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COVERS

Het mag op zijn zachts gezegd opvallend genoemd worden: de overname van het 
Zwitserse Frederique Constant (inclusief Alpina en DeMonaco) door het Japanse 
Citizen. Waar we een aantal jaar geleden echt geen rekening mee hadden durven 
houden, gebeurt nu gewoon. De Japanners zijn sowieso enorme inhaalslagen aan het 
maken ten opzichte van de Zwitserse horlogebranche. Al veel vaker horen wij gelui-
den van kenners die zeggen dat de Japanse instap-uurwerken niet onder doen voor 
de Zwitserse, sterker nog, de Japanse movements zijn misschien wel beter. Maar een 
Japans merk dat een Zwitsers topmerk overneemt was toch ondenkbaar. Het geeft aan 
dat de wereld in rap tempo verandert.
 
Waar Japanse uurwerken al reeds lange tijd de strijd kunnen aangaan met Zwitserse 
uurwerken en technisch en prijstechnisch de strijd misschien ook wel winnen, blijven 
de Japanse horloges qua stijl en design nog achter. Daar is met de overname van 
Frederique Constant door Citizen voor dat Japanse merk verandering in gekomen, 
want in feite heeft het bedrijf niet alleen kennis ingekocht, maar kan het ook gebruik 
maken van de Europese stijl die Frederique Constant heeft. Een interessante ontwik-
keling die zeker gevolgen gaat hebben voor beide merken. In mijn ogen heeft Citizen 
in ieder geval een geweldige deal gemaakt.

Tot zover het nieuws dat mij de afgelopen weken bezig heeft gehouden en over naar 
deze prachtige nieuwe uitgave van De Juwelier, want op het gebied van (trouw)siera-
den is er natuurlijk ook genoeg te vermelden. Wij zijn weer op pad gegaan om u de 
laatste ontwikkelingen te kunnen melden. Zo waren wij in het noorden van het land 
bij Aller Spanninga en Van der Meulen Edelmetaal om reportages te maken, bezoch-
ten we de S.G.S. Fabriek in Emmen om te spreken met Wim en Bas Stijnis, namen wij 
deel aan de eerste galvano-cursus die georganiseerd werd door Drijfhout en waren 
wij op bezoek bij het snelgroeiende sieradenmerk iXXXi Jewelry. U leest over al deze 
bezoeken uitgebreide artikelen in deze uitgave.

Wil ik u tot slot toch ook graag nog even wijzen op een aantal beurzen die wellicht 
iets minder bekend zijn. Ik heb dit jaar al uitgebreid gesproken over de bekende 
beurzen, maar het kan voor u als juwelier ook zeker interessant zijn om eens buiten 
de gebaande paden te treden. In augustus vindt in Frankfurt Tendence plaats, waar 
onderscheidende merken te vinden zijn. In Parijs wordt in september Bijorhca geor-
ganiseerd en ook daar vindt u merken die u niet snel in Utrecht, München of Bazel 
terugziet. Het gaat uiteindelijk om jezelf te onderscheiden ten opzichte van de massa. 
Opvallen, je hoofd boven het maaiveld uitsteken, risico’s nemen: allemaal voorwaar-
den om succesvol ondernemer te zijn. Neem daarbij een voorbeeld aan Citizen, dat 
het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt.

Veel leesplezier met deze uitgave 
van De Juwelier!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl 

De Visie

Coen de Jager

‘IN MIJN OGEN HEEFT CITIZEN EEN 

GEWELDIGE DEAL GEMAAKT’

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 WIM EN BAS STIJNIS
Bas en Wim Stijnis van S.G.S. Fabriek zijn de afgelopen tijd veelvuldig terug te zien in vaktijdschrift De Juwelier en dat heeft een hele goede reden: de heren tim-
meren hard aan de weg met hun eigen merken Fjory, Fjory Exclusive, Dutch Classics, Mori Gold, Mori Silver, Mori Diamond én Mori Exclusive. Wij gingen naar 
Emmen om de heren aan de tand te voelen. 

16

P. 32 ALLER SPANNINGA 
Deze uitgave staat deels in het teken van sieraden en trouwringen en in Nederland is Aller Spanninga in 
de laatste categorie leidend als producent. De enige trouwringenproducent van Nederland heeft die positie 
bereikt door haar innovatiedrang en vooruitstrevendheid. Wij waren op bezoek in Joure om met eigen ogen 
het vakmanschap te zien dat nog komt kijken bij het vervaardigen van trouwringen.

10

P. 16 COVERSTORY: IXXXI JEWELRY
In een paar jaar tijd is het ringenconcept iXXXi Jewelry enorm gegroeid. Drijvende krachten achter dit succes 
zijn Stefan van Goolen en Geert Trommelen van Watch it 11. Samen met hun partners Lianda en Diane hebben 
deze mannen in december 2013 iXXXi Jewelry op de markt gebracht.

P. 19 KOOS
Consumenten kopen steeds meer gou-
den sieraden en hoe groter vraag hoe 
meer aanbod. Sinds begin dit jaar heeft 
Take me Home het zeer bekende Duitse 
sieradenmerk KOOS Jewellery toege-
voegd aan het assortiment, een merk 
dat uitblinkt op het gebied van gouden 
sieraden.

32
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P. 56 VAN DER MEULEN
In Joure komen grote stromen van goud en zilver samen en krijgt een groot deel 
van de Nederlandse sieraden een officieel waarborgmerk. Op het fundament 
van een oud familiebedrijf staan nu twee belangrijke pijlers: Van der Meulen 
Edelmetaal BV en Edelmetaal Waarborg Nederland BV. “Wij zijn het centrale 
punt voor juweliers, goud- en zilversmeden, en handelaren”, zegt directeur 
Marc Breitsma.

P. 64 JUWELIER IN BEELD
Een mooie mijlpaal voor Juwelier Horlogerie C. ter Maaten: afgelopen maand werd het vijftienjarig jubileum gevierd. “We hebben niet heel veel 
ruchtbaarheid gegeven aan het vijftienjarig bestaan, maar we hebben een paar leuke acties opgezet waarmee we onze klanten konden bedanken voor 
hun steun de afgelopen jaren”, zo horen wij onder meer van Anja ter Maaten tijdens ons bezoek in Scherpenzeel.

P. 44 DRIJFHOUT
Al jaren verkoopt Drijfhout apparatuur en baden voor het galvaniseren van 
sieraden. Om zelf te galvaniseren ontbreekt vaak de kennis. Voor degenen die 
toch zelf willen galvaniseren heeft Drijfhout niet alleen een uitgebreid assorti-
ment aan producten, ook biedt het bedrijf nu ondersteuning in de vorm van een 
workshop en wij waren aanwezig bij de eerste galvano-cursus.

....56

44



D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 66

N I E U W S

GIORNATO INTERNATIONAL NIEUWE 
   DIS TRIBUTEUR LARS LARSEN

“Nederland, België en Luxemburg zijn met meer dan 28 miljoen inwoners 
een zeer grote markt en daardoor dus van groot belang voor Lars Larsen”, 
zegt Yoon Hee Schoonderbeek van Giornato. “Lars Larsen Watches heeft de 
ambitie de Benelux-markt nog verder te veroveren.”

SAMENWERKING
Dan Corfitzen, CEO van Lars Larsen Horloges A/S en één van de oprich-
ters van het merk, heeft vertrouwen in de samenwerking met Giornato 
International: “Wij kijken uit naar de uitdaging om Lars Larsen te laten 
uitgroeien tot één van de belangrijkste merken in de Benelux. Door deze 
nieuwe samenwerking met Giornato International zijn we nu in staat om 
onze partners nog meer aandacht en steun te geven.”

Meer informatie: 

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

LARS LARSEN HEEFT EEN NIEUWE DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX: GIORNATO INTERNATIONAL. NA EEN GEWELDIGE 

START HEEFT LARS LARSEN ZICH INTERNATIONAAL OOK STEEDS MEER GEPROFILEERD EN VOOR NEDERLAND HEEFT HET 

MERK ERVOOR GEKOZEN OM MET GIORNATO INTERNATIONAL DE POSITIE IN DE BENELUX VERDER TE VERBETEREN.

NIEUWE CATALOGUS BIJOU MODERNE

Bijou Moderne b.v. heeft zich het afgelopen jaar toegelegd op het uitbreiden 
van de horlogerie-afdeling. Het assortiment is uitgebreid met onder andere 
horloge-onderdelen zoals kronen, bouchons, horlogeglazen en uurwerken. 
Daarnaast is er aandacht besteed aan het assortiment horlogebanden. Naast 
de scherp geprijsde huisselectie horlogebanden, importeert Bijou Moderne 
b.v. nu ook horlogebanden uit Italië. Sylvia Helmink; “Ik ben zeer trots dat wij 
deze mooie Bijou Perfect serie nu in huis hebben.”

Meer informatie:

Bijou Moderne
Tel. 010-5296600
www.bijoumoderne.nl 

VORIGE MAAND HEEFT BIJOU MODERNE B.V. HAAR NIEUWE CATA-

LOGUS GEPRESENTEERD. DIT JAAR HEEFT BIJOU MODERNE EEN 

NOG UITGEBREIDERE VERSIE GEREALISEERD. DE HORLOGERIE-AFDE-

LING HEEFT EEN METAMORFOSE ONDERGAAN EN OOK WORDT DE 

NIEUWSTE PUK 5 GEÏNTRODUCEERD.

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


INTERNATIONAL LUXURY PARTNERS GMBH & CO. KG 

ROB VAN MULLEM     SALES MANAGER NETHERLANDS

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

CHANGE
SUPPLIED WITH THREE INTERCHANGEABLE STRAPS,

IN ANTI-ALLERGENIC SILICONE OR NATURAL LEATHER.

Mechanical automatic movement certified by S.I.O.

(Scuola Italiana di Orologeria) or quartz mechanism.

Stainless steel case. 5 ATM water resistant.

mailto:RVANMULLEM@ilp-luxury.com
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S I E R A D E N

NIEUW MERK BENE-LUX JEWELS:
SPARK SILVER JEWELRY

“De designers van Spark kennen de markt als geen ander 
en spelen zo slim in op de wensen van de juwelier”, 
aldus René over het nieuwe sieradenmerk. “Elk collier en 
armband is voorzien van een verlengkettinkje met op het 
uiteinde, heel subtiel, een Swarovski-kristal. De ringen 
zijn allemaal ‘one-size-fits-all’. Spark Silver Jewelry is 
tevens 100% Europees. Alle overige stenen zijn gezette 
zirkonen en alle sieraden van Spark zijn gerhodineerd.”

BLIKVANGERS
Wat zijn volgens René de eyecatchers in de collectie? 
“Het model Pear Drop van de Basic Collection kan elke 
kledingkeuze complementeren. De mooie Pear Drop 
geslepen Swarovski-kristal is wat mij betreft de blikvan-
ger. Doordat de kristal helemaal vrij hangt geeft dit het 
sieraad een lekker speels en luchtig karakter. De advies 
winkelverkoopprijs voor de hanger met collier is € 35,95 
en dat geldt ook voor de oorhangers. Het model Bicone 
daarentegen is een droomsieraad voor bij een gala- of 

trouwjurk. Met deze volledige set kan de klant zich 
zonder schroom als Koningin Máxima voelen. De advies 
winkelverkoopprijs voor het collier is € 115,95, terwijl de 
armband een prijs van € 95,95 heeft en de oorbellen € 
55,95 kosten.”

VERKOOPSUCCES
“Zo kan ik nog tien modellen beschrijven, maar duidelijk 
is dat Spark uitblinkt in veelzijdigheid, looks, collectie en 
prijs. Door middel van de uitgekiende collectie zal uw 
klant zeker haar keuze kunnen maken. De mooie verpak-
kingen en display zullen daarnaast zeker bijdragen aan 
het verkoopsucces van dit merk.”

Meer informatie: 

Bene-Lux Jewels
Tel. + 31 (0)85 8880599 & +32 (0)89 656115
www.blj.eu

BENE-LUX JEWELS INTRODUCEERT EEN NIEUW MERK: SPARK SILVER JEWELRY. IN LIJN MET DE VISIE VAN 

RENÉ MIGCHELSEN VAN BENE-LUX JEWELS IS OOK DIT SIERADENMERK UITSLUITEND VAN DE HOOGSTE 

KWALITEIT EN VOLLEDIG VERVAARDIGD VAN ZILVER EN SWAROVSKI-KRISTALLEN. “SPARK IS FASHIONABLE, 

SPEELS EN UITDAGEND”, ZO GEEFT RENÉ MIGCHELSEN AAN. “DE MODELLEN ZIJN VOORZIEN VAN FRAAIE 

SWAROVSKI-ELEMENTEN EN DE SIERADEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN ALLE MOGELIJKE KLEUREN. SPARK IS INTE-

RESSANT VOOR EEN HEEL BREED PUBLIEK.”

http://www.blj.eu/


PRESTATIES : STIJL : DATA

De ultieme combinatie van geavanceerde trainingsfuncties en 
satellietnavigatie in een robuuste, aantrekkelijke behuizing met 
aanpasbare smartwatchfuncties. Personaliseer uw fe-nix 3  met 
verschillende wijzerplaten, apps en widgets via Connect IQ™.

Garmin.com/fenix3

Contact: Jeroen Bartels (06-5144 3704 / jeroen.bartels@garmin.com)
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BAS EN WIM STIJNIS VAN S.G.S. FABRIEK ZIJN DE AFGELOPEN TIJD VEELVULDIG TERUG TE ZIEN IN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER EN DAT HEEFT 

EEN HELE GOEDE REDEN: DE HEREN TIMMEREN HARD AAN DE WEG MET HUN EIGEN MERKEN FJORY, FJORY EXCLUSIVE, DUTCH CLASSICS, 

MORI GOLD, MORI SILVER, MORI DIAMOND ÉN MORI EXCLUSIVE. DE BROERS ZIJN OPGEGROEID IN DE JUWELIERSZAAK VAN HUN OUDERS IN 

EMMEN EN WISTEN AL SNEL DAT ZE NET ALS HUN VADER GOUDSMID WILDEN WORDEN. DAT IS GELUKT ÉN HOE. NA OMZWERVINGEN IN 

DE BRANCHE ALS SALESVERTEGENWOORDIGERS BESLOTEN BAS EN WIM ALWEER TIEN JAAR GELEDEN OM SAMEN VERDER TE GAAN EN EEN 

EIGEN FABRIEK ‘BIJ ELKAAR TE KOPEN’ OM TE DOEN WAT ZE HET LIEFSTE DOEN: SIERADEN VERVAARDIGEN.
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“MORI DIAMOND
IS ONS NIEUWE KINDJE“

Ons interview start in de Hoofdstraat 151 in Emmen. Daar is Juwelier Stijnis 
gevestigd en op het kantoor boven het pand treffen wij Bas Stijnis. Hij is wat 
emails aan het beantwoorden en vertelt dat wij daarna naar de fabriek rijden. 
Wij volgen Bas dwars door de bebouwde kom van Emmen naar de fabriek. 
Na een slalom waar Alberto Tomba tureluurs van zou zijn geworden komen 
we aan bij S.G.S. Fabriek. Met alle goede wil in de wereld zouden we niet na 
kunnen vertellen waar de fabriek gevestigd is en dat was waarschijnlijk ook 
de bedoeling van Bas. Eenmaal aangekomen in de fabriek lopen we tegen 
een berg nostalgie aan. Overal waar je kijkt zie je oude machines die nog 
steeds naar volle tevredenheid van de eigenaren dienst doen als hulpmiddel 
voor het vervaardigen van de meest mooie sieraden. 

FIJNE KNEEPJES
Na een rondje door de fabriek en wat fotomomenten vertellen Wim en Bas 
onder het genot van een bakje koffie hoe alles begonnen is voor hen. “Het is 
dertig jaar geleden begonnen, toen onze ouders met een eigen juwelierszaak 

en atelier startten in Emmen”, zo geeft Bas als eerste antwoord. “Onze vader 
is goudsmid en opgeleid in Schoonhoven. Wim en ik zijn door hem geën-
thousiasmeerd voor het vak. We hebben dan ook zelf de opleiding tot goud-
smid in Schoonhoven gevolgd en zijn daarna eigenlijk de branche in gerold. 
We hebben bij diverse juweliers de fijne kneepjes van het vak geleerd en ver-
volgens zijn we bij verschillende groothandels werkzaam geweest.”

“Ik heb heel veel geleerd bij Paul Arbeid onder leiding van Ronald Koster, 
waar ik twee jaar als vertegenwoordiger in de buitendienst heb gewerkt”, zo 
vervolgt Bas. “En ik heb ook bij Paul Arbeid gewerkt en ben vervolgens bij 
de Amsterdamse Diamant Maatschappij doorgegroeid”, zo vult Wim aan. 
“We hebben eigenlijk alle facetten binnen de branche ingevuld als je het zo 
bekijkt. In 2003 hebben we in Assen Juwelier Stuart overgenomen. Daar heb-
ben we ook een professioneel goudsmedenatelier opgezet en de winkel naar 
onze hand gezet.”

