GOED GENOEG. WIJ 

SPRAKEN MET JOACHIM VETS.

BENELUX
Wat zijn de ambities in de Benelux voor Vets Alphi Diamonds? “Wij wil-
len laten zien waar we al decennia lang om bekend staan: het bieden 
van een zo hoog mogelijke service en kwaliteit. Vets Alphi helpt u verder 
zodat u zich kan concentreren op uw product, want dat is uiteindelijk het 
allerbelangrijkste.”

Meer informatie:

Vets Alphi Diamonds Manufacturing NV
Tel. +32 (0)3 233 72 95
www.vetsalphi.com 

http://www.vetsalphi.com/




OOK DIT VOORJAAR ZAGEN WE OP DE GROTE VAKBEURZEN EEN GROTE TOENAME VAN SMARTWATCHES IN DE VERSCHILLENDE NIEUWE 

COLLECTIES VAN VOORAANSTAANDE HORLOGEMERKEN. GARMIN IS EEN SPECIALIST ALS HET GAAT OM SMARTWATCHES EN HEEFT DAT 

AL BEWEZEN. HET MERK HEEFT BEGIN DIT JAAR AAN DE POPULAIRE FENIX COLLECTIE DRIE NIEUWE SERIES SMARTWATCHES TOEGEVOEGD. 

“DOORDAT DEZE QUA FORMAAT EN STIJL VARIËREN, ZIJN DE FENIX 5 HORLOGES GESCHIKT VOOR EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN 

GELEGENHEDEN, VAN OUTDOOR TOT OP HET KANTOOR”, ZO HOREN WIJ VAN JEROEN BARTELS VAN GARMIN NEDERLAND.

h o r l o g e s
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De fenix 5 collectie bestaat uit de standaard 5, de compactere 5S en de 
uitgebreide 5X Sapphire. “Hiermee worden drie modellen in verschillende 
afmetingen toegevoegd aan de zeer populaire fenix-serie”, aldus Jeroen. “De 
fenix 5S is de lichte en kleinere multisport-smartwatch die altijd past. Ideaal 
voor de kleinere pols zonder verlies van de multisport-functionaliteiten. fenix 
5X Sapphire is de hoogwaardige GPS-smartwatch met voorgeladen TOPO-
kaarten in kleur en uitgebreide outdoor-navigatiefuncties. De derde variant, 
fenix 5 zit, net als de huidige fenix-modellen, boordevol trainings- en sport-
functies, zodat iedere uitdaging aan kan worden gegaan.” 

STIJLVOL
Alle fenix 5-modellen zijn 24/7 draagbaar, hebben een lange batterijle-
vensduur en zijn uitgerust met dagelijkse activity tracking functies, Garmin 
Elevate™ hartslagmeting op de pols en slimme connected functies zoals 
smartphone meldingen. “Als gebruiker kan worden gekozen tussen stijlvolle 
leren en metalen polsbanden en sportieve siliconen polsbanden. Dankzij het 
nieuwe QuickFit™ systeem is het wisselen nu zeer eenvoudig. Met fenix 5 
ben je klaar voor iedere activiteit of avontuur en kom je bovendien stijlvol 
voor de dag.”

Jeroen: “Naast reguliere modellen zullen er ook fenix 5 en 5S Sapphire edi-
ties worden geïntroduceerd. Deze beschikken over een krasbestendige lens 
van saffierglas, een extra siliconen QuickFit polsband en Wi-Fi® functiona-
liteit om automatisch de resultaten van activiteiten te uploaden.”

PERSOONLIJKE TOUCH
Aanpasbaarheid staat bij de fenix 5 collectie sowieso voorop. “Via Connect 
IQ in de Garmin Connect mobiele app kun je als gebruiker je horloge vol-
ledig aanpassen naar je persoonlijke stijl met gratis apps, widgets, wijzerpla-
ten en gegevensvelden. Je kunt ook de Garmin Face-It™ app downloaden 
om de fenix 5 te personaliseren met een foto afkomstig van je eigen smart-
phone. Download de app, kies een foto, pas de tijdweergave aan en stel de 
foto in als de wijzerplaat. Zo voldoet de fenix 5 altijd aan iedere individuele 
behoefte en geef je het horloge een persoonlijke touch”, zegt Jeroen tot slot.