D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 610
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EIGEN FABRIEK
Bas vult aan: “Als eigenaren van een winkel kwamen we in aanraking met 
groothandelaren en fabrikanten om in te kopen. Er was een Nederlandse 
fabrikant van klassieke Nederlandse sieraden die wilde stoppen. We hebben 
de stoute schoenen aangetrokken en het machinepark overgenomen en naar 
Emmen verhuisd. Zo hadden we een eigen productielocatie om sieraden te 
vervaardigen. We hebben jarenlang productie gedraaid voor diverse groothan-
dels en voor onze eigen winkels. Er volgden nog wat overnames van fabrie-
ken – zoals Unity in Leiden en Giessen in Zoeterwoude – en kregen we meer 
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. Daarbij kwam er meer 
expertise en vielen er wat groothandelaren weg. Tijd dus om juweliers zelf te 
gaan beleveren.”

De gehele vervaardiging van het sieraad, van A tot Z, vindt plaats bij S.G.S. 
Fabriek in Emmen. “De ontwerpen maken we zelf en de creatie nemen we 
natuurlijk ook voor onze rekening. Dat begint bij het smelten van het basis-
product, tot het zetten van de diamanten. Alles is ook mogelijk. We gaan bin-
nenkort een productboek of verkoopmap uitbrengen om alle mogelijkheden 
te laten zien.”

FJORY
Fjory, Fjory Exclusive, Dutch Classics, Mori Gold, Mori Silver, Mori Diamond 
én Mori Exclusive vormen het eigen assortiment van S.G.S. Fabriek. “Fjory 
sieraden zijn 14 karaats gouden sieraden met een kern van de hoogste kwa-
liteit zilver. De vulling van de sieraden zorgt voor een enorme verhoging 
van de levensduur van ieder Fjory-sieraad ten opzichte van een hol gouden 
sieraad. Door de zilveren kern heeft een Fjory-sieraad dezelfde levensduur als 
een massief gouden sieraad. Het voordeel is natuurlijk dat de prijs veel aan-
trekkelijker is dan de prijs van een massief gouden sieraad. We zijn in 2004 
gestart met de productie van Fjory-sieraden en in 2007 hebben we het zelf in 
de markt gezet. 2015 was voor Fjory echt een geweldig jaar en we zetten die 
lijn in 2016 voort. We gaan het dealernetwerk de komende tijd nationaal en 
internationaal nog beter neerzetten”, zo vertelt Wim.

MORI DIAMOND
De nieuwste trots van Bas en Wim is Mori Diamond: de briljant sieradencol-
lectie bestaande uit zowel ringen, oorsieraden, hangers en slavenbanden. 
“Naast Fjory komt voor ons de focus de komende tijd heel erg te liggen op 
Mori Diamond. Dit is ons nieuwe kindje. Deze collectie van enorm mooie 
sieraden gaan we rechtstreeks aan de juwelier leveren. De marge is gunstig, 
de kwaliteit is enorm hoog door het gebruik van topkwaliteit diamant én het 
is ‘Dutch made’. We hebben hele hoge verwachtingen van Mori Diamond.”

Aan de verwachting werd de afgelopen tijd al voldaan door de grote belang-
stelling van verschillende partijen op de internationale beurzen waar Bas en 
Wim aanwezig waren. “De reacties zijn allemaal positief op Mori Diamond. 
Daarnaast hebben we ook een Exclusive lijn gepresenteerd die high end is 
en waarmee wij laten zien wat we kunnen. Het is gewoon heel mooi om met 
dergelijke producten bezig te zijn. We hebben samen de hand in de ontwer-

pen en samen realiseren we het sieraad. Ik neem daarnaast meer de marke-
ting voor mijn rekening terwijl Wim meer terug is te vinden in de productie.”

MARKETING
Bas richt zich dus meer op de online en offline profilering, oftewel de mar-
keting. Naast dat er regelmatig berichten op de verschillende social media-
accounts gepost worden, zijn de fraaie sieraden van de broers ook goed in 
beeld door de Bekende Nederlanders die ze dragen. “In de buitendienst 
werken voor ons Jurgen van Vliet en Bas Verdonk. Bas heeft connecties bij 
de televisie en BN’ers en zodoende dragen vrouwen als Glennis Grace onze 
sieraden. Daarnaast zijn we te zien geweest bij The Voice of Holland en 
Koffietijd met onze producten. Dat hoort bij onze marketingstrategie, om de 
merken en sieraden nog meer in the picture te zetten en we hebben er veel 
profijt van, net zoals onze klanten. Ons doel is nu om BN’ers te koppelen aan 
onze merken en zodoende nog meer profilering op televisie te garanderen.” 

HOBBY
Het gaat de gebroeders Stijnis duidelijk voor de wind de laatste tijd. De druk 
neemt dan natuurlijk ook toe, maar als een last zien ze het zeker niet. “Het 
is prioriteiten stellen, maar het gaat ons goed af. Het is voor ons allebei geen 
last, omdat het vanuit hobby je werk is geworden. We doen alles met pas-
sie en al moeten we zeven dagen in de week werken, dan hebben we het er 
graag voor over. De één spaart postzegels en wij zijn goudsmeden in hart en 
nieren”, zo zeggen beide heren tot slot. 

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

“WE DOEN ALLES MET PASSIE EN AL 

MOETEN WE ZEVEN DAGEN IN DE 

WEEK WERKEN, DAN HEBBEN WE HET 

ER GRAAG VOOR OVER. DE ÉÉN SPAART 

POSTZEGELS EN WIJ ZIJN GOUDSMEDEN 

IN HART EN NIEREN”

D E  J U W E L I E R  N R  2  2 0 1 6 11D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 6 11

W
im

 e
n 

B
as

 S
tij

ni
s

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


D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 612

N I E U W S

Tijdens dit vakevenement kan de juwelier nieuwe collecties inkopen, 
inspiratie opdoen, workshops/presentaties bijwonen, netwerken met 
collega’s en trends spotten.  Schrijf alvast in uw agenda: het eerste 
tweedaagse event staat gepland voor 12 en 13 maart 2017, in de 
Rijtuigenloods in Amersfoort.

Kijk voor meer informatie op www.outofthebox2017.nl

Het is allemaal begonnen bij de Vakschool in Schoonhoven, die Koen 
met goed gevolg heeft doorlopen. Daarna heeft hij stage gelopen bij 
juwelierszaak Begeer, van Kempen & Vos; aansluitend is Koen  circa 
een jaar bij deze juwelier werkzaam geweest. Vervolgens heeft  hij 
ruim één jaar bij Aller Spanninga gewerkt. Daarop volgend is Koen 
acht jaar als vertegenwoordiger actief geweest bij de firma Renses. 

Eind jaren 80 - na zijn tijd bij Renses - heeft Koen sieraden omgeruild 
voor verpakkingen. Eerst is hij werkzaam geweest als vertegenwoordi-
ger bij Ruiken Trading, om daarna voor zichzelf te beginnen onder de 
naam ‘Koen Beijst Trade Service’. Vanaf juli 2000 is hij bij Wilhelm & 
Kling in dienst geweest. Eerst als office manager, maar daarna al snel 
als vertegenwoordiger/verkoper buitendienst. “Koen is een ‘mensen-
mens’ die relaties langdurig in stand kan houden”, zo vertelt Martin 
Roelofs van Wilhelm & Kling. “Als vertegenwoordiger is hij bij veel 
klanten geliefd en heeft hij een grote gunfactor. Wij wensen Koen 
het allerbeste en hopen dat hij samen met zijn vrouw Jos nog lang 
mag genieten!  Koen zal bij Wilhelm & Kling worden opgevolgd door 
Patricia Bloemendal.”

OUT OF THE BOX 2017

KOEN BEIJST MET PENSIOEN

VANAF VOLGEND JAAR IS NEDERLAND EEN NIEUW EVE-

NEMENT VOOR JUWELIERS RIJKER. OUT OF THE BOX IS HET 

NIEUWSTE EVENT VOOR DE JUWELIER, BETERE MODEZAAK EN 

CONCEPT-STORE DIE KWALITATIEVE SIERADEN EN JUWELIERS-

PRODUCTEN VERKOPEN IN NEDERLAND OF BELGIË.

NA EEN LOOPBAAN DIE ZIJN HELE WERKENDE LEVEN IN DE JUWELIERSBRANCHE HEEFT AFGESPEELD, GAAT KOEN BEIJST OP 18 JULI 

MET PENSIOEN. DOOR ZIJN GEVARIEERDE CARRIÈRE HEEFT HIJ ZICH VELE ASPECTEN VAN HET VAK EIGEN GEMAAKT.

http://www.outofthebox2017.nl/
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De SHB-100 is een door lichtenergie aangestuurd horloge dat verbon-
den kan worden met een smartphone; het eerste dameshorloge van 
Casio met die mogelijkheid. Het horloge linkt via de Casio Watch+-
app met een uniek systeem dat verbinding maakt met online tijdservers 
over de hele wereld om een accurate tijdsweergave te bieden. Deze 
wordt vervolgens weergegeven op een eenvoudige, zacht gekleurde 
interface speciaal ontworpen voor vrouwen. Dankzij dit systeem is het 
eenvoudiger dan ooit om wereldtijd in te stellen en dus altijd op tijd te 
zijn.  

De SHB-100 geeft thuistijd en wereldtijd gelijktijdig weer – de laat-
ste wordt weergegeven op een subwijzerplaat die op de 8-uurpositie 
is gepositioneerd. De subwijzerplaat heeft een dubbele ring in twee 
verschillende kleuren. De overlappende ringen zorgen voor een mooi 
designelement met elegante vloeiende lijnen.   

DESIGN
Maar het gaat ook om het design natuurlijk. De mooi gevormde  kast 
heeft een brede wijzerplaat met multidimensionale indexmarkeringen 
voor optimale leesbaarheid. De indexmarkeringen worden gemaakt 
met behulp van microscopische technieken die zijn ontwikkeld in de 
Yamagata Casio-fabriek in Japan. Twee Swarovski®-kristallen versieren 
de 12-uurpositie. 

Voor de nieuwste Sheen heeft Casio een nieuwe perzikgoudkleurige 
geïoniseerde plaat ontwikkeld. Deze kleur heeft een elegante glans die 
de vrouwelijke huidskleur mooi doet uitkomen. Dankzij de beweeg-
bare band zit hij altijd perfect rondom de pols. De SHB-100 is een 
elegante decoratie voor de vrouwelijke pols.

Meer informatie:

Casio Benelux, tel. 020-5451070, www.casio.nl

  SHEEN SHB-100: 

ELEGANTE DECORATIE VOOR DE VROUWELIJKE POLS

DE VROUWELIJKE SHEEN-HORLOGES ZIJN GEBASEERD OP HET CONCEPT: ‘ELEGANT, SMART AND SHINING’. DE SHB-100, EEN MODEL UIT DE 

TIME RING-SERIE IS HET EERSTE DAMESHORLOGE VAN CASIO DAT VERBONDEN KAN WORDEN MET EEN SMARTPHONE EN EEN ACCURATE 

TIJDSWEERGAVE BIEDT AAN VROUWEN VOOR WIE TIJD WAARDEVOL IS.  

http://www.casio.nl/


Aller Spanninga introduceert 

een zeer uitgebreide nieuwe collectie:

My Solitaire, een prachtige collectie met vele 

keuzemogelijkheden voor de consument.

Diverse kleurencombinaties, steengroottes, 

inruil- en uitbreidingsmogelijkheden 

maakt My Solitaire naast de bestaande 

My Memoire collectie zeer compleet.

Hèt ringenmerk van Nederland



- Al 150 jaar een betrouwbare partner.

- Kwalitatief hoogwaardige producten.

- Volledig tailormade maken van alle soorten ringen.

- Heldere communicatie in uw eigen taal met vaste   

 contactpersonen.

- Innovatief op het gebied van trends en het gebruik 

 van de modernste technieken, eventueel in combinatie 

 met ambachtelijk vakwerk.

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

 tenmarketing via social media.

- Consumentvriendelijke website met speciaal zoekfilter   

 voor model, prijs en kleur.



C O V E R S T O R Y  I X X X I  J E W E L R Y

“IXXXI JEWELRY STAAT   

 PAS IN DE KINDERSCHOENEN”

JE HEBT VAN DIE VERHALEN DIE HET 

VERTELLEN MEER DAN WAARD ZIJN. 

SUCCESVERHALEN VAN ONDERNE-

MERS DIE ZICH ANDERS DURVEN OP 

TE STELLEN EN EEN GEHEEL EIGEN 

ZIENSWIJZE HEBBEN. DAT GELDT 

ZEKER VOOR STEFAN VAN GOOLEN 

EN GEERT TROMMELEN VAN WATCH 

IT 11. SAMEN MET HUN PARTNERS 

LIANDA EN DIANE HEBBEN DEZE 

MANNEN IN DECEMBER 2013 HET 

ENORM POPULAIRE RINGENCON-

CEPT IXXXI JEWELRY OP DE MARKT 

GEBRACHT. EIGENLIJK IS HET LEVEN 

VAN BEIDE HEREN EN DAMES SINDS-

DIEN DRASTISCH VERANDERD, MAAR 

PRIVÉ ZIJN ZE DUIDELIJK HETZELFDE 

GEBLEVEN. GOEDLACHS, GENIETEND 

VAN HET LEVEN DAT ZE LEIDEN, MAAR 

WEL VOL OVERGAVE ‘HUN’ MERK 

UITBOUWEN. “WE ZIJN HEEL ERG VER-

ANDERD ALS BEDRIJF EN ALS ORGA-

NISATIE, MAAR WE ZIJN NOG STEEDS 

DEZELFDE JONGENS”, ZO CITEREN 

WIJ GEERT EN STEFAN.
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Geert en Stefan zijn vrienden voor het leven en dat merk je aan alles. Er 
wordt gelachen, hier en daar is er een verbale steek onder de gordel: de 
mannen hebben duidelijk veel lol samen. “Plezier hebben is voor ons heel 
belangrijk in het leven, maar we kunnen niet ontkennen dat het werk veran-
derd is”, zo geeft Stefan aan, doelend op de enorme ontwikkeling die iXXXi 
de afgelopen anderhalf jaar heeft doorgemaakt.  

CONCEPT
De start van het succes begint allemaal met de introductie van het ringencon-
cept iXXXi Jewelry. “We zijn enorm hard gegroeid. We hadden dit echt niet 
verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Het is gebleken dat ons ringencon-
cept heel commercieel is voor onze klanten en populair bij consumenten. 
Het blijkt dat wij Nederlanders een spaarzaam volk blijven, want in navolging 
van andere succesvolle spaarsystemen is ook iXXXi Jewelry met het zelf naar 
eigen wens samenstellen van unieke ringen tot grote hoogte gestegen”, aldus 
Stefan.

Het zelf samenstellen van het sieraad wordt door Geert en Stefan gezien 
als de kracht van het concept. “Je kunt je eigen idee en smaak kwijt in een 
iXXXi-sieraad. Ik zie prachtige combinaties voorbij komen, af en toe ook 
foeilelijke ringen, maar dat is mijn mening. Iemand anders kan dat mooi vin-
den en dat is juist het mooie van iXXXi. Daarbij heeft het ringenconcept zich 
bewezen. Mensen komen terug in de winkel voor vervolgaankopen, dus met 
iXXXi genereer je traffic in je winkel, naast omzet. Wij horen wel eens onze 
klanten gekscherend zeggen dat consumenten verslaafd zijn aan iXXXi, zo 
vaak komen ze nieuwe ringen kopen. Dat is prach-
tig om te horen”, vertelt Geert.

PROFESSIONELER 
Waar Stefan verantwoordelijk is voor de saleskant, 
neemt Geert de bedrijfsvoering voor zijn rekening. 
Hij merkt op dat de groeimomenten in de collectie 
in de afgelopen tweeënhalf jaar van doorslagge-
vend belang zijn geweest samen met het verhaal 
achter iXXXi. “Maar ook de organisatie is dus flink 
gegroeid en heeft zich sterk ontwikkeld. De opzet is 
veranderd. We zijn begonnen in een kleine schuur 
en nu vijf jaar later hebben we een prachtig pand 
met dito showroom tot onze beschikking. Dat gebeurt niet vanzelf. Het is een 
andere tak van sport geworden. Bedrijfsmatig zijn we professioneler en zake-
lijker geworden en dat moest ook wel. Natuurlijk hebben we nog veel lol, 
maar we moesten ook stappen maken in onze bedrijfsvoering.”

MARKETING
Buiten de groei van de collecties, richten Stefan en Geert zich nu ook op de 
profilering van iXXXi richting consumenten. Stefan: “We hebben onze mar-
keting naar een hoger plan getild. We willen het merk een boost geven. We 
investeren daarom ook veel geld in promotie en reclame, maar doen dat wel 
op onze eigen manier. Je moet opvallen, dus zijn we bijvoorbeeld sinds kort 
gestart met een radio reclamecampagne. Dat houdt in dat iXXXi Jewelry het 
komende half jaar tien keer per dag langskomt op verschillende radiostations: 
Radio 538, Slam FM, Radio10, 100% NL en/of Sublime FM.”