Voor aanvullende informatie: 
Garmin Nederland BV, Jeroen Bartels
Tel. 06-51443704, www.garmin.nl

“MET DE
BEN JE KLAAR VOOR IEDERE ACTIVITEIT
fenix 5 serie

OF AVONTUUR”

http://www.garmin.nl/
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Onze activiteiten
Trading van edele metalen op basis van spot en �xing 
prijzen van de internationale beurzen (markten van 
Londen en New York).
Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 
aanhouden van metaalrekeningen.
Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 
klant.
Het zeer e�ciënt recupereren van diamant en 
kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 
het metaal.
Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 
werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 
worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.
De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 
lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 
enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 
ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 
die de klant een extreem goede return geven en dit 
eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

 

 

 

 

 

 

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com   

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

Boekhouding: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking: +32 (0)3 221 15 64

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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h o r l o g e s

Van leer tot trendy mesh en met een keur aan kleurkeuzes qua wijzerplaat. Alle horloges hebben een Japans 
Miyota uurwerk, een datumweergave en een ‘sunray’ wijzerplaat in de meest retro kleuren. 

PRIJS
Alle negentien modellen zijn voorzien van stainless stalen horlogekast waarop een gebold mineraal gehard 
glas rust. De modellen zijn beschikbaar met een hoogwaardige kalfslederen banden met een croco-reliëf of 
een hippe mesh horlogeband. Betaalbaarheid betekent in dit geval dat de winkelverkoopprijzen van Sixties 
zijn vastgesteld tussen de € 99,- en €119,-. 

REAL THING
De achterkant van de kast is bij elk 
model te graveren, waardoor het 
horloge een perfect geschenk wordt. 
De unisex modellen zijn ‘the real 
thing’: allemaal statement horloges, 
waar je niet omheen kunt.  

Meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com 

SIXTIES STAAT VOOR EEN KLEINE COLLECTIE VERFIJNDE HORLOGES IN 1960’S STIJL, DIE DE CHAR-

ME VAN DIT TIJDPERK REPRESENTEREN. HELEMAAL VOLGENS DE LAATSTE TREND DUS. DE EERSTE 

COLLECTIE VAN HET MERK BESTAAT UIT EEN 40 MM MODEL, DAT VERKRIJGBAAR IS IN NEGEN-

TIEN VERSCHILLENDE VERSIES, ZOWEL VOOR MANNEN ALS VOOR VROUWEN. 

VERFIJNDE HORLOGES RECHTSTREEKS UIT 

DE JAREN ’60: SIXTIES 

http://www.weiszgroup.com/
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HET HART VAN KOGGELAND: DAAR BRACHT ONZE RUBRIEK JUWELIER IN BEELD ONS DIT KEER NAARTOE. SPECIFIEKER NOG NAAR 

WINKELCENTRUM VIJVERHOF TE AVENHORN, WAAR WIJ JOS LOOS EN ZIJN DRIE DOCHTERS ELISE, JOYCE EN MIREILLE TREFFEN IN HUN EIGEN 

JUWELIERSZAAK. VERGEZELD DOOR TWEE VAN DE IN TOTAAL ZEVENTIEN KLEINKINDEREN DIE JOS HEEFT UIT EEN SAMENGESTELD GEZIN, 

MERKEN WE AL SNEL DAT WE NIET ALLEEN TE MAKEN HEBBEN MET EEN ECHTE FAMILIEMAN, MAAR OOK MET EEN HEUSE JUWELIERSFAMILIE. 