“Daarnaast bieden we onze klanten op maat gemaakt promotiemateriaal 
aan”, vult Geert aan. “De merkbeleving in de winkel wordt daardoor ook

beter. We merken dat we grote stappen aan het maken zijn en daar hoort de 
juiste uitstraling en beleving bij.”

EXPORT
In tijden van snelle groei is het gevaar altijd dat je het niet meer aan kan qua 
productie en levering en belangrijke zaken uit het oog verliest. Toch lijken 
Geert en Stefan alles volledig onder controle te hebben. Ze weten wat ze wil-
len en hoe ze dat willen bereiken. Iets wat ze niet doen is stil blijven staan in 
ieder geval. Geert: “Zo zijn we ook actief bezig met export. We hebben onze 
eerste deelname aan inhorgenta München succesvol afgesloten. Momenteel 
wordt iXXXi Jewelry al in acht landen verkocht, waar Duitsland een belang-
rijke afzetmarkt is geworden. Ook export vergt een andere aanpak van ons. 
We werken met distributeurs ter plekke om iXXXi hopelijk net zo goed als 
in Nederland te kunnen positioneren. De basis staat in ieder geval goed in 
Nederland en dat geeft ons het vertrouwen om ook over de grens het concept 
uit te laten groeien tot een succes.”

RINGENGENERATOR
“We willen stap voor stap door blijven groeien, want we moeten het wel kun-
nen behappen allemaal”, zo voegt Stefan toe. “We willen hetzelfde bedrijf 
blijven, met korte lijnen en het serviceniveau dat men van ons gewend is. De 
voorraden moeten beheersbaar zijn en we willen ons blijven ontwikkelen op 
alle mogelijke gebieden. Een mooi voorbeeld is de ringengenerator die we 
onlangs geïntroduceerd hebben. Daarmee kan een consument in de winkel 
makkelijk zelf spelen op een tablet en een ring samenstellen, mocht de juwe-
lier even geen tijd hebben om te helpen. Ook kan op onze website of op de 
site van onze klanten gebruik gemaakt worden van deze generator.”

KINDERSCHOENEN
“Voorlopig is voor ons nog steeds het belangrijkste om onze klanten maxi-
maal te ondersteunen, want dan komt de rest vanzelf. In ons assortiment 
willen we blijven vernieuwen en onderscheidend zijn. Dit najaar komen we 
opnieuw met een collectie die voor veel nieuwe combinaties kan zorgen. 
Verder blijven we ons ding doen, want als je het heel simpel bekijkt, staat 
iXXXi Jewelry pas in de kinderschoenen. Mogelijkheden zijn er dus nog meer 
dan genoeg.”

Meer informatie:

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

SGS Fabriek

0591794047

www.nljuwelen.nl

Bas@stijnis.nl

The international fine, fashion jewellery & watches show*

Van Vrijdag 2 t/m 
Maandag 5 September 2016

Parijs, Expositiecomplex Paris Porte de Versailles

Hal 5  |  www.bijorhca.com

 *Internationale vakbeurs voor sieraden, 
edelstenen, fantasiejuwelen en horloges

http://www.nljuwelen.nl/
mailto:Bas@stijnis.nl
http://www.bijorhca.com/


DE OPMARS VAN DE VRAAG NAAR GOUD IS INGEZET. 

CONSUMENTEN ZIJN EINDELIJK WEER ‘OM’ EN DUS VER-

KOPEN JUWELIERS STEEDS MEER GOUDEN SIERADEN. 

REDEN GENOEG OM DE AANBIEDERS OP HET GEBIED VAN 

GOUDEN SIERADEN EENS ONDER DE LOEP TE NEMEN. 

SINDS BEGIN DIT JAAR HEEFT TAKE ME HOME HET ZEER 

BEKENDE DUITSE SIERADENMERK KOOS JEWELLERY TOE-

GEVOEGD AAN HET ASSORTIMENT. KOOS BLINKT UIT OP 

HET GEBIED VAN GOUDEN SIERADEN. WIJ SPRAKEN MET 

HETTIE FRAGKOS OVER HET MERK.

 KOOS: 
THE POWER OF GOLD

“Het merk KOOS Jewellery heeft ons verrast met het prachtige assortiment in gouden 
sieraden. De collectie is erom divers en de kwaliteit is zoals je verwacht van een Duitse 
partner: heel hoogwaardig dus.  KOOS Jewellery biedt reeds 34 jaar de meest fraaie gouden 
sieraden aan en werkt momenteel met drie krachtige collecties. Dat zijn de Classics – klas-
sieke, maar verre van standaard sieraden – Statements in Gold – puur design – en Emotions 
– juwelen waar je hart sneller van gaat kloppen.”

COLLECTIE
De hoogwaardige sieraden van KOOS zijn beschikbaar in geel-, wit- en roségoud. “De col-
lectie herbergt onder meer elegante colliers met bijpassende armbanden, ringen en oorsie-
raden die helemaal voldoen aan de wensen van consumenten. De designs van de diverse 
sieraden zijn afgestemd op de actuele modetrends.”

BEKEND
De toevoeging van KOOS aan het assortiment van Take me Home Watches & Jewellery is 
gedaan om tegemoet te komen aan de vraag vanuit juweliers en edelsmeden, zo laat Hettie 
weten. “Wij hebben ons daarbij laten inspireren door de topcollectie en de snelle levering 
die KOOS garandeert. De collectie is uiterst geschikt voor zowel de juwelier als de edel-
smid. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de comeback waaraan gouden sieraden bezig  
zijn. KOOS is misschien wel één van de meest bekende merken met een brede gouden sie-
radencollectie”, vertelt Hettie tot slot.

Meer informatie:

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

D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 6 19

S I E R A D E N

http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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GROEI AUMENTUM GAAT GESTAAG DOOR
Aumentum is al een aantal jaren te vinden op het Jewels 
& Watches-platform, maar door de grote vraag naar de 
producten was het af en toe té druk in de stand van het 
bedrijf. Daarom heeft Aumentum nu gekozen om haar 
stand uit te breiden en dus komt er tegenover de huidige 
locatie (A.148)  een nieuw cash-en-carry gedeelte waar 
bezoekers naar hartenlust de producten van Karma kun-
nen uitzoeken. Tijdens de aankomende inkoopdag op 4 
juli zal Aumentum voor het eerst gebruik maken van de 
nieuwe stand.

KARMA TUBES 
Daar kunnen bijvoorbeeld de kleine oorknoppen in 
de collectie Karma tubes teruggevonden worden. “De 
Karma tubes zijn een enorme hit”, zegt Klaas Klein van 
Aumentum. “Deze zilveren oorbellen in de vorm van 
een staafje zijn in diverse soorten en maten verkrijgbaar. 
Op dit moment bestaat de collectie uit vier verschillende 
modellen in zowel zilver-, goud- als rosé-plated.”

Meer informatie: 

Aumentum BV
Tel. 038-8885732
www.aumentum.com

HET GAAT AUMENTUM STEEDS MEER VOOR DE WIND. HET BEDRIJF DAT 

ONDER MEER BEKEND IS VAN KARMA HEEFT DE AFGELOPEN TIJD EEN GROTE 

GROEI DOORGEMAAKT EN DAT HEEFT ER MEDE TOE GELEID DAT ER UITBREI-

DING IS OP DE JEWELS & WATCHES-ETAGE.

FESTINA BLIJFT VERBONDEN  

AAN WIELERWERELD

De Chrono Bike collectie is geinspireerd door de wielerwereld. De 44 mm kast is 
vervaardigd van stainless steel en wordt afgedekt door mineraalglas. De vernieuwde 
collectie herbergt twee modellen (16968 en 16970) in stainless steel en twee model-
len (16969 en 16971) in staal maar dan voorzien van zwart IP-plating voor een nog 
sportiever uiterlijk. Kleurdetails zijn terug te vinden op de wijzerplaat.

De inspiratie uit de wielerwereld is duidelijk terug te zien aan chronograaf subwijzer-
platen die doen denken aan de gekartelde tandwielen, terwijl de bezelstructuur gein-
spireerd is door fietshelmen. De drukkers op twee en vier uur hebben de vorm van 
fietstrappers en geven zodoende de modellen nog meer binding met de wielerwereld.

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

DE AFGELOPEN 25 JAAR IS FESTINA VERBONDEN GEWEEST AAN DE 

TOUR DE FRANCE ALS OFFICIËLE TIJDWAARNEMER, MAAR DAT IS DIT JAAR 

GESTOPT. TOCH BLIJFT FESTINA ONLOSMAKELIJK VERBONDEN AAN DE 

WIELERWERELD DOOR HAAR CHRONO BIKE COLLECTIE.

http://www.aumentum.com/
http://www.festina.com/


Dynamics
Eén sieraad, meer dan 30 variaties!

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

Drijfhout; de grootste collectie gouden sieraden uit voorraad leverbaar

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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ORFAC IS ER IN GESLAAGD DE DISTRIBUTIE VAN ÉÉN VAN DE SNELST GROEIENDE SIERADENMERKEN VAN FRANKRIJK BINNEN 

TE HALEN. MET DE INTRODUCTIE VAN LES GEORGETTES VERZEKERT ORFAC ZICH VAN EEN PRACHTIG SIERADENMERK MET EEN 

ZEER ONDERSCHEIDEND CONCEPT. LES GEORGETTES IS HET ELEGANTE JUWELENMERK VAN DE FRANSE GL ALTESSE GROUP EN 

WORDT ONDER MEER GEKENMERKT DOOR VERWISSELBARE LEREN BANDEN.

HET DUITSE MERK SILVERTRENDS IS SINDS NOVEMBER VERKRIJG-

BAAR OP DE NEDERLANDSE MARKT EN PROFILEERDE ZICH DIT JAAR 

VOOR HET EERST OP DE JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS IN 

UTRECHT. SILVERTRENDS TELT MOMENTEEL 45 ACTIEVE VERKOOP-

PUNTEN IN NEDERLAND EN WORDT GEDISTRIBUEERD 

DOOR ACEMAN B.V.

In slechts vijf maanden heeft Les Georgettes ruim vijfhonderd verkooppunten gereali-
seerd met een ongekende doorverkoop.  Les Georgettes Paris is geboren uit een allian-
tie van sierraden en leder, waardoor een sieraad ontstaat die naar eigen smaak aange-
past kan worden door het verwisselbare en omkeerbare leder welke in alle mogelijke 
kleurcombinaties aangeboden wordt. Er kan gekozen worden uit armbanden in drie 
breedtes, vier bewerkingen en negen verschillende patronen. Tel daarbij op dat er 48 
verschillende leren banden in sprankelende kleuren beschikbaar zijn en het resultaat is 
dat er maar liefst vijftienduizend verschillende mogelijkheden zijn om Les Georgettes 
af te stemmen op kleding, het seizoen of het moment van de dag.
 
Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl

SilverTrends is een jong en ambitieus Duits sieradenmerk, geïnspireerd door 
de internationale sieraden trends over de hele wereld. SilverTrends is een 

toegankelijk sieradenmerk met een zeer ruime collectie. Het merk biedt 
hoogwaardige kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs. Alle sieraden zijn 
gerhodineerd en gezet. SilverTrends biedt een hoge marge en is verkrijgbaar 

vanaf € 500,-.

Voor meer informatie: 
Aceman B.V.

Tel. 073-6843418
Info@aceman.eu

LES GEORGETTES NIEUW MERK ORFAC

SILVERTRENDS 
MAAKT NAAM

http://www.orfac.nl/
mailto:Info@aceman.eu


WE KENNEN ALLEMAAL DE BEKENDE INTERNATIONALE BEURZEN ZOALS BASELWORLD EN INHORGENTA. DAT ER MEER INTERESSANTE BEURZEN 

ZIJN OM TE BEZOEKEN OP RELATIEF KORTE AFSTAND VAN NEDERLAND MAG OOK DUIDELIJK ZIJN. WIJ GAAN BIJVOORBEELD BINNENKORT 

NAAR TENDENCE. IN DE MESSE FRANKFURT WORDT VAN 27 AUGUSTUS TOT EN MET 30 AUGUSTUS TENDENCE GEORGANISEERD EN DAAR 

ZIJN OOK ZEKER VOOR JUWELIERS EEN AANTAL INTERESSANTE EXPOSANTEN TERUG TE VINDEN.

Tendence en Ambiente zijn beurzen die zich richten op een groot deel van 
de retail. De nieuwste collecties in bijvoorbeeld interieurdesign, cadeau-
artikelen, sieraden, accessoires en designproducten zijn terug te vinden 
op Tendence. Uiteraard zijn de laatste trends op horlogegebied te zien op 
Tendence, want op de beursvloer is er weer ruimte ingericht voor ‘Time 
Square’.

TIME SQUARE
Het aanbod op Time Square wordt elk jaar verder uitgebreid en zodoende ook 
uiterst interessante voor juweliers uit Nederland en België. De verwachting is 
dat vooral trendy, design-georiënteerde horlogemerken hun nieuwste innova-
ties gaan presenteren op Time Square. Dat geeft u als ondernemer vooral de 
kans om u te onderscheiden. 

HAL 9.2 
Maar daarnaast is op Tendence ook genoeg aandacht voor sieraden en 
fashionaccessoires. “We zijn niet de grootste vakbeurs op het gebied van 
sieraden en fashionaccessoires, maar we bieden wel een onderscheidend aan-
bod aan exposanten. Design, trendy en high end sieraden zijn allemaal terug 
te vinden op Tendence”, zo vertelt Nicolette Naumann Vice President van 
Ambiente/Tendence. In hal 9.2 komen alle sieraden- en accessoire-exposan-
ten bij elkaar, waar ook Time Square zich bevindt.

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

ONDERSCHEIDEND 
AANBOD OP TENDENCE
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DE ALL-IN-ONE 
RETAILOPLOSSING VAN

Met FYN heeft u één systeem voor al uw retailfunctionaliteiten: van afrekenmodule en voorraadbeheer tot 
webshop en social media. “Doordat alle gegevens in één slimme database zitten, heeft u het online en 
offline gedrag van uw klant haarscherp in beeld: geen dataverlies door allerlei koppelingen, altijd realtime 
informatie en duidelijke analyses. Dat vindt u in geen enkel ander systeem”, aldus Edwin.

“En belangrijker: dankzij deze ‘omnichannel’-aanpak neemt u een enorme voorsprong”, zo vervolgt hij. 
“U kunt de klant op maat bedienen, aan zijn nieuwe verwachtingspatroon voldoen én een veel hogere 
conversie behalen. Bovendien houdt u grip op al uw processen en wint u aan efficiency. Dat betekent: 
overzicht in uw hectische bestaan, focus op uw klant en meer omzet met minder inspanning.”

WAT IS FYN RETAIL?
FYN Retail ontzorgt de retailer bij alle commerciële activiteiten die hem helpen om zijn onderneming te 
leiden. Het systeem vervangt daarmee alle losse (en vaak verouderde) andere programma’s, zoals CMS-
systemen (van website of webshop), klantbeheersystemen, bestelportals et cetera. FYN Retail vervangt 
daarmee in één systeem onder meer de volgende functionaliteiten:

• Kassasysteem
• Geïntegreerde PIN-functie
• Voorraadbeheer
• PIM (Product Information System)
• Realtime inzicht in realtime omzetcijfers (tot op medewerkerniveau)
• Uitgeven/verwerken van giftcards/loyaliteitsacties
• Printen van verzendlabels (voor bijvoorbeeld DPD/Mikropakket) 
• Boekhoudpakket (software geïntegreerd met bijvoorbeeld Exact)
• Leveranciersintegratie (bestellingen plaatsen via FYN Retail, in plaats  
 van diverse loginplatforms)
• Direct mailings (per post en/of e-mail)
• CRM (klantbeheersysteem) 
• CMS (beheersysteem voor website en nieuwsbrieven) 
• Narrowcasting 

Met FYN Retail heeft een retailer alles in huis om klanten een volledige 
customer journey aan te bieden. Met andere woorden: de retailer is klaar 
voor de klant van vandaag.

Meer informatie: FYN Software, tel. 0412-690840, www.fyn.nl

DE RETAILWERELD VERANDERT IN 

HOOG TEMPO. KLANTEN WORDEN 

VEELEISENDER, DE ONLINE CON-

CURRENTIE NEEMT RAZENDSNEL 

TOE EN ONDERTUSSEN MOET U 

ALS KLEINE RETAILER OPBOKSEN 

TEGEN DE SLAGKRACHT VAN DE 

(GROTERE) KETENS. DE ALL-IN-ONE 

RETAILSOFTWARE VAN FYN HELPT 

U DAARBIJ. “SAMEN NEMEN WE 

EEN BESLISSENDE VOORSPRONG IN 

KLANTBENADERING, ONLINE MAR-

KETING ÉN OMZETVERHOGING”, 

ZO VERTELT EDWIN SANDERSE, 

OPRICHTER VAN FYN SOFTWARE

FYN
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S O F T W A R E

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

A D V E R T E N T I E

http://www.fyn.nl/
mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/


www. lux san to . com |  i n fo@luxsan to . com

020-3707865

 
EIGENSCHAPPEN
- Breed winkelpand met veel etalageruimte, 
 totaal ca. 100 m2
- Nieuwe kantoorruimte (2007), ca. 32 m2
- Atelier met polijstcabine en 2 werkbanken, ca. 12 m2
- Inpandige keuken en 2 toiletten
- Visionscreen rolluiken, 3 binnen rolluiken en 
 slagvast glas
- Jupa voorraadsysteem met 4 computers
 
OMGEVINSFACTOREN
- Actieve middenstand, ca. 100 leden
- Watersport gebied met veel recreatiewoningen
- ‘Juweliersvriendelijke’ omgeving
 
Wij komen graag in contact met enthousiaste, vakbekwame 
ondernemers, die de moderne uitdagingen van het internet en 
social media aangaan, met onze goede naam in de regio als basis. 
Zowel huur, als koop van het pand is mogelijk. 
Eventuele overname voorraad in overleg.
 

Voor nadere info of het maken van een afspraak: 
ptj.beheer@gmail.com

OPVOLGING GEZOCHT
 Voor onze mooie juwelierszaak met reparatieatelier, 

gelegen in het zuiden van Friesland.

mailto:ptj.beheer@gmail.com


PRISMA NOTE PLATFORM 

  KLAAR VOOR GEBRUIK
VORIG JAAR WERD AL BEKEND DAT PRISMA IN GING ZETTEN OP NIEUWE TECHNOLOGIE MET PRISMA NOTE EN NU IS DE REALISE-

RING VAN HET HELE CONCEPT AFGEROND. NFC, NEAR FIELD COMMUNICATION IS EEN DRAADLOZE VERBINDING, VERGELIJKBAAR 

MET BLUETOOTH. HET MAAKT CONTACTLOZE COMMUNICATIE MOGELIJK VOOR ZEER KORTE AFSTAND, TUSSEN DE CHIP EN BIJ-

VOORBEELD EEN TELEFOON DIE ER TEGENAAN WORDT GEHOUDEN. NFC IS EEN NIEUWE TECHNOLOGIE DIE TERUG TE VINDEN IS 

DE PRISMA NOTE HORLOGES. 

De NFC-technologie maakt het zeer eenvoudig de gratis Prisma Note 
‘app’ te starten op een mobiel. De Prisma Note is een applicatie waar 
veilig alle horlogedata op te vinden is. “Prisma Note is de nieuwste en 
eenvoudigste manier voor consumenten om te communiceren met juwe-
liers”, aldus Teus van Ekeren van Excellent. “Het Prisma Note platform 
onthoudt voor onze dealers en voor de consument allerlei belangrijke 
zaken. Alle informatie wordt getoond op het scherm van een smartphone 
als iemand zijn telefoon tegen het horloge aanhoudt. Deze informatie 
begint met ‘wie is mijn winkelier en wat zijn de adres- en contactge-
gevens’, maar er staat ook vermeld wanneer de garantietermijn afloopt. 
Ook voor u als juweliers is er nuttige informatie te krijgen zoals het 
emailadres van uw klant.”

WHATSAPP
De voordelen van de Prisma Note modellen zijn legio. “De consument 

H O R L O G E S

koopt het horloge natuurlijk in eerste instantie vanwege de uitstraling, 
maar krijgt daarbij veel extra’s. Het telefoonnummer, de adresgegevens 
en het emailadres van de juwelier zijn standaard binnen handbereik, 
de garantiedatum wordt digitaal opgeslagen, er is een koppeling naar 
nieuwsberichten over horloges en sieraden, objectieve informatie over 
service en er hoeft geen app gedownload te worden. Voor u als winkelier 
is het door de Prisma Note zelfs mogelijk om te communiceren met uw 
klant via Whatsapp.”

CLAUDIO CALLI
In de Claudio Calli horloge banden is dezelfde technologie al geïmple-
menteerd. “Deze banden zijn op dezelfde manier te gebruiken en kun-
nen door de winkelier ingezet worden om contact te maken met klanten 
die slechts in de winkel kwamen voor een nieuwe horlogeband.”

NIEUWS
Er is natuurlijk nog veel meer nieuws te melden. “De Prisma-collectie 
wordt steeds completer.
Zo zijn er veel mooie nieuwe titanium modellen. We blijven ons dus ook 
zeker richten op vernieuwing in het assortiment. Dat draagt bij aan ons 
verhaal: een goede collectie en perfecte ondersteuning van de winkelier, 
met hoge marges en op-en-top POS-materiaal. Verdere ondersteuning 
bestaat uit gerichte social media- en reclamecampagne op radio en tv en 
op grote media evenementen.”

Voor aanvullende informatie:
Excellent
Tel. 0345-631776
www.excellentwebshop.nl 
www.prismanote.com
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BRIDAL COLLECTION VAN DIAMONFIRE

ARMBANDEN THE RUBZ VEROVEREN NEDERLAND

De sieraden uit The Bridal Collection van Diamonfire zijn geïnspireerd op 
het design van de grote diamanthuizen zodat elke bruid op haar mooiste 
dag het ultieme gevoel van luxe kan ervaren. Door de tijdloze uitstraling 
sluit de elegante Bridal Collection van Diamonfire aan bij elke bruids-
look. De Diamonfire Bridal Collection is vanaf € 85,-- (verkoopadvies-
prijs) verkrijgbaar. 

Diamonfire staat bekend als een van de beste en meest sierlijke dia-
mantsimulaties. Elke Diamonfire steen (vanaf 4 mm) is handgeslepen. 
Het subtiele design en de platina afwerking geven de hoogwaardige 
zilveren juwelen een exclusieve look. Elk Diamonfire juweel komt 
met een certificaat dat de hoogwaardige kwaliteit garandeert en 
wordt aangeboden in een luxe verpakking. 

Voor aanvullende informatie: 
G. van Leeuwen
Tel. 070 -512 29 29
www.gvanleeuwen.nl

Naast een nieuwe collectie hebben ze bij the Rubz ook nog tijd gehad om de huidige 
stijlen te verbeteren. Dat betekent dat de beroemde armbanden nu beschikbaar zijn in 
een groter formaat: medium waarbij de armband één extra siliconen schakel groter is. 
Daarnaast heeft het merk een nieuwe en sterkere siliconen ontwikkeld. Er is dus geen 
zichtbare verandering, maar heeft the Rubz zich geconcentreerd op haar kracht: de 
fashionable uitstraling van de stoere armbanden.

Het afgelopen jaar heeft the Rubz in Nederland nog meer voet aan de grond gekregen. 
Dat heeft mede te maken met de inzet van de distributeur van het Deense merk: Moon 
Company. “We zijn heel erg blij, overweldigd door het snelle succes en gewoon heel 
erg enthousiast over alles wat ons is overkomen het afgelopen jaar. We kunnen niet 
wachten om iedereen onze nieuwe modellen te laten zien”, zo laat Monica ten Cate 
van Moon Company in een reactie weten.

Meer informatie:
Moon Company/Monica ten Cate
Tel. 06-20 43 29 29
www.mooncompany.nl   

DE DIAMONFIRE BRIDAL COLLECTION IS ONTWORPEN OM DE SCHOONHEID EN 

ELEGANTIE VAN DE BRUID TE ACCENTUEREN EN IS NU VERDER UITGEBREID MET EEN 

AANTAL STIJLVOLLE ZILVEREN BRUIDSONTWERPEN. OPVALLEND ZIJN DE LANGE OOR-

SIERADEN DIE DE HALSLIJN OP EEN SPEELSE MANIER ACCENTUEREN EN PRACHTIG 

GECOMBINEERD KUNNEN WORDEN MET DE BIJPASSENDE Y-COLLIERS BEZET MET 

HELDERE HANDGESLEPEN DIAMONFIRE STENEN.

DE BEKENDE EN HERKENBARE ARMBANDEN VAN THE RUBZ VEROVEREN IN RAP TEMPO DE HELE 

WERELD EN OOK NEDERLAND IS FAN. HET DEENSE MERK HEEFT DE ARMBANDEN MET SILICONEN EN 

STALEN SCHAKELS TOT EEN ICOON ZIEN UITGROEIEN EN GAAT VROLIJK VERDER MET ONTWIKKELEN. 

MOMENTEEL WORDT DE LAATSTE HAND GELEGD AAN DE NIEUWE FALL 2016 COLLECTIE. 

http://www.gvanleeuwen.nl/
http://www.mooncompany.nl/
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I N T E R V I E W

SIF JAKOBS 
BELICHT HAAR 

NIEUWE COLLECTIE

WAT HEEFT JE GEINSPIREERD BIJ HET ONTWERPEN VAN 
DE NIEUWE COLLECTIE?
“Ik heb inspiratie gevonden in moderne architectuur, wat al sinds mijn 
jeugd een grote inspiratiebron is voor mij. Daarbij heeft de architectuur in 
Kopenhagen vooral grote invloed op mij en de sieraden die ik ontwerp. 
Dan doel ik vooral op het contrast tussen historische gebouwen en moderne 
architectuur. Gebogen en geometrische vormen komen veelvuldig terug in 
de designs in de nieuwe collectie.”

OP WELK STUK BEN JE HET MEEST TROTS?
“Dat is zonder twijfel de nieuwe Corte Grande ring met de baguette-gesle-
pen zirkonia. De baguettevorm straat luxe uit en het is de eerste keer dat ik 
deze slijpvorm geïntegreerd heb in onze modellen. Het ziet er gewoon fan-
tastisch uit. Je ziet zelden een baguette-geslepen zirkonia terug in zilveren 
sieraden, maar ik hou van die vorm en de elegantie die het uitstraalt.”

HOE VERSCHILT DE NIEUWE COLLECTIE TEN OPZICHTE 
VAN DE VORIGE?
“Ik heb een heel breed assortiment ‘ear cuffs’ en  ‘ear jackets’ ontwikkeld. 
Sommige zijn edgy, terwijl andere heel vrouwelijk zijn, maar bij alle oorsie-
raden komt het stijlvolle gebruik van zirkonia terug. Een van de eyecatchers 
is de Fucino ear cuffs, een prachtige zirkonia staaf die sierlijk om het oor 
valt.”

WIJ HEBBEN AL MEERMAALS GESCHREVEN OVER HET SNELGROEI-

ENDE SIERADENMERK SIF JAKOBS EN MET EEN GOEDE REDEN. 

HET DEENSE BEDRIJF MAAKT EEN MOOIE GROEI DOOR EN DAT 

KOMT DOOR DE OPVALLENDE SIERADEN VAN DE HAND VAN 

ONTWERPSTER SIF JAKOBS. OOK DIT JAAR HEEFT SIF JAKOBS EEN 

MOOIE VROUWELIJKE COLLECTIE GECREËERD EN WIJ SPRAKEN 

MET HAAR OVER DE NIEUWE COLLECTIE.

Sif Jakobs

De Corte Grande ring

De Fucino ear cuffs

HOE HOOP JE DAT MENSEN ZULLEN REAGE-
REN OP DEZE COLLECTIE?
“Ik hoop dat ze ons DNA herkennen in de collectie. Daarbij 
hoop ik dat ze een sieraad vinden dat ze aanspreekt en dat 
ze elke dag willen dragen. Tot slot hoop ik dat door het 
dragen van onze sieraden vrouwen zich nog mooier gaan 
voelen.”

HEB JE AL EEN IDEE HOE DE VOLGENDE COL-
LECTIE ERUIT MOET ZIEN?  
“Ik heb heel veel ideeën. In de volgende collectie gaat in 
ieder geval de focus meer liggen op ringen, nekringen en 
kettingen. Ik kijk heel erg uit naar nieuw te ontwikkelen col-
lecties. Ik kan niet wachten om er mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie:
MB Agencies
Mirjam van der Borden 
Tel. 06-54752875
www.sifjakobs.com

http://www.sifjakobs.com/


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

www.therubz.com
Agent: Moon Company / Monica ten Cate 

NEW: THE RUBZ ITEMS

THE RUBZ HEEFT NIEUWE GAVE KLEUR- 

COMBINATIES IN HAIR TIES TOEGEVOEGD. 

5 ARMBANDEN IN, UITERAARD, EEN MOOIE 

VERPAKKING. NU UITGEBREID NAAR 9 KLEUREN.

Dirk Bieler,

Branch Manager, Retail

fresh.new.ideas. 

betekent voor mij, 
nieuwe en innovatieve 
ideeën die het inkopen 
voor mijn klanten 
attractiever maken.

27 t/m 30. 8. 2016

new“ 

”

Noviteiten, de laatste trends en verrassend. 

Internationaal en inspirerend.

Dat is Tendence 2016. Wees er ook bij.

fresh-new-ideas.com

info@messefrankfurt.nl

Tel. +31 (0) 70 262 90 71

http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
http://www.therubz.com/
http://fresh-new-ideas.com/
mailto:info@messefrankfurt.nl
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S I E R A D E N

MELANOMELANO ZET 

BELANGRIJKE STAPPEN

“We hebben begin dit jaar ons nieuwe pand betrokken”, zo begint Wim. 
“De verhuizing had nogal wat voeten in aarde. De afgelopen maanden heb-
ben voor ons in het teken gestaan van het MelanO-DNA implementeren in 
het pand. Dat wil zeggen veel kleur en mooie open ruimtes. Alles is er aan 
gedaan zodat onze medewerkers optimaal kunnen werken. Creatieve ruimtes 
zorgen ervoor dat onze designers het beste in zichzelf naar boven kunnen 
halen. Het magazijn en alle medewerkers nemen eind juni ook hun plek in 
op onze nieuwe locatie. We zijn nu al helemaal op ons plek. Het voelt goed.”

SERVICE
Om partners zo goed mogelijk te bedienen, is er tevens enorm geïnvesteerd 
in het automatisch picken van de orders. “Service staat nog steeds heel hoog 
bij ons in het vaandel”, aldus Wim. “Niet alleen op productgebied, maar ook 
bij het leveren van producten streven wij het hoogste na. Daarom hebben 
wij veel geld geïnvesteerd in een machine die orders automatisch verwerkt. 
Zodoende kunnen we bestelling sneller, maar ook foutloos leveren. Het assor-
timent is natuurlijk heel divers en we zullen ons op productniveau blijven 
ontwikkelen. Dan is het belangrijk dat je snel en goed kunt leveren.”

Daarnaast heeft het management van MelanO ook nadrukkelijk gekeken naar 
de toekomst. Hoe ziet de consument eruit? En wat zijn de behoeften uit de 
markt? Wim: “De consument verandert, net als zijn of haar wensen. Wij moe-
ten inspelen op hun behoeften. Dat houdt in dat we meer lokaal moeten kij-
ken naar die wensen en snel moeten kunnen schakelen. Wij willen ons meer 
en meer als sparringpartner opwerpen en onze klanten adviseren waar moge-
lijk. We hebben intern heel veel kennis en knowhow en onze klanten hebben 
daarbij natuurlijk ook veel kennis waar wij van willen leren. Het begint bij 
het delen van informatie.”

MELANO IS ZICH DE LAATSTE JAREN ENORM AAN HET ONTWIKKELEN. NIET ALLEEN ALS MERK, MAAR ZEER ZEKER OOK ALS ORGANISATIE. 

WE WETEN ALLEMAAL DAT GROEI ZORGT VOOR EEN ANDERE DYNAMIEK BINNEN EEN BEDRIJF. JE MOET ALS BEDRIJF STAPPEN MAKEN. 

HEEL SIMPEL GEZEGD: JE MOET PROFESSIONALISEREN. DAARBIJ HOUDT MELANO HET KOOPGEDRAG EN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT 

SCHERP IN DE GATEN. HET BEDRIJF HEEFT GECONCLUDEERD DAT ER STEEDS SNELLER MOET INGESPEELD WORDEN OP DE BEHOEFTEN VAN 

DE KLANTEN. “DAN KUN JE JE ALS ONDERNEMER ONDERSCHEIDEN”, ZO VERTELT WIM BEEKWILDER. OOK VERTELT HIJ OVER DE MEEST 

RECENTE STAPPEN DIE ZIJN GEZET DOOR MELANO OM KLANTEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE BLIJVEN BEDIENEN.

MARKETING
Op marketinggebied heeft MelanO de afgelopen tijd natuurlijk al enorme 
stappen gemaakt. Maar stilstand betekent achteruitgang, zo weet Wim ook. 
“We richten ons met de marketingcampagnes duidelijk op vrouwen en haar 
geluksmomenten met vriendinnen. Dat gaan we verder uitbreiden door ons 
meer te richten op de stijlen van de vrouw. Vrouwen zijn drie keer per dag 
een andere vrouw: op het werk zijn ze iemand anders, dan bijvoorbeeld ’s 
avonds als ze op stap zijn met vriendinnen of in de sportschool. Daar horen 
andere stijlen bij. Dat gaan we nu verder uitrollen.”

Wim geeft aan dat er ook online stappen worden gezet. “Ons klantenportal 
waar dealers inloggen wordt verder geoptimaliseerd. Dat houdt in dat het 
allemaal wat toegankelijker wordt, maar belangrijker nog, dat we de infor-
matievoorziening vanuit MelanO richting onze partners vergroten. Staat er 
een reclamecampagne op de planning? Dan moeten onze dealers weten 
waar die campagne plaatsvindt, wanneer we starten én welke producten aan 
bod komen, zodat ze kunnen inspelen op de vraag vanuit consumenten. Dat 
wordt nu allemaal inzichtelijk op onze website. We moeten onze klanten zo 
goed mogelijk faciliteren, des te beter de gezamenlijke resultaten.”