JOS STARTTE IN 1975 MET MARGO (DE MOEDER VAN ZIJN DOCHTERS EN ZOON) EEN EIGEN WINKEL. NA HAAR OVERLIJDEN IN 2007 LIET 

MARGO NATUURLIJK EEN GROTE LEEGTE ACHTER, MAAR GELUKKIG VOOR JOS HAD HIJ ZIJN DOCHTERS EN ZOON. “ZIJ WAREN MIJN STEUN IN 

DIE TIJD, OOK IN DE WINKEL. DAT MIJN DRIE DOCHTERS NU SAMEN MIJN ZAAK VOORTZETTEN, IS DAN OOK ENORM SPECIAAL”, ALDUS JOS.

Apentrots kijkt Jos naar zijn twee kleindochters als ze binnen komen met 
hun moeders Mireille en Joyce. “In totaal zestien kleinkinderen en nummer 
zeventien is op komst”, zo wijst Jos naar de zwangere Mireille. Jos straalt als 
hij het over zijn familie heeft, net zoals hij straalt als hij het verhaal van zijn 
dochters vertelt en hoe zij alle drie de trotse mede-eigenaren zijn geworden 
van Loos Juweliers.

HORLOGEMAKER
Zoals gezegd startte Jos in 1975 voor zichzelf. “Ik ben opgeleid tot horloge-
maker en heb mijn eerste stappen in de branche bij Nusselein in Amsterdam 
gezet. In 1975 hebben we de zaak van Juwelier Schouten overgenomen, die 
al sinds 1967 bestond. Dit jaar markeert dus het vijftigjarig bestaan van de 
zaak in Avenhorn. De huidige locatie waar we nu zijn is trouwens in 2002 
geopend. Het heeft wel een bijzonder verhaal. Dit winkelcentrum is gerea-
liseerd in beheer van alle ondernemers die hier gevestigd zijn. We zijn dus 
samen eigenaar van het complex.”

SAMENWERKEN 
Ondanks dat hij met veel liefde en passie zijn vak uitoefende, heeft Jos zijn 
dochters nooit gevraagd om bij hem in de winkel te komen werken. “Elise 
had al van kinds af aan verteld dat ze goudsmid wilde worden en later ook 
de daad bij het woord gevoegd. Ze is in 2000 ook bij ons in de zaak komen 
werken. Mireille is na haar opleiding Detailhandel in 2005 bij het familie-
bedrijf gekomen en Joyce is in 2002 bij een optiekzaak gaan werken, maar 

na de geboorte van haar eerste kindje besloot zij in 2007 ook in de winkel 
betrokken te willen zijn. Allemaal ongedwongen en heel spontaan, zo is het 
gegaan. Dat is wel heel uniek denk ik.” 

“Dat heeft er ook voor gezorgd dat we bij elkaar ons ei kwijt konden en 
elkaar konden ondersteunen toen mijn vrouw en de moeder van mijn doch-
ters, Margo, overleed in oktober 2007. Ook mijn zoon hielp destijds nog in 
de winkel. Dat was voor mij een hele bijzondere tijd. Natuurlijk heel heftig, 
maar ik ben wel blij dat we deze tijd samen hebben doorgebracht. Van 2009 
tot en met 2015 heeft mijn huidige echtgenote Trudie ook deel uitgemaakt 
van het verkoopteam waardoor ik ook thuis weer een klankbord had.”
 
OVERNAME
Het samenwerken met zijn drie dochters ging Jos goed af, maar met de pen-
sioengerechtigde leeftijd in het zicht, wilde hij toch graag afbouwen. “Dus 
heb ik de keus bij mijn dochters voorgelegd in 2014: willen jullie de zaak 
overnemen?”, vertelt Jos. “We wisten überhaupt niet of de winkel wilden 
overnemen, maar we er al snel achter dat we dit stukje familiegeschiede-
nis niet kwijt wilden raken”, zo vult Elise aan. “En het moest natuurlijk wel 
haalbaar zijn voor ons drieën om dit voort te zetten”, aldus Joyce. “Deze 
winkel hoort bij ons en dat was vroeger toen we op zaterdag of in onze 
vakanties bijsprongen ook al. Uiteindelijk bleek het mogelijk en hebben we 
tegen onze vader vertelt dat we de winkel graag wilden overnemen”, zegt 
Mireille. 