Meer informatie:

MelanO
Tel. 046-4261717
www.melano-jewelry.com    
 

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


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

R E P O R T A G E  A L L E R  S P A N N I N G A

VAKMANSCHAP EN INNOVATIE 
           KOMEN SAMEN BIJ 

ALLER SPANNINGA
Het epicentrum van de productie van trouwringen in 
Nederland ligt dus in Joure. Midden in een woonwijk vin-
den wij het atelier van Aller Spanninga. Op locatie in Joure 
worden wij verwelkomd door Tom Blikslager, Commercieel 
manager bij Aller Spanninga. Hij toont ons het hele produc-
tieproces, waar de wens van de klant uitgewerkt wordt tot 
het mooiste sieraad van allemaal: de trouwring. Eerst toont 
hij ons de fraaie collecties van de enige trouwringenprodu-
cent die nog in ons land actief is.

CUSTOM MADE
De collectie van Aller Spanninga is natuurlijk enorm divers. 
Het grote aantal juweliers dat klant is van de ringenprodu-
cent beschikt in de winkel over een presentatiecollectie, die 
als leidraad dient. De modellen kunnen echter naar wens 
aangepast worden en we horen dan ook van Tom dat ruim 
zestig procent van de consumenten een custom made ring 
laat maken. “Als het technisch mogelijk is, maken wij het”, 
zo stelt Tom. “Door onze ervaring en het aanwezige machi-
nepark zijn we heel sterk in de vervaardiging van custom 
made trouwringen.”

ATELIER
Tot zover de uitleg en betreden wij samen met Tom het 
prachtige atelier van Aller Spanninga. Ondanks de aanwe-
zigheid van een aantal hypermoderne machines, valt ons 
meteen het machinepark uit lang vervlogen tijden op. Deze 
machines uit begin vorige eeuw doen nog steeds trouwe 
dienst als hulpmiddel voor de aanwezige specialisten. 

IN HET FRIESE JOURE IS MEN AL SINDS 1863 IN DE BAN VAN TROUWRINGEN EN 

EEN BEETJE OOK VAN DE KOFFIE VAN DOUWE EGBERTS. DAT MOGEN WE TOCH 

WEL STELLEN, KIJKEND NAAR HET RIJKE VERLEDEN VAN TROUWRINGENPRODUCENT 

ALLER SPANNINGA. DE ENIGE TROUWRINGENPRODUCENT VAN NEDERLAND IS AL 

RUIM 150 JAAR LEIDEND IN HAAR VAKGEBIED EN HEEFT DIE POSITIE BEREIKT DOOR 

HAAR INNOVATIEDRANG EN VOORUITSTREVENDHEID. AMBACHT EN MODERNE 

TECHNIEKEN ONTMOETEN ELKAAR IN HET VOLLEDIG GEOUTILLEERDE ATELIER VAN 

ALLER SPANNINGA. OUDE EN NIEUWE MACHINES VULLEN ELKAAR PRACHTIG AAN 

EN ALLES MET ÉÉN DOEL VOOR OGEN: HET VERVAARDIGEN VAN DE MEEST MOOIE 

TROUWRINGEN. WIJ GINGEN OP BEZOEK IN JOURE OM MET EIGEN OGEN TE 

ZIEN HOE DE HOOGWAARDIGE TROUWRINGEN VERVAARDIGD WORDEN. 

Fotografie: Maaike van Esch
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een speciale cassette plaatst. Vervolgens wordt met de freesmachine 
gecommuniceerd welke diamanten in welke cassette te vinden zijn 
en weet de freesmachine welke stenen gebruikt moeten worden om 
de juiste zetting te realiseren. Hypermodern, uiterst nauwkeurig en 
je voorkomt fouten. Ondanks dit geautomatiseerde proces, zijn er 
natuurlijk nog wel veel vakmensen aanwezig om toe te zien op het 
verloop én om de juiste programmering aan te geven voor de pro-
ductie van iedere ring. 

Alle facetten van de productie zijn nu doorlopen. Tot slot komt de 
finale controle en vervolgt de ring zijn weg naar de polijstafdeling. 
Daar wordt de ring nog even opgepoetst en mocht het nodig zijn 
wordt er nog een gravure in de ring gelaserd. Het eindresultaat is 
verbluffend. 

CONCEPT
Aller Spanninga gelooft in het vermarkten van haar ringen als con-
cept. Zodoende is niet alleen het product hoogwaardig van kwaliteit, 
ook het POS-materiaal is van zeer hoog niveau. Speciale uitklapbare 
displays herbergen een deel van de collectie, waarmee elke juwelier 
een voorbeeld kan laten zien aan de klanten. Daarbij bepaalt de 
klant dus uiteindelijk wat er nog aangepast moet worden en vervaar-
digt Aller Spanninga de gewenste ringen. Niet voor niets wordt Aller 
Spanninga hét ringenmerk van Nederland genoemd.

Meer informatie:

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

PROCES
Wanneer de consument duidelijk heeft hoe de trouwring, aanzoeksring of 
vriendschapsring eruit moet komen te zien, gaan ze bij Aller Spanninga aan 
de slag. Allereerst wordt het gewenste materiaal gesmolten tot een baar. Deze 
wordt platgewalst tot een strip en uit deze strip worden platte ringen gestanst 
om vervolgens tot een naadloze ring gerold te worden. Aller Spanninga heeft 
natuurlijk niet voor niets flink geïnvesteerd in moderne technologie, dus na 
het gebruik van de ‘oude machines’ komt er iets meer technologie aan te pas 
om de ring de juiste uitstraling te geven.

BEWERKING
De technologie komt onder meer in de vorm van een speciale Benzinger 
CAD/CAM-machine. De ring wordt in deze futuristisch ogende machine 
geplaatst en het juiste programma wordt ingevoerd voor de bewerking van 
de buiten- en binnenzijde van de ring. De CAD/CAM -machine biedt vooral 
uitkomst bij de bewerking van elke ring. Ieder motief en iedere afwerkvorm 
wordt in no-time gerealiseerd door gebruik te maken van deze machine. De 
zogenaamde fantasieringen kunnen zo helemaal naar wens van de consu-
ment worden voorzien van het beoogde profiel.  

ZETTING
De ring is nu qua vorm en profiel perfect afgewerkt en dus is het tijd om te 
kijken naar de zetting. Een speciaal ontwikkelde freesmachine zorgt ervoor 
dat dit proces volledig automatisch verloopt. Om er zeker van te zijn dat de 
juiste diamant gebruikt wordt, heeft Aller Spanninga een kalibreermachine tot 
haar beschikking die alle diamanten sorteert op grootte en deze vervolgens in 

http://www.allerspanninga.com/


MEER DAN 200 JAAR PARTNER
VOOR EDELMETAALRECYCLING

Van der Meulen Edelmetaal is dé specialist op het  
gebied van edelmetaalrecycling. 
Sinds 1799 zijn we het vertrouwde adres voor  
vakmensen die werken met edelmetaal. Dankzij 
deze jarenlange ervaring kunnen we edelmetaal  
op de juiste waarde schatten voor u  als edelmetaal 
verwerkend bedrijf.

Edelmetaalafval? Bij Van der Meulen Edelmetaal 
krijgt u altijd de hoogste prijs!

VAN DER MEULEN EDELMETAAL



Al meer dan 200 jaar is Van der Meulen 
Edelmetaal toonaangevend op het gebied van  
edelmetaalrecycling.  Vanaf de oprichting in 1799 
zijn we gevestigd in het Friese Joure en richten 
we onze dienstverlening op  juweliers, goud- en 
zilversmeden en overige edelmetaal verwerkende 
bedrijven.

Van der Meulen Edelmetaal ziet Friese  
degelijkheid als een prettige manier van zaken 
doen: betrouwbaar, snel, stipt en afspraak is af-
spraak. In ruim 200 jaar hebben we een schat aan 
kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 

 
Want dankzij deze ervaring kunnen we u de  
hoogste prijs bieden.

Sloopgoud, sloopzilver, vijlsel en slijpsel 
verwerken wij in 1 werkdag. Bij edelmetaalafval in 
de vorm van polijststof en vloervuil (ook wel  
bekend als lavuur) moet u rekening houden met  
een verwerkingsduur van ongeveer  5 werkdagen.  
In beide gevallen heeft u de eindafrekening en 
uitbetaling dus snel in huis.

Specialist in edelmetaalverwerking 
sinds 1799

Voor de productie of reparatie van sier- en  
gebruiksvoorwerpen zijn onze edelmetaal 

leverbaar zijn: plaat, draad, octogoon, soldeer  
en naadloze buis van verschillende metalen  
en legeringen. Hetzelfde geldt voor het zeer  
uitgebreide assortiment basisringen.

Heeft u speciale wensen over legeringen of  
afmetingen? Vraag onze afdeling  

altijd de hoogste prijs voor uw  
edelmetaalafval
analyse via ICP, cupellatie, titratie en  
indien gewenst XRF
een verwerkingsduur van slechts 1  
werkdag
een eigen afhaalservice, verzekerd tot  
€ 500.000,- per transport

Snel verwerkt, snel uw geld

  & basisringen

Van der Meulen Edelmetaal 
staat voor:

Contactgegevens 
Van der Meulen Edelmetaal

Polderboskdyk 13-A
8501 ZJ Joure

Postbus 17
8500 AA Joure

T +31 (0) 513 468 110
E info@meulen.nl
I  www.meulen.nl

Bel of e-mail voor de beste deal

 
beste prijs vandaag nog contact met ons op. Via onze 
eigen vervoerservice halen we uw edelmetaal GRATIS op!

Telefonisch: 0513 468 110  
Via e-mail: info@meulen.nl

Bekijk voor meer informatie en de leveringsvoorwaarden 
onze website: www.meulen.nl
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I N T E R V I E W

KUN JE WAT OVER JEZELF VERTELLEN?
“Ik ben al weer 27 jaar geleden gestart bij Van Kempen & Begeer en zodoen-
de zijdelings met de juweliersbranche in aanraking gekomen. Vervolgens 
ben ik werkzaam geweest bij de huidige Richemont Group als Salesmanager 
van Baume & Mercier en Montblanc en sinds tien jaar ben ik in Nederland 
verantwoordelijk voor de verkoop van het prachtige horlogemerk EBEL in 
Nederland.”

HOE BEN JE BIJ EBEL TERECHT GEKOMEN?
“Ik was al tien jaar werkzaam bij Richemont en zag de uitdaging bij EBEL. 
Het merk was net overgenomen door de MGI Luxury Group en ik wilde graag 
onderdeel zijn van hun ambitieuze plannen met EBEL. Zodoende ben ik over-
gestapt, na een belletje van Loek Oprinsen, destijds de Managing Director 
van MGI Northern Europe, te München, die mij overtuigde over de plannen 
met EBEL. In de afgelopen tien jaar is er veel gebeurd. EBEL heeft zich verder 
ontwikkeld en doet weer waar het goed in is: stijlvolle, herkenbare en moder-
ne luxe horloges ontwikkelen.”

DE MERKEN EBEL, LOCMAN, MONTEGRAPPA, CHARRIOL EN LOUIS 

ERARD VALLEN IN NEDERLAND ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID 

VAN ROB VAN MULLEM, SALESMANAGER VAN INTERNATIONAL 

LUXURY PARTNERS (ILP). DE 49-JARIGE VAN MULLEM IS AL 27 JAAR 

BEKEND IN DE JUWELIERSBRANCHE EN HEEFT DUS DE NODIGE 

ERVARING OPGEBOUWD. DIE ERVARING GEBRUIKT HIJ NU OM DE 

MERKEN ZOALS HIERBOVEN BENOEMD GOED IN DE MARKT TE ZET-

TEN. WIJ SPRAKEN MET VAN MULLEM OVER ZIJN ERVARING EN DE 

VERSCHILLENDE MERKEN DIE HIJ VOERT.

HOE ZIE JIJ EBEL ALS MERK?
“In de door mannen gedomineerde horlogewereld is EBEL een opvallende uit-
zondering. Aan de wieg van het merk staan namelijk een man en een vrouw, 
het echtpaar Eugène Blum en Alice Lévy. EBEL is in 1911 opgericht en altijd 
trouw gebleven aan de eigen kernwaarden: de vervaardiging van hoogwaar-
dige Zwitserse horloge waarin technische deskundigheid wordt gecombineerd 

INTERNATIONAL LUXURY PARTNERS
PROFILEERT ZICH ALS

TOTAALLEVERANCIER

De opvallende banden van Charriol

EBEL Wave Grande
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met een unieke stijl. EBEL heeft in de ruim honderd jaar van zijn bestaan een 
aantal bijzondere uurwerken en horloges ontwikkeld die het merk wereldbe-
roemd hebben gemaakt. Vooral de Sport Classique uit 1977 is legendarisch. 
De Sport Classique is decennia lang het gezicht van EBEL. In 2014 deed de 
EBEL Wave, een moderne interpretatie van de Sport Classique, haar intrede 
in het assortiment en dat is de beste introductie geweest sinds de Sport 
Classique, waarbij de unieke golfband terugkomt.”

“EBEL profileert zich duidelijk als een merk voor vrouwen, waar andere mer-
ken zich vooral op mannen richten. Bij ons ligt de omzetverhouding tussen 
dames- en herenhorloges op 75% en 25%. Vrouwen zijn een gestaag groei-
ende doelgroep die steeds belangrijker wordt voor juweliers. Daarbij is EBEL 
ook een merk voor lokale klanten.”

TWEE JAAR GELEDEN BEN JE ONDERDEEL GEWORDEN VAN 
ILP. HOE IS DAT IN ZIJN WERK GEGAAN EN WAT HEEFT DAT 
VOOR GEVOLGEN GEHAD VOOR JOUW WERKWIJZE?
“Loek Oprinsen heeft twee jaar geleden ILP opgericht, een Sales & Marketing 
organisatie voor luxe horloge- en sieraden merken, met een hoofdkantoor 
in München. EBEL valt onder de paraplu van ILP. Wij hebben als bedrijf 
zijnde momenteel onder meer de distributierechten van EBEL, Locman, 
Montegrappa, Louis Erard en Charriol voor Nederland, Duitsland, Tsjechië 
en Oostenrijk. Wij hebben ons de afgelopen jaren nog meer als betrouwbare 
partner kunnen committeren aan de merken die wij voeren, maar ook aan 
onze klanten. We stellen ons anders op. Veel juweliers worden ‘onder druk 
gezet’ om aan bepaalde zaken te voldoen. Wij stellen geen eisen maar stre-
ven naar een balans in onze zakenrelaties, omdat wij de lange termijn relatie 
in ogenschouw houden. Je kiest voor elkaar en in goede tijden en slechte 
tijden kunnen onze klanten op ons terugvallen.”

JULLIE HEBBEN SINDS VORIG JAAR OKTOBER LOCMAN IN 
JULLIE PORTFOLIO. HOE PAST DAT IN JULLIE STRATEGIE?
“Wij zijn benaderd door Locman Italy om de distributie van het merk op ons 
te nemen voor de regio waarin wij actief zijn. Het grote voordeel van ILP 
is dus dat we actief zijn in meerdere landen. Locman is voor ons het eerste 
horlogemerk in het prijssegment tussen de € 200,- en € 1.500,-. Wij zijn 
heel enthousiast over Locman zelf en de mensen die er werken, maar de col-
lectie is ook ijzersterk. Locman is de afgelopen tijd in Italië, Amerika en het 
Midden-Oosten als een komeet omhoog geschoten en wij zagen de uitda-
ging om dat ook voor onder meer Nederland te realiseren. Locman heeft het 
typische Italiaanse design, dat gedurfd en bijzonder is. Juweliers kunnen zich 
onderscheiden met Locman.”

EBEL Wave Lady

OVER ONDERSCHEIDEN GESPROKEN. JULLIE HEBBEN OOK 
MONTEGRAPPA IN JULLIE MERKENPORTFOLIO.
“Montegrappa is een prachtig Italiaans pennenmerk dat zich al sinds 1912 
richt op de meest bijzondere schrijfwaren. Waarom Montegrappa? De 
Nederlandse juwelier kan zich hiermee onderscheiden en inspelen op de 
veranderende situatie in de  retailwereld. De echte luxe schrijwarenmerken 
worden tegenwoordig exclusiever aangeboden en zodoende past dat in het 
assortiment van een juwelier. Je kan daarbij als juwelier een alternatief bieden 
voor klanten die op zoek zijn naar iets anders dan een horloge of een sieraad. 
Onderschat daarbij niet de meerwaarde die Montegrappa kan hebben voor de 
business-to-business markt.”

DAN HEBBEN JULLIE OOK HET WERELDBEROEMDE CHARRIOL 
ONLANGS OPGENOMEN.
“Dat is mooie toevoeging. De merknaam is sterk en ons productgamma is ver-
der verbreed. Charriol heeft namelijk niet alleen horloges in het assortiment, 
sieraden vormen een belangrijk deel van de collectie. Sieraden zijn dus een 
nieuw onderdeel voor ons, waardoor we laten zien dat we ons niet alleen 
met horlogemerken bezighouden. Dat past ook binnen onze filosofie. We 
profileren ons als totaalleverancier, met meerdere productgroepen in verschil-
lende prijsklassen.”