DRIE DOCHTERS AAN HET ROER BIJ

Loos Juweliers 

Mireille, Jos, Joyce en Elise



Loos Juweliers 
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“Ik zag het helemaal zitten”, zo vervolgt Jos. “Na jarenlang 
zes dagen en meer geleefd te hebben voor de juwelierszaak, 
besloot ik dan ook om het maar meteen op 1 januari 2015 
in plaats van de afgesproken 1 januari 2016 te laten ingaan. 
Ik blijf tot 1 januari 2020 assisteren waar nodig, maar ik heb 
zeker een stapje teruggedaan. Ik werk nu nog twee dagen in 
de winkel en voor de rest ligt de verantwoordelijkheid bij Elise, 
Joyce en Mireille. Geweldig natuurlijk, want opvolging bij 
een juwelierszaak is toch nog wel eens heikel punt en ik heb 
gewoon drie opvolgers”, vertelt Jos lachend. 

ROLVERDELING
Vooraf is er een duidelijke rolverdeling tussen de zussen afge-
sproken. Mireille is verantwoordelijk voor de inkoop, bestel-
lingen, social media-activiteiten en het graveren. Elise neemt 
als goudsmid allerhande reparaties, het verstellen van sieraden 
en de administratie voor haar rekening en Joyce etaleert, maakt 
gedenksieraden en neemt nog wat creatieve taken op zich. 
“Een goede rolverdeling is gewoon heel belangrijk”, aldus Elise. 
“Je moet jezelf misbaar maken en daarom hebben we gedeelde 
taken.”

VERANDERINGEN
Door de basis die is neergezet door vader Jos hebben Elise, Joyce en Mireille eigenlijk niet 
zo heel veel hoeven veranderen. “Er is geen sprake geweest van hele grote veranderingen. 
We hebben de collectie vernieuwd om ons ook meer te richten op een jongere doelgroep, 
het logo en de huisstijl is wat aangepast, maar verder heeft onze vader zich altijd vooruit-
streven getoond, dus was er niet heel veel nodig. Hij was één van de eerste ondernemers 
die startte met JUPA en stond altijd open voor vernieuwing. Online was hij al aanwezig en 
zelfs een webshop heeft hij geprobeerd, maar dat bleek geen doorslaand succes. We zijn 
ons wel meer gaan richten op social media en online marketing. Daar hebben we heel 
veel profijt van. Een goede Facebook-actie levert toch meetbaar meer op voor ons dan een 
ouderwetse advertentie in de krant”, zo horen we van de drie dames.

Eén belangrijke verandering is in 2015 wel doorgevoerd: de naam werd veranderd. 
Juwelier Loos is Loos Juweliers geworden. “Dat is natuurlijk makkelijk te verklaren met 
meerdere eigenaren. Toch nog iets dat veranderd is, is het gevoel. Je verwacht het niet, 
maar je raakt toch nog meer betrokken bij de winkel. Je wordt gedwongen om creatiever 
te gaan denken en het geeft veel meer voldoening en energie als het goed gaat. We ken-
den ook een vliegende start. In 2015 bestonden we veertig jaar en onze vader heeft altijd 
in jubileumjaren kortingen gegeven. Dat hebben we er in gehouden met maar liefst veertig 
procent korting en je kunt wel voorstellen dat er veel belangstelling was die dag”, aldus 
Elise. “De hele dag stond er een lange rij voor onze ingang”, vult Jos aan. “Dat was toch 
een beetje mijn afscheid als eigenaar.”