Meer informatie: International Luxury Partners
Rob van Mullem, tel. 06-55783835, www.ilp-luxury.com

Locman Montecristo

http://www.ilp-luxury.com/


NIEUWSTE TREND: 3D ONTWERPEN             

MET COUNTERSKETCH

Wij vragen Robert de Brueijs wat CounterSketch precies is? 
“CounterSketch is simpel gezegd 3D ontwerpen met de klant 
aan tafel! Sieraden verkopen zal nooit meer hetzelfde zijn. Door 
gebruik te maken van CounterSketch heeft u als juwelier duizen-
den modellen binnen handbereik waaraan je nog alles kan aan-
passen tot precies dat ene artikel dat uw klant in gedachte heeft. 
Dat kan allemaal met CounterSketch International, waarmee u 
zich als juwelier ook nog eens duidelijk onderscheidt door ter 
plekke een ontwerp naar wens van uw klant te realiseren waarbij 
het eindproduct direct visueel is.”

STULLER & GEMVISION
“CounterSketch is een product van Stuller en Gemvision”, verdui-
delijkt Robert de Brueijs. “Stuller is de grootste juwelenfabrikant 
van de Verenigde Staten en Gemvision is de ontwikkelaar van de 
3D-ontwerpsoftware Matrix, die met verschillende internationale 
prijzen is bekroond.”

EXPERTISE
“Stuller en Gemvision werken al vele jaren nauw samen en heb-
ben beide softwarepakketten tot grote hoogte gebracht. Anders 
gezegd: de pakketten zijn volledig doorontwikkeld, waardoor 
ze in de praktijk perfect functioneren. Voor beide pakketten is 
Sparktec het aanspreekpunt in de Benelux en Scandinavië. Dit 
houdt niet op bij het leveren van de pakketten en het verlenen 
van service. Sparktec beschikt over een enorme expertise op het 
gebied van juwelenproductie in het algemeen en de softwarepak-
ketten in het bijzonder. In onze trainingen delen we deze kennis 
graag met zelfstandige juweelontwerpers en juweelproducenten. 
Sparktec vertegenwoordigt naast de software van Gemvision ook 
andere merken als Siro Lasertec lasergraveer- en lassystemen en 
Indutherm giet- en smeltapparatuur.”

Meer informatie: 

Sparktec 
Tel. 0180-683976 
www.sparktec.eu

IN DE BENELUX EN SCANDINAVIË VERTEGENWOORDIGT SPARKTEC BV VAN ROBERT DE BRUEIJS TOON-

AANGEVENDE ONTWERPSYSTEMEN VOOR JUWEELONTWERPERS EN -PRODUCENTEN, ZOALS MATRIX 

EN COUNTERSKETCH. DIT LAATSTE SYSTEEM KAN DOOR JUWELIERS GEBRUIKT WORDEN IN DE WINKEL 

EN GEEFT HEN DE MOGELIJKHEID OM SIERADEN IN 3D TE ONTWERPEN WAAR DE KLANT BIJ IS. WIJ 

VROEGEN ROBERT DE BRUEIJS NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN DE VOORDELEN VAN COUNTERSKETCH.

I N N O V A T I E
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Eco-Drive is a registered trademark of CITIZEN HOLDINGS Co., Ltd., Japan

Go Higher.

Promaster Satellite Wave -GPS 

A watch capable of receiving 
a satellite signal for precise timekeeping, 
anywhere in the world.
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http://www.citizenwatch.nl/
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C O L U M N

STAP EENS UIT UW 
‘COMFORT’ ZONE

Door mijn liefde en interesse voor ons prachtige vak ben ik altijd op zoek 
naar nieuwe ideeën, inzichten en trends. Graag gaan wij in op verzoeken 
van onze relaties om mee te werken aan shows en events buiten hun winkel 
en als ik de kans krijg, maak ik graag gebruik van uitnodigingen die ik ont-
vang. De afgelopen tijd heb ik dan ook een aantal bijzondere concepten van 
fashion, gastronomische en luxury events mogen bezoeken van een aantal 
vooruitstrevende ondernemers uit ons vak en daarbuiten.

Naar mijn mening is er naast de fysieke winkel een ondersteunend platform 
nodig voor iedereen die aanvoelt dat er vandaag de dag meer nodig is om 
de consument in de juiste sfeer te brengen. Dat kun je doen door lifestyle 
evenementen te organiseren met andere ondernemers uit je omgeving die 
weliswaar in een andere branche werkzaam zijn, maar perfect aansluiten bij 
de doelgroep. Bijvoorbeeld door auto’s, kleding, reizen etc. samen te brengen 
met sieraden en horloges en aan te kleden met lekkere wijnen en eten. Als 
je hiervoor ook nog een aansprekende locatie kiest, heb je al snel een suc-
cesvolle middag of avond voor het gehele gezin. Niet onbelangrijk is dat het 
u beter, dan in uw winkel, de kans geeft om uw vakmanschap te tonen door 
middel van bijvoorbeeld demonstraties. 

Natuurlijk geen nieuw concept maar wel succesvol en kansrijk om de dage-
lijkse bedreigingen van het internet voor te zijn en een visitekaartje af te 
geven aan een breder publiek dan alleen je bestaande klanten. En niet geheel 
onbelangrijk, kranten en lokale media zijn altijd geïnteresseerd om er aan-

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

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

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

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

dacht aan te besteden. Ik hoor u al denken ‘ja maar dat kost weer geld’. Dat 
klopt, maar er zijn altijd wel leveranciers zoals TMH die willen meewerken 
en participeren om zo’n prestigieus evenement te organiseren. De kosten zijn 
natuurlijk te verdelen met de andere deelnemers. Samen de schouders eron-
der zetten en vooruit! De zware jaren liggen achter ons en de tijd is aange-
broken om te investeren in de toekomst. We zijn veel sterker dan we denken, 
maar we moeten er alleen weer in geloven en het uitstralen door actief de 
markt te laten zien dat je er bent en er toe doet.

Ten slotte weet ik uit ervaring dat marketing (veel) geld kost. Dat geld inves-
teer ik vaak liever direct in een klant en zijn of haar klanten en dat is voor 
ons veel beter meetbaar. Het gevoel van luxe is niet voor iedereen gelijk, 
maar voor mij persoonlijk is het een luxe om te zien dat bezoekers van de 
evenementen waar ik aan heb meegewerkt en die ik heb bezocht, zich thuis 
voelden en plezier hadden. Uiteindelijk is het belangrijker dat de klant bij u 
koopt, dan dat u iets verkoopt. Het gaat om gunnen en door u op een andere 
manier te profileren, zorgt u ervoor dat klanten bij u kopen. 

Niko Fragkos



SparkTec introduceert de nieuwe trend in de juwelierszaak. 
3D ontwerpen met de klant aan tafel!

Sieraden verkopen zal nooit meer het zelfde zijn, wanneer u duizen-
den modellen ter beschikking heeft en daaruit nog alles kan aanpas-
sen tot precies dat ene artikel wat uw klant in gedachte heeft. Dat doet 
u met Counterscketch International. 

Voor een demo en vragen, neemt u contact op met SparkTec BV. 

Wij verzorgen, indien gewenst, ook de productie van alles wat u uit 
Countersketch kan halen.

S P A R K T E C  B V  •  E M A I L :  I N F O @ S P A R K T E C . E U  •  T E L E F O O N :  + 3 1  ( 0 ) 1 8 0  6 8 3 9 7 6S
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I N N O V A T I E

CLUSE 

BLIJFT ZICH ONTWIKKELEN

Met de La Bohème collectie is het succesverhaal van CLUSE begonnen en nog steeds is dit de bestverkopende collectie. 
De minimalistische modellen hebben een dunne horlogekast die 38 mm meet om de pols. De banden van alle CLUSE hor-
loges zijn eenvoudig te verwisselen en de diverse kleurrijke leren banden en iconische mesh banden (in zilver, roségoud 
of zwart) zijn ook los verkrijgbaar. Daarnaast is de kast in zilver, roségoud, goud en zwart beschikbaar.  

Pavane is de collectie waar CLUSE vrouwen die iets gewaagder voor de dag willen komen mee bedient. Ondanks het zeer 
herkenbare minimalistische design zien we hier sprankelende steentjes terug op de wijzerplaat, die de indexen vormen.

MARMER
La Roche is het laatste succesnummer van CLUSE, voorzien van marmeren wijzerplaten. Uniek door de aderen van het 
marmer en zeer fashionable en apart door het materiaalgebruik. De marmeren wijzerplaten zijn in het wit en zwart 
beschikbaar en de kasten in goud, zwart en rosé. De prijs van deze modellen liggen iets hoger met € 159,-. “We moeten 
constant met noviteiten komen, ook omdat we op social media actief zijn en mensen snel verveeld raken. Je ziet dan ook 
vaak uitbreidingen bij ons. We moeten relevant blijven en door onze grote groep volgers hebben we ook inzichtelijk wat 
de behoefte is van onze klanten. Een mooi voorbeeld is de La Roche collectie met marmeren wijzerplaten. Dat is een 
trend die wij online zagen terugkomen en waar we dan meteen op inspringen. Dat is ook een kracht. Door onze korte 
lijnen kunnen we snel schakelen.”

MINUIT
De Minuit collectie is in tegenstelling tot de andere collecties iets kleiner van formaat. De verschillende modellen hebben 
een 33 mm kast, wat inhoudt dat de banden van de andere modellen niet te verwisselen zijn met de Minuit collectie. De 
uitstraling is echter hetzelfde en we zien ook hier weer lederen en mesh banden terug in het assortiment. Binnen deze 
collecties komt CLUSE constant met updates, iets dat terug te zien is op social media. Mocht u het nog niet doen, volg 
CLUSE op Instagram en Facebook en u ziet alle laatste noviteiten voorbijkomen!

Meer informatie:

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

DE COLLECTIE VAN CLUSE WORDT CONSTANT VOORZIEN VAN NIEUW BLOED. DAT MOET OOK WEL – 

ZO ZEGGEN OPRICHTERS VAN HET MERK ED POSTMUS EN RUDYARD BEKKER – OMDAT ZE ZICH VOORAL 

PROFILEREN OP SOCIAL MEDIA EN DE DOELGROEP VERWACHT DAT JE ALTIJD WAT NIEUWS HEBT. OF HET 

NU MET DE LA BOHÈME, MINUIT, PAVANE OF LA ROCHE COLLECTIE IS, JE MOET IETS NIEUWS KUNNEN 

LATEN ZIEN. LAAT DAT MAAR AAN CLUSE OVER!

http://www.clusewatches.com/


Het Duitse moederbedrijf van Drijfhout (Heimerle + Meule uit Pforzheim) is 
gespecialiseerd in de productie van Galvano-systemen en alle toebehoren. Alle 
vloeistoffen ten behoeve hiervan worden in eigen huis geproduceerd. Voor 
Drijfhout is het natuurlijk een kleine stap om naast de verkoop van al deze 
producten ook de service aan te bieden. In Amsterdam is een uiterst profes-
sionele galvano-installatie. Naast geelgoud vergulden en rhodineren is het ook 
mogelijk om sieraden rosé te laten vergulden. Speciale opdrachten en grotere 
objecten kunnen worden uitgevoerd bij het Duitse moederbedrijf waar grote en 
industriële installaties beschikbaar zijn.

ASSORTIMENT
Maar Drijfhout biedt goudsmeden en juweliers dus ook de mogelijkheid om 
zelf te galvaniseren. De galvano PGG 10-3 / 1,5 liter bad van Heimerle + Meule 
stelt u in staat om uw producten bijvoorbeeld te rhodineren, vergulden of ver-
zilveren, maar mocht u nog meer gedetailleerd werken biedt Drijfhout het Pen 
galvano apparaat Promex. 

CURSUS
Allemaal leuk en aardig, maar er komt veel meer kijken bij galvaniseren dan 
het aanschaffen van een galvanobad. De complexe materie achter galvaniseren 
is niet één, twee, drie onder de knie te krijgen en kennis over hoe in welke 
situatie te handelen is niet altijd aanwezig. Daarom organiseerde Drijfhout 
samen met een galvano-technicus een cursus waarin het bedrijf de aanwezigen 
kennis liet maken met de nieuwste ontwikkelingen en trends met betrekking tot 
oppervlaktetechnieken. 

De cursus behandelde het gebruik van de apparatuur en chemicaliën om zo 
efficiënt en langdurig mogelijk met de baden te werken. Vanuit het moederbe-
drijf Heimerle + Meule was galvano-expert Carsten Zech aanwezig om de acht 
aanwezige goudsmeden en juweliers te voorzien van theoretische kennis en 
hen te helpen in de praktijk.

AL JAREN VERKOOPT DRIJFHOUT APPARATUUR EN BADEN 

VOOR HET GALVANISEREN VAN SIERADEN, INDUSTRIËLE 

PRODUCTEN OF ONDERDELEN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN. 

OM ZELF TE GALVANISEREN ONTBREEKT VAAK DE KENNIS OF 

HET KOMT TE WEINIG VOOR. VOOR DEGENEN DIE TOCH 

ZELF GALVANISEREN BIEDT DRIJFHOUT NIET ALLEEN EEN 

UITGEBREID ASSORTIMENT AAN PRODUCTEN, OOK BIEDT 

HET BEDRIJF NU ONDERSTEUNING IN DE VORM VAN EEN 

WORKSHOP. HEEL HANDIG, WANT HET BLIJKT DAT ER NOG 

GENOEG VRAGEN ZIJN OVER DE JUISTE HANDELINGEN TIJ-

DENS HET VERRHODINEREN, VERGULDEN, KLEURVERGULDEN, 

VERNIKKELEN, VERKOPEREN OF VERZILVEREN VAN PRODUC-

TEN. DE EERSTE GALVANO-CURSUS VAN DRIJFHOUT VOND 

OP WOENSDAG 11 MEI PLAATS EN DE REDACTIE VAN VAK-

TIJDSCHRIFT DE JUWELIER WAS OOK AANWEZIG.

EERSTE GALVANO-CURSUS 

DRIJFHOUT GROOT SUCCES

R E P O R T A G E
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◀ Bert van Engelenburg aan het werk
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THEORIE
De galvano-cursus begon om negen uur ’s ochtend bij Drijfhout in Amsterdam, 
waar we worden ontvangen door Drijfhouts eigen galvano-deskundige Bert van 
Engelenburg. Als eerste staat een inleiding in de galvanotechniek op het pro-
gramma. Dat het geen uitleg betreft van een half uur mag duidelijk zijn, want 
bij het galvaniseren van sieraden en andere producten komt heel veel kennis 
en bovenal ervaring kijken. In drie uur geeft Carsten Zech uitleg over hoe je 
het beste sieraden rhodineert, verguldt of verzilvert. Daarbij volgt uitleg van de 
kleine galvano-apparatuur van 1,5 en 3 liter, het juist behandelen van de edel-
metaal baden

Na een pauze is het tijd voor het galvaniseren van de door de aanwezige deel-
nemers meegebrachte stukken. In de praktijk leer je het toch het beste. Zo blijkt 
ook, want praktische problemen kunnen ter plekke door Bert en Carsten opgelost 
worden en zodoende krijgen de praktisanten handige tips en trucs aangereikt.

ERVARING
Er is vanuit de branche blijkbaar grote behoefte aan een galvano-cursus. De 
te vergeven plekken waren binnen de kortste keren ingevuld en de aanwezige 

goudsmeden en juweliers geven aan ook daadwerkelijk iets te hebben aan de 
tips van Carsten en Bert. “Ik heb hier zeker wat aan gehad”, zo geeft één van de 
aanwezige goudsmeden aan. Hij is al dertien jaar actief bezig met galvaniseren, 
maar blijkt vandaag toch nog heel wat kennis te hebben opgedaan. “Het fijne is 
dat er iemand met heel veel kennis aanwezig is die je vragen kan beantwoor-
den. Dat schort er nog wel eens aan. Je koopt een apparaat en je krijgt een 
summiere uitleg. Je gaat aan de slag, maar in de praktijk blijkt het toch moeilijk 
om mee te werken. Daarom is dit initiatief van Drijfhout ook heel goed. Ik loop 
vaak tegen wat dingen aan, zoals dat er vlekken ontstaan bij het rhodineren, en 
nu weet ik waaraan dat ligt.”

Drijfhout is meer dan tevreden met de opkomst van de eerste galvano-cursus. 
Bert: “De plekken voor de cursus waren vrij snel vergeven, dus dat geeft aan 
dat er behoefte is aan meer kennis over galvaniseren. Het is nu de bedoeling 
om deze workshop om het half jaar te organiseren.”