GOEDE BASIS
Nog drie jaar en dan zwaait Jos dus definitief af als onderdeel 
van Loos Juweliers. Tot die tijd kan hij zijn dochters helpen 
waar nodig, maar zij zijn verantwoordelijk, zo benadrukt hij 
nogmaals. “Wat ik belangrijk vind is het ambachtelijke karakter 
gewaarborgd blijft en dat de persoonlijke aandacht voor klan-
ten leidend is. Gelukkig vinden Elise, Joyce en Mireille dat ook. 
De afgelopen jaren zijn ook al zeer goed gegaan en je merkt 
dat de echte juweliersproducten zoals goud en diamant weer in 
de lift zitten. Wat ik een hele geruststellende gedachte vind, is 
dat de basis goed staat en de toekomst er rooskleurig uitziet”, 
zegt Jos tot slot.
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C o l u m n  a l o n  B e n  J o s e p h

HET EINDE VAN ONLINE WINKELEN, KLINKT U DAT OOK ALS MUZIEK IN DE OREN? SAMEN MET U VERLANGEN VEEL RETAILERS NAAR DE 

DAGEN VAN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN HET WINKELEN OP HET INTERNET. NA HET VERSCHIJNEN VAN BOEKEN OVER RETAIL VAN ‘INTER-

NET PROFESSOR’ COR MOLENAAR MET DRAMATISCHE TITELS: “HET EINDE VAN WINKELS?”, “RED DE WINKEL, ZO KAN HET NIET LANGER” 

EN “ACTIE! NOODPLAN VOOR DE RETAIL” LEEK ER GEEN TOEKOMST MEER VOOR ‘OLD SCHOOL’ BRICK-AND-MORTAR RETAIL. MAAR DAAR IS 

RECENTELIJK EEN KENTERING IN GEKOMEN EN DIE IS GOED SAMENGEVAT DOOR WIJNAND JONGEN IN ZIJN NIEUWE BOEK: “HET EINDE 

VAN ONLINE WINKELEN. DE TOEKOMST VAN RETAIL EN DE WERELD DIE ALTIJD VERBONDEN IS.”

Het einde van online winkelen
Het boek van Jongen is recentelijk uitgekomen en vind ik eigenlijk verplichte 
leesvoer voor iedereen die werkzaam is in de retail. Wijnand Jongen is zelf 
ondernemer geweest. Hij is een van de oprichters geweest van online winkel-
stad Macropolis in 1997. Sinds de oprichting van Thuiswinkel.org (de belangen-
vereniging voor (web)winkels in Nederland) in 2000 is hij de directeur. Dus we 
kunnen stellen dat hij verstand heeft van online retail. Met de pakkende titel van 
zijn boek, die eind vorige jaar is uitgekomen, lijkt hij te insinueren dat hij niet 
meer gelooft in online winkelen. Dat kan zeker niet gesteld worden, maar in een 
notendop stelt hij dat de nieuwe consument een ‘onlife shopper’ is (een nieuwe 
term waarvan ik denk dat wij die nog heel vaak gaan horen). De onlife shopper 
is een consument die op zijn of haar wenken bediend wil worden, ongeacht 
via welke kanaal er gewinkeld wordt: offline, online, Facebook, applicatie, 
smartphone, tablet, TV, Virtual Reality, Augmented Reality, Whatsapp, etc. Deze 
shopper denkt dus niet meer in aparte kanalen, maar verwacht een volledige 
integratie van service, ongeacht hoe hij of zij in contact treedt met de retailer.
  
De auteur Jongen begint met een beschrijving hoe wij in de retail geëvolueerd 
zijn naar de huidige staat. Dan gaat het boek vooral over wat de consument 
van morgen verwacht en waar hij of zij behoefte aan heeft. Als wij denken dat 
wij tot nu toe grote veranderingen hebben meegemaakt in de retail, dan was 
dat pas het topje van de ijsberg. We staan aan de vooravond van veel grotere 
veranderingen. De pagina van deze column is te kort om de grote hoeveelheid 
van onderwerpen uit het boek te bespreken, dus ik licht hier een aantal hoog-
tepunten uit die ik pakkend vond. Dit in de hoop dat het u stimuleert om het 
boek te gaan lezen:
 
BESTAANSRECHT 
De komst van internet heeft veel veranderingen teweeggebracht in onze samen-
leving en terecht kunnen wij dit een ware revolutie noemen. Veel industrieën 
zijn drastisch veranderd of zelfs weggevaagd. Deze revolutie is nog niet voorbij 
en is nog volop bezig. Elke retailer moet zich dus afvragen of zij überhaupt nog 
bestaansrecht hebben. Als ik dit vertaal naar onze branche, ben ik niet bezorgd 
over onze bestaansrecht als juweliers. Dit betekent zeker niet dat wij achter-
over kunnen zitten en wachten ‘tot de storm uitgeraasd is’. Ik ben zeer positief 
ingesteld voor goudsmeden en juweliers die sieraden verkopen, want men wil 
zichzelf versieren en wij dragen juwelen sinds begin van de mensheid. Echter, 
ben wel alert over de trends in de horloge-industrie. Het lijkt of de komst van 
smartwatches zeer zware klappen hebben uitgedeeld aan de horlogemerken die 
opereren aan de onderkant van de luxe-industrie (prijsreeks: €100,- tot €1.000,-
). Dus niet alleen horlogemerken die opereren in dat segment, maar ook de 
retailers die afhankelijk zijn van dat segment.
 
TOEGEVOEGDE WAARDE
De komst van internet heeft verticalisatie van ketens heel erg makkelijk 
gemaakt. Zo ook in onze branche. Behalve dat merken zelf fysieke winkels 
openen, verkopen nu langzamerhand bijna al onze leveranciers ook zelf via 
internet. Zij zijn ook echte omnichannel retailers aan het worden. Dus ik ben 
van mening dat wij, de onafhankelijke multibrand juweliers, alleen nog maar 
bestaansrecht hebben als wij zelf een merk worden (zie mijn vorige column 
over dit onderwerp) en als wij toegevoegde waarde bieden (service met hoofd-
letter S). Kwaliteit en persoonlijke service die onpersoonlijke ketens en merken 
nooit kunnen evenaren!
 

Alon Ben Joseph

TOEKOMST
Er bestaat geen glazen bol, maar als men kijkt naar de ‘Bell Curve’ (zogenaamde 
normale verdeling) van consumentengedrag en wij het gedrag van de linker 
2,5% van de curve, de zogenaamde ‘Innovators’ goed analyseren, dan kunnen 
wij de toekomst aardig voorspellen: namelijk het gedrag van de overige 97,5%! 
Jongen beschrijft heel mooi hoe de Early Adopters van vandaag zich gedragen 
en zo maakt hij voorspellingen voor de toekomst van retail en de wereld die 
altijd verbonden is. Een toekomst die gedomineerd wordt door de onlife con-
sument.
 
Ondanks dat Jongen dus heel erg voor internetverkopen is, gelooft hij heel erg 
in de lokale retailmarkt en opteert hij die te ondersteunen. Een voorbeeld van 
hem is om lokale boekwinkels als coöperatief te runnen met medebewoners 
uit de omgeving (wat hij zelf ook wil gaan doen). Volgens hem gaat er niets 
boven fysiek snuffelen in een echte boekenwinkel. Dus doe niet alleen uzelf 
een plezier door het boek zo snel mogelijk aan te schaffen, maar doe Jongen 
een dubbel plezier door het bij een lokale boekhandelaar te bestellen. Het ISBN 
nummer is: 9789047009948. Een aanrader is om het kader op pagina 186 in het 
boekte lezen, ons familiebedrijf wordt daar namelijk in genoemd. Voor de eerste 
vijf lezers van deze column die mij een mail sturen met feedback over al mijn 
columns krijgen het boek als cadeau van mij opgestuurd!

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.

http://thuiswinkel.org/
mailto:alon@oakconsultancy.com
http://oakconsultancy.com/
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BLESSED WITH LOVE
De sieraden van Close to Zen worden 
door de beste traditionele edelsmeden op 
Bali met de hand vervaardigd

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