Meer informatie: 

Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com

Carsten Zech legt uit hoe het galvaniseren werkt

Een sieraad klaar om te worden rhodineren

http://www.drijfhoutnl.com/




D E  J U W E L I E R  N R  3  2 0 1 6 47

I N T E R V I E W

BRANS ALMELO
ONTWIKKELT REPARATIEVOLGSYSTEEM

melo is een oude bekende in de branche. Het bedrijf werd in 1957 
opgericht en neemt juweliers de complete service uit handen. “We ontzor-
gen de juweliers volledig. Dat houdt in dat we de reparaties van juweliers 
voor onze rekening nemen. Door met Brans Almelo in zee te gaan heeft u de 
beschikking over uurwerkmakers, goudsmeden, zilversmeden, zetters voor het 
incrustatie zetwerk, handgraveurs en ontwerpers. Stuk voor stuk vakmensen 
die zich inzetten om juweliers zo snel mogelijk van dienst te zijn. Juweliers 
kunnen bij ons terecht voor alle voorkomende werkzaamheden. Op dit 
moment zijn lasergravures veel gevraagd. Dan kun je denken aan vingeraf-
drukken, foto’s en handschrift gravures. Ook deze opdrachten horen tot onze 
mogelijkheden.”

ESCEA
Na een periode van gedegen onderzoek en ontwikkeling is Brans Almelo de 
laatste tijd druk met de daadwerkelijke implementatie van hun opdrachtvolg-
systeem. “Onder de naam Escea hebben wij een systeem ontwikkeld dat het 
voor juweliers heel gemakkelijk maakt om inzicht te krijgen en te geven in 
hun reparaties. We zijn daarbij uitgegaan van de situatie aan de toonbank. 
Wat vindt daar plaats en wat is praktische informatie die meteen gegeven 
moet worden? Dan heb je het met name over de prijs en de tijd dat de repa-
ratie in beslag neemt”, aldus Marius.

HET IS EEN TIJDJE WAT STILLER GEWEEST RONDOM BRANS ALMELO EN MET EEN GOEDE REDEN. HET BEDRIJF 

HEEFT, ZOALS DE HELE BRANCHE, EEN MOEILIJKE TIJD ACHTER DE RUG, MAAR IS WEER VOL OP STOOM. “WE 

HEBBEN DE AFGELOPEN TWEE JAAR ONZE KOSTEN ONDER DE LOEP GENOMEN EN GESNEDEN WAAR MOGE-

LIJK, MET HET GEWENSTE POSITIEVE RESULTAAT”, VERTELT MARIUS VAN HARTEN.

GETEST
Om tot een zo goed mogelijk systeem te komen, heeft Brans Almelo geluis-
terd naar de wensen van haar klanten. “We hebben vijf klanten bezocht en 
uitgebreid gevraagd wat ze graag zouden willen van een dergelijk systeem 
in relatie met de consument. Die wensen hebben we ter harte genomen en 
meegenomen in de ontwikkelingsfase. Het systeem is zeer uitgebreid getest 
en beproefd en draait op dit moment al naar volle tevredenheid bij zo’n 140 
verkooppunten”, geeft Marius aan.

PRIJS
Het grote voordeel van het Escea-systeem is dat een juwelier meteen de prijs 
kan tonen aan zijn klanten. “De juwelier kan op een eenvoudige manier zijn 
klant ter plekke laten zien hoe duur een reparatie wordt. Het principe is heel 
simpel. De juwelier klikt op het soort reparatie en de prijs die wij rekenen 
voor die reparatie komt in beeld. We hebben in de prijs meteen de marge van 
de juwelier verwerkt. Mocht de klant akkoord gaan met de prijs, wordt het 
product naar ons gestuurd en gaan wij aan de slag.”

Het Escea-systeem is een gratis service vanuit Brans Almelo voor zijn klan-
ten. “Het is een website die wij aanbieden. Dus geen softwarepakket waar 
hardware voor aangeschaft moet worden. Het systeem is zeer gebruikersvrien-
delijk en intuïtief ontworpen, iedereen kan hiermee werken. Dit neemt onze 
klanten daardoor veel rompslomp uit handen.”

Meer informatie: 

Brans Almelo
Tel. 0546-819607
www.bransalmelo.nl   
www.escea.eu

Marius van Harten en 

Rob aan de Stegge die 

verantwoordelijk is voor 

de interne en externe 

implementatie van Escea

http://www.bransalmelo.nl/
http://www.escea.eu/
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S I E R A D E N

BRAIDED COLLECTION VAN HOOKED

MINIMALISTISCHE TREND BIJ 

SPARKLING JEWELS

De Braided Collection bestaat uit lederen gevlochten banden in drie 
lengtematen die zowel beschikbaar zijn in zomerse pastels als in de 
basiskleuren. De Braided collection is overigens leverbaar in de pla-
ting zilver, goud, roségoud en gun metal. Naast de Braided Collection, 
lanceert Hooked Concepts dit seizoen de stoere Cuffs, volledig stalen 
banden in drie lengtematen beschikbaar en in alle plating kleuren. De 
Cuffs zijn perfect te combineren naast een horloge of in combinatie met 
andere armbanden. 

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

Een selectie van de 20mm Regular Edition pendanten zijn nu ook ver-
krijgbaar in een kleinere 14mm versie. De Minimal Editions komen 
met een fijner collier in de lengtematen 60 en 80 cm welke perfect te 
combineren zijn met de 70 en 90cm colliers van de Regular Editions. 
Het mix & match principe is nog verder uitgediept in de Sparkling Jewels 
Bracelet Editions. Dit concept is in een driedimensionaal concept waar-
bij de 14mm edelstenen, als ook de zilveren of edelsteen armbanden, 
verwisseld en gecombineerd kunnen worden met de stijlvolle armband 
pendanten. 

Naast de brede collectie uitbreiding is het concept vernieuwd met onder 
andere nieuw beeldmateriaal. Naast een clean beeld in de winkels met 
het nieuwe display is ook voor zowel advertenties, consumenten brochu-
res, social media en webshops alle tot in de puntjes verzorgd.

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

HOOKED CONCEPTS KOMT DIT SEIZOEN MET NIEUWE VARI-

ATIES IN HUN BASISLIJN EN DAARNAAST MET TWEE NIEUWE 

STIJLEN IN ARMBANDEN: DE BRAIDED COLLECTION & CUFF 

COLLECTION.

SPARKLING JEWELS LANCEERDE BEGIN DIT JAAR DE NIEUWE 

COLLECTIELIJNEN MINIMAL & BRACELET EDITIONS. INGEHAAKT 

OP DE INTERNATIONALE TREND VAN LESS IS MORE, CREËERT 

SPARKLING JEWELS NAAST HUN BASISLIJN NU OOK EEN LIJN 

GEBASEERD OP DE TREND VAN HET MINIMALISTISCHE IN COM-

BINATIE MET HET ZO POPULAIRE ‘LAYERING CONCEPT’. 

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


TMH watches & jewellery
www.takemehome.nl

http://www.takemehome.nl/
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De sieraden uit deze collectie zijn wat opvallender dan de vele fijne sieraden 
die de collectie van Hot Diamonds kent. Daardoor zijn de items echte eyecat-
chers, maar op een subtiele manier. In elk sieraad zijn diamantjes verwerkt, 
die het sieraad net even een bijzondere touch geven en de sieraden zijn 
gemaakt van 925 sterling zilver. 

Meer informatie: 

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

De grote trend van het seizoen is het combineren van 
geometrische vormen en verschillende lagen van sieraden. 
Dit is duidelijk zichtbaar in de collectie Soft Geometrics. 
Smaakvolle zirkonia-stenen contrasteren met duidelijke 
sterke lijnen. Het resultaat: one-of-a-kind sieraden met een 
tijdloze en elegante uitstraling. De armband is met zekerheid 
de eyecatcher in de nieuwe collectie en de bijpassende ring 
maakt de modieuze look helemaal perfect. 

Voor meer informatie:

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

DE NIEUWE COLLECTIE VAN HOT DIAMONDS IS FRIS, ENERGIEK, EN 

ZOMERS. DE COLLECTIE BESTAAT UIT PRACHTIGE VORMEN, WAAR-

ONDER OOK DE SIERADEN UIT DE CRYSTAL COLLECTIE. 

DE NIEUWE TRENDS VAN DE ESPRIT TIMEWEAR & JEWEL COLLECTIE WORDEN 

GEVORMD DOOR TWEE KEY-THEMA’S: SECRET GARDEN EN SOFT GEOMETRICS. DE 

DESIGNERS VAN ESPRIT HEBBEN DEZE THEMA’S ONTWIKKELD TOT EEN FRAAIE HOR-

LOGE- EN SIERADENCOLLECTIE.

CRYSTAL COLLECTIE VAN HOT DIAMONDS

    ESPRIT GAAT VOOR 
    GEOMETRISCHE VORMEN

S I E R A D E N

mailto:info@city-time.nl
http://www.beachtime.nl/
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De komende editie vindt plaats van vrijdag 2 tot en met maan-
dag 5 september in hal 5 van het expositiecomplex Porte de 
Versailles in Parijs. De Bijorhca Paris vindt tegelijkertijd plaats 
met de modevakbeurs Who’s Next (Expositiecomplex Porte 
de Versailles) en de woondesignvakbeurs Maison&Objet Paris 
(Expositiecomplex Paris Nord Villepinte).  

SECTOREN
De 450 merken die aanwezig zijn op de Bijorhca Paris zijn 
verdeeld over drie verschillende sectoren voor een overzichte-
lijke indeling van het aanbod en een goede doorstroom van de 
bezoekers: Waardevolle Juwelen (goud, juwelen, zilver, vermeil, 
staal en horloges), Fantasie Sieraden (design, couture en mode-
accessoires) en Elementen (fournituren voor sieraden, technische 
industrie, verzekeringen en beveiliging).

Tijdens de aankomende editie in september gaat de aandacht van 
de vakbeurs speciaal uit naar de sector Waardevolle Juwelen, 
met onder andere de ontvangst van verschillende Juweliers-
Horlogemakers groepen, zoals de Nouveaux Bijoutiers en de 
Groupement MG.

TWEE TRENDRUIMTES  
Inkopers en designers kunnen op de Bijorhca Paris terecht voor 

BIJORHCA PARIS IS EEN INTERNATIONALE VAKBEURS 

VOOR FANTASIE SIERADEN, JUWELEN, HORLOGES, 

FOURNITUREN EN AANVERWANTE TECHNISCHE INDUS-

TRIE. GEDURENDE VIER DAGEN PRESENTEREN 450 MER-

KEN AFKOMSTIG UIT MEER DAN DERTIG LANDEN HUN 

NIEUWE COLLECTIES AAN 14.000 VAKBEZOEKERS VAN 

BIJNA HONDERD VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN.

 BIJORHCA PARIS: 
2 TOT EN MET MAANDAG 5 SEPTEMBER

B E U R S A A N K O N D I G I N G

het vinden van inspiratie en het ontdekken van de seizoen-
strends, vormgegeven in een originele setting dankzij twee 
unieke beursruimtes gecreëerd door styliste Elizabeth Leriche 
en gerealiseerd met sieraden van exposanten: 

     • De ruimte Fashion Trends presenteert een combi  
 natie van sieraden en mode silhouetten rondom   
 vier thema’s: ‘Pink Lady’, ‘Night Luxury’, ‘Flower  
 Fantasy’ en ‘Military Rock’

     • De ruimte Precious Gallery onthult een selectie van  
 waar devolle juwelen van exposanten 

Meer informatie:

Promosalons
Tel. 020-4620020
info@promosalons.nl 
www.bijorhca.com

mailto:info@promosalons.nl
http://www.bijorhca.com/


CORTE GRANDE RING 
Sterling zilver en zirconia

€ 199

SIFJAKOBS.COM SIF JAKOBS JEWELLERY SIF JAKOBS JEWELLERY

http://sifjakobs.com/


N I E U W S

MILLER/CO HEEFT EEN NIEUW MERK AAN HET PORTFOLIO 

TOEGEVOEGD: RSC WATCHES. RSC WATCHES ZIET IN 

MILLER/CO DE JUISTE PARTNER OM DE TOEKOMST VAN 

HET MERK IN NEDERLAND UIT TE BOUWEN. HIERMEE 

VOEGT MILLER/CO HET MERK RSC WATCHES TOE AAN 

HAAR BESTAANDE MERKPORTFOLIO (GIORGIO FEDON, 

VENDOUX, OPS! OBJECTS EN GLOGGY CLOCKS).

Joyce Haagmans, General Manager Miller/Co, zegt over de samenwer-
king; “Voor Miller/Co is dit een logische stap, want we geloven enorm in 
de collectie van RSC Watches. Het is daarnaast een merk met een eigen 
verhaal. De kwaliteit is uitstekend en er staat een enorm getalenteerd 
design- en marketingteam achter het merk. Daarnaast hebben we er de 
distributie, het salesteam en de in huis aftersales voor. Kortom alle ingre-
diënten zijn aanwezig om ook dit merk tot een succes te maken.” 

REPUTATIE
Guido en Ronald Steffen, eigenaren van het merk RSC Watches, zien de 
samenwerking met Miller/Co met vertrouwen tegemoet. Naar eigen zeg-
gen kiezen zij voor de goede reputatie en betrouwbaarheid van Miller/Co.

HET MERK
De inspiratie voor het design van RSC Watches komt uit de verhalen over 
de vliegtuigen en de piloten uit de eerste wereldoorlog. Deze verhalen 
worden vertaald in het design van het horloge. Voor Miller/Co is RSC 
Watches een mooie en bijzondere collectie om toe te voegen aan haar 
bestaande portfolio.

Meer informatie: 
Miller/Co
Tel. +31 (0)23 - 53 88 384
www.millerco.nl  
www.rscwatches.com

MILLER/CO 
BREIDT MERKPORTFOLIO UIT

HSC Nederland | 075 - 670 7075 | info@hscnederland.nl | www.hscnederland.nl

Verzorgt ook de reparaties van onderstaande horlogemerken.

Let op: per 13 juni zijn wij verhuisd naar Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam.

Advertentie
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“ALMA FINDINGS  

 IS MEER DAN ‘ZOMAAR’ 
 EEN LEVERANCIER”

Alma Findings is in Nederland de exclusieve watchwinder-
dealer van het merk Ferocase. Alma Findings heeft hiermee een 
breed assortiment (circa 55 modellen) uit voorraad leverbaar. 
“Van winders die geschikt zijn voor één horloge tot sierlijke 
stalen opwindkasten voor meerdere horloges als eyecatcher in 
uw zaak.”

RIO GRANDE
De richting die Alma is ingegaan om de juweliersbranche 
een stapje dichter bij het gigantische assortiment van het 
Amerikaanse bedrijf Rio Grande te brengen blijkt een groot suc-
ces. “Voorheen leek het vrijwel onmogelijk om bepaalde fourni-
turen te bestellen; die ene speciale kleursteen of dat vernuftige 
gereedschap welke in Nederland niet verkrijgbaar is, is wel te 
bestellen in Amerika. Door de unieke samenwerking die wij met 
Rio Grande zijn aangegaan is het nu eenvoudig om uit het com-
plete assortiment van deze firma uw bestelling te doen en deze 
mee te laten komen met uw bestelling van Alma Findings. In 
één klap is de keuze uit fournituren, metaalsoorten, kleurstenen 
en gadgets enorm verbreed voor de Nederlandse markt.”

ORION
Alma Findings is tevens de officieel importeur/distributeur 
van Orion puntlas- en lasermachines. “Dit vooraanstaand 
Amerikaanse merk voorziet in een programma puntlasmachines 
van zeer hoogstaand niveau. Voor € 1.800,- is er al een punt-
lasmachine waarmee u eenvoudige verbindingen kunt maken. 
Ideaal voor kleine reparaties. Alma Findings heeft een show-
room ingericht met alle types Orion lasapparatuur. U kunt daar 
met eigen ogen de werking van de machines zien en eventueel 
zelf plaats nemen achter één van de machines. Ook gebruikers 
van de PUK-lasermachines zijn van harte uitgenodigd om de 
meerwaarde van de Orion-machines te ervaren”, vertelt Folkert.

BRILJANT SIERADEN
Gouden sieraden gezet met briljant worden weer meer gevraagd 
en ook hier biedt Alma Findings uitkomst. “Wij hebben een 
prachtig luxe brochure met complete series sieraden met dia-
mant in diverse uitvoeringen en steengroottes. Alma Findings 
maakt het u met deze brochure gemakkelijk; u bestelt vanaf nu 

ALMA FINDINGS IS EEN VERTROUWDE NAAM IN FOURNITURENLAND. HET 

BEDRIJF STAAT BEKEND ALS LEVERANCIER VAN BASISPRODUCTEN VOOR 

REPARATIE- EN NIEUWWERK EN ALS ATELIER VOOR HET VERVANGEN VAN 

HORLOGEGLAZEN. MINDER BEKEND IS WELLICHT DAT ALMA FINDINGS OOK 

DE FEROCASE WATCHWINDERS IN HET ASSORTIMENT HEEFT, NET ZOALS 

ORION PUNTLAS- EN LASERMACHINES, MAAR DAARNAAST OOK PRACH-

TIGE BRILJANT SIERADEN IN HET BREDE AANBOD HEEFT. WIJ SPRAKEN MET 

FOLKERT AKKERMAN VAN ALMA FINDINGS OVER DE MINDER BEKENDE 

PARELS UIT HET ASSORTIMENT.

Orion

het complete gezette sieraad in een luxe verpakking  en de levering wordt binnen een 
week gerealiseerd. Binnenkort zal deze brochure verschijnen.”

HORLOGE GEREEDSCHAP
Alma is ook distributeur van Bergeon, Horotec en Witschi Fils gereedschappen. “Uit 
voorraad of op speciaal verzoek, u vraagt en Alma levert”, zo geeft Folkert aan. “Met 
de kleine presentatie van deze nieuwe productgroepen hopen wij aan te geven dat 
Alma Findings meer is dan ‘zomaar’ een leverancier.”

Voor meer informatie:
Alma Findings
Tel 072-520 33 33 
www.almafindings.nl 
verkoop@almafindings.nl
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www.manfredcracco.com

Discover our collection at Orfac distribution.

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

http://www.manfredcracco.com/
mailto:info@orfac.nl
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B E D R I J F S P R O F I E L

IN JOURE TREKKEN ZE AAN DE TOUWTJES ALS HET GAAT OM EDELMETALEN EN SIERADEN. HIER KOMEN GROTE STROMEN VAN GOUD EN 

ZILVER SAMEN EN KRIJGT EEN GROOT DEEL VAN DE NEDERLANDSE SIERADEN EEN OFFICIEEL WAARBORGMERK. OP HET FUNDAMENT VAN 

EEN MEER DAN TWEE EEUWEN OUD FAMILIEBEDRIJF IN HET ZILVERAMBACHT STAAN NU TWEE BELANGRIJKE PIJLERS. DE FOCUS LIGT NIET 

MEER OP HET ZILVERSMEDEN, MAAR DE HANDEL EN DE KEURING VAN EDELMETALEN: VAN DER MEULEN EDELMETAAL BV EN EDELMETAAL 

WAARBORG NEDERLAND BV.

UITGELICHT: 
VAN DER MEULEN EDELMETAAL EN

EDELMETAAL WAARBORG NEDERLAND

“Wij zijn het centrale punt voor juweliers, goud- en zilversmeden, en hande-
laren”, zegt directeur Marc Breitsma. “Vanuit Joure handelen wij ook op de 
internationale goud- en zilvermarkten.”

In tijden van economische onrust en kelderende aandelen houden ze in 
Joure het hoofd koel want  juist dan groeit de belangstelling voor goud, zil-
ver en platina. Van kopers, maar ook van verkopers. Nu de goudprijs weer 
oploopt, merkt Breitsma de nieuwe interesse. “Het is net als in 2012, toen in 
de hevigheid van de economische crisis de goudprijs piekte naar een record 
van €44.318,- per kilogram. Mensen kwamen met zakken vol goud binnen, 
alle kastjes werden opgeruimd”, herinnert Breitsma zich. “En er was ook een 
andere kant: mensen wilden investeren in goud, het was amper aan te sle-
pen.”

RECYCLING
Oud goud en oud zilver uit heel Nederland komen naar Joure. “Het gaat 
onder andere om bij juweliers aangeboden sieraden van particulieren, om 
restpartijen uit de sieradenhandel of industrie, of om het goud van tandartsen 
en crematoria. Het wordt gesmolten en daarna snel weer verhandeld. Per 
klant worden de zendingen verwerkt en geanalyseerd. De mooiste sieraden 
verdwijnen in een kleine hel van vuur en stollen daarna in de gietkommen tot 
een object van grote waarde dat al eeuwenlang zekerheden biedt en deuren 
opent voor handel.”

KEURING
Over zekerheden weten ze alles in Joure. Met ambachtelijke technieken, maar 
ook met nieuwe verfijnde technologie krijgen miljoenen sieraden per jaar bij 
Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) een keurteken, opdat een ieder weet 
welk gehalte zilver, goud of platina erin is verwerkt. 

Er zijn heuse stempelkamers. “Hier stansen werknemers keurtekens in ringen, 
armbanden, oorbellen en wat er maar in goud en zilver valt te bedenken.  Dit 
stempelen is de afronding van het onderzoekswerk. Dit kan met het doorstaan 
van de toetssteen. Het is een oude methode, want de Egyptenaren gebruikten 
deze al om vervalsers te ontmaskeren. Door een zilveren of een gouden voor-
werp over een blokje kwartssteen te wrijven en de kleur te vergelijken met die 
van de afdruk van toetsnaalden, is precies te bepalen om welk gehalte edel-
metaal het gaat. Wie twijfelt kan met een chemische proef uitsluitsel geven.”
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NIEUWE TECHNOLOGIE
Met nieuwe technologie kan het nog sneller en nog exacter. “Met röntgen-
stralen bijvoorbeeld. Er is veel geïnvesteerd in deze techniek. Met drie rönt-
gensystemen wordt nu met een hoge mate van nauwkeurigheid het edelme-
taalgehalte bepaald. Voor wie heel exacte gegevens wil, zijn er nog andere 
methodes. Met cupellatie bijvoorbeeld, waarbij een klein deeltje goud wordt 
gesmolten en de legering wordt gescheiden. Of voor zilver met titratie, met 
toepassing van salpeterzuur en een keukenzoutoplossing. Of door middel van 
ICP, met analyse methode die gebruik maakt van optische spectraallijnen.”

Het werk wordt bij EWN in Joure heel zorgvuldig uitgevoerd. Ze moeten wel, 
want de wettelijke voorschriften zijn streng. Bovendien, wat er wordt aan-
geleverd, moet ook weer terug naar de klanten. Dat is geen sinecure. Alles 
wordt daarom bij inkomst gewogen en bij uitgaan opnieuw. 

NIEUWKOMER
Edelmetaal Waarborg Nederland in Joure is een bijzondere speler in de 
wereld van goud, zilver en alle andere edelmetalen. Er zijn maar twee bedrij-

ven in Nederland die de taken uit de Waarborgwet 1986 mogen uitvoeren. 
Van oudsher ligt de taak bij Waarborg Holland in Gouda, maar EWN in Joure 
heeft als nieuwkomer (2002) nu veruit het grootste deel van de markt ver-
overd.

Toepassing van nieuwe technologie gaf het Jouster zilverbedrijf vleu-
gels. Het kon zo in korte tijd uitgroeien tot een vooraanstaande speler. 
Verantwoordelijk manager Sipke van der Meulen, de volgende generatie in 

het bedrijf, ziet nog veel meer mogelijkheden. “Onze manier van werken 
is een voorbeeld voor andere landen. Snelheid en kwaliteit zijn door-

slaggevend.”

Edelmetaal Waarborg is vooral het werk en de doorzet-
tingskracht geweest van Jaap van der Meulen, telg uit een 
eeuwenoud geslacht van Jouster zilversmeden. Met een 
scherp oog voor ontwikkelingen speelde hij het na veel 
juridische strijd klaar om vanaf 2002 ook in Joure het bij 
de Waarborgwet horende onderzoeks- en keuringswerk te 
mogen uitvoeren. Het monopolie van Waarborg Holland 
in Gouda werd daarmee met succes aangetast.  

RECORD
Nu is de goudprijs wederom bezig met een opmars 
en is momenteel al gestegen tot boven de €35.000,-. 
“Iedereen probeert zichzelf in te dekken: centrale ban-
ken, pensioenfondsen, maar ook particulieren”, licht 
Marc Breitsma toe. “De goudprijs zal nog verder oplo-
pen. Het oude record kan ook zo in zicht komen.”

Meer informatie:

Van der Meulen Edelmetaal
Tel. 0513-468110
info@meulen.nl
www.meulen.nl

Edelmetaal Waarborg Nederland BV
Tel. 0513-468111 
info@ewnederland.nl
www.ewnederland.nl

mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
mailto:info@ewnederland.nl
http://www.ewnederland.nl/
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H O R L O G E S

GARMIN 
INTRODUCEERT 

VÍVOMOVE

Naast een stijlvol uurwerk houdt vívomove het aantal stappen bij, registreert 
het slaapritme en synchroniseert met de Garmin Connect™ Mobile app om 
alle statistieken in detail te kunnen bestuderen. Mocht je gedurende langere 
tijd inactief zijn, dan herinnert de bewegingsbalk je eraan wanneer het tijd is 
om te bewegen. Met een batterijlevensduur van één jaar, waterbestendigheid 
tot 50 meter en verschillende polsbanden is de vívomove een elegant acces-
soire voor heren en dames. 

STIJLVOL
“De vívomove is een spannende, stijlvolle aanvulling op de brede lijn van 
Garmin activity trackers, waardoor het makkelijker dan ooit is om modieus 
en actief te blijven”, aldus Dennis Herremans, Product Manager Garmin 
Nederland BV. “Of je nu op weg bent naar een vergadering of gezellig aan 
het winkelen bent, met vívomove beweeg je bewust en kom je stijlvol voor 
de dag.” 

Vívomove heeft een klassieke analoge wijzerplaat en is verkrijgbaar in drie 
modellen; de vívomove Sport, vívomove Classic met een leren polsband en 
de vívomove Premium met leren polsband en volledig RVS kast. Er is een 
variatie aan verwisselbare leren en siliconen polsbanden verkrijgbaar,. Het 
horloge is verkrijgbaar in verschillende kleurstellingen en materialen - zwart, 
wit, roségouden ring, roestvrijstaal en goudkleurig. 

BEWEGEN
De wijzerplaat van het horloge is voorzien van twee balken, waardoor je als 
gebruiker in één oogopslag je stappendoelstelling en inactiviteit kunt zien. De 
balk aan de linkerzijde van de wijzerplaat toont het percentage van de geper-
sonaliseerde dagelijkse stappendoelstelling op basis van het activiteitenni-

GARMIN INTRODUCEERT VÍVOMOVE - EEN MODIEUS 

ANALOOG HORLOGE MET ACTIVITEIT TRACKING FUNCTIES 

EN EEN BATTERIJLEVENSDUUR VAN ÉÉN JAAR WAARMEE 

STIJL EN BEWUST BEWEGEN SAMENKOMEN.

veau. De rode balk aan de rechterzijde herinnert eraan om te gaan bewegen. 
Na één uur zal de bewegingsbalk tot halverwege rood kleuren. Daarna zal 
dit iedere vijftien minuten toenemen. De bewegingsbalk kan worden terug-
drongen door te bewegen en enkele minuten te lopen. De vívomove houdt 
ook het slaapritme in de gaten. Deze gegevens kunnen bekeken worden in 
Garmin Connect.

GARMIN CONNECT 
Gedurende de dag synchroniseert vívomove automatisch met de Garmin 
Connect Mobile app, zodat er een volledig beeld van de dagelijkse activitei-
ten is. In Garmin Connect, de gratis online Garmin fitness community, kun-
nen workouts gepland worden, zijn slaappatronen inzichtelijk, kan worden 
deelgenomen aan online uitdagingen en virtuele badges worden verdiend.

Meer informatie:

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

mailto:Jeroen.Bartels@garmin.com
http://www.garmin.nl/


MAANDAG 4 JULI
JEWELS & WATCHES
Kom op maandag 4 juli naar de openingsdag van Jewels 
& Watches. Ontdek de laatste trends en spraakmakende 
collecties van deze zomer!

Social Media Workshops
Neem daarnaast deel aan één van de social media workshops en leer 
meer over hoe een succesvolle facebook-, linkedin- en instagramcampagne 
je omzet kunnen verhogen!

#trademart
trademart.nl

JEWELS & WATCHES is gratis te bezoeken met een Trade Mart Jaarkaart.
Regel je jaarkaart dus snel op trademart.nl/jaarkaart.

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


BRIDAL COLLECTION 

BREUNING SIERADEN

“De bruids- en aanzoeksringen uit de Pure Love lijn zijn zeer 
geschikt voor een aanstaande bruid, maar ook voor het dragen in 
het dagelijkse leven”, vertelt Henk Gottenbos, eigenaar van Montu 
en distributeur voor Breuning Sieraden in Nederland.

De Pure Love lijn toont een ruime keuze in trouw- en aanzoeksrin-
gen en -sieraden in diverse prijs- en designsegmenten. Henk: “Er 
zijn veel meer mogelijkheden met deze lijn. We hebben zogenaam-
de ‘Bridal-boxen’ die bestaan uit sieraden die zilver gerhodineerd 
zijn en zijn versierd met zirkonia. Deze sieraden zijn natuurlijk 
ook verkrijgbaar in wit- geel- of roségoud met zirkonia of briljant. 
Deze Bridal Collection heeft absoluut toegevoegde waarde, omdat 
we merken dat er steeds vaker aanzoeksringen en -sieraden worden 
aangeschaft.”  

SOLITAIR CONFIGURATOR
Elke Breuning-dealer weet zich ook verzekerd van een extra tool. 
“Er bestaat voor onze dealers de mogelijkheid om online met de 
solitair configurator van Breuning de ring naar de keuze van de 
klant samen te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld heel gemakkelijk de 
kleur van het goud en de grootte van de steen bepalen. Hiermee 
ben je als Breuning-dealer dus altijd in staat in te spelen op klant-
specifieke wensen”, besluit Henk.

Voor aanvullende informatie Breuning sieraden: Montu, Henk 
Gottenbos, www.montu.nu, info@montu.nu

TEGENWOORDIG IS HET OOK ZO DAT BIJ EEN AANZOEK IN ONS LAND EEN MOOIE 

AANZOEKSRING WORDT GEGEVEN. NOG NIET ZO DAT ER VAN DE MAN OF VROUW 

VERWACHT WORDT DAT ER ANDERHALF MAANDSALARIS WORDT UITGEGEVEN AAN EEN 

AANZOEKSRING, MAAR HET MAG TOCH WAT KOSTEN. BREUNING RICHT ZICH AL EEN 

AANTAL JAAR OP DEZE MARKT MET DE BRIDAL COLLECTION.
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TONYGOETZ ®

 

 

 

  

 

 

Onze activiteiten

Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

 

 

 

 

 

 

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/


“HET DOEL IS DAT FAIRY FASTENER EEN 

DAGELIJKS GEBRUIKSARTIKEL WORDT”

WAT IS DE FAIRY FASTENER ?
“Fairy Fastener is een handig hulpmiddeltje om, zonder hulp van anderen, gemakkelijk je armband of 
horloge om te doen. De armband glijdt niet meer weg, omdat de Fairy Fastener de armband vasthoudt. 
Eigenlijk is dat een derde handje en is Fairy Fastener uitermate geschikt voor mensen die moeite hebben 
om een armband om te doen. Het is zodanig ontworpen, dat het gemakkelijk in de hand ligt en de vorm-
geving ook aantrekkelijk oogt.”

HOE IS FAIRY FASTENER ONTSTAAN?
“De bedenkster van de Fairy Fastener, Terri Dutka uit Calgary - Canada, had zelf een juwelierszaak in 
Calgary en kreeg regelmatig van klanten te horen, dat ze moeite hebben om hun armband om te doen. 
Ook resulteerde dat weleens, dat een klant de armband niet kocht, omdat ze er moeite mee hadden om 
hem te sluiten. Terri bedacht: ik moet aan de slag om dit op te lossen. Tezamen met haar twee zussen 
Rhonda en Lou – zij zijn overigens een drieling – gingen ze aan de slag. Om dit alles te kunnen financie-
ren, schreven ze zich in voor het bekende tv-programma ‘The Dragons’ Den’, waar zij hun product pre-
senteerden aan een drietal investeerders en met succes!”

HOE ZIJN JULLIE ALS DISTRIBUTEUR VOOR EUROPA IN AANRAKING GEKOMEN 
MET DIT HANDIGE HULPMIDDEL?
“Wij importeerden juwelen uit Europa en de USA voor de Canadese markt. Terri was een klant van ons 
en toen zij hoorde dat wij naar Nederland gingen, sprong zij daar onmiddellijk op in. Na gesprekken met 
Terri en Rhonda, werd de overeenkomst beklonken. Een distributiekanaal in Europa was een feit.” 

HOE WORDT ER GEREAGEERD OP DE FAIRY FASTENER ?
“Over het algemeen heel goed. In november zijn wij actief met de verkoop van Fairy Fastener gestart en 
op dit moment hebben we reeds 140 verkooppunten in Nederland gerealiseerd en ook spontaan twintig 
verkooppunten in België. En, veel belangrijker nog, er komen repeat orders. Het gaat ons niet om die een-
malige verkoop, maar om het succes voor de juwelier en daarmee een langere termijn relatie opbouwen. 
Inmiddels heeft zich ook een groot Duits verkoopkanaal aangediend en binnen niet al te lange tijd zal 
Fairy Fastener ook daar bekendheid kennen.” 

WAT IS JULLIE DOEL MET DE FAIRY FASTENER?
“Het uiteindelijke doel is dat Fairy Fastener een dagelijks gebruiksartikel wordt. Bovendien is er ook 
gedacht aan een hoesje, zodat het beschermd in je handtas mee kan of op reis. Ons distributiekanaal 
richt zich op juweliers. Wij zijn regelmatig op de weg en vinden het tot nu toe heel gezellig om de 
Nederlandse juweliers te ontmoeten.”

Voor meer informatie: 123 EZ, tel. +31 (0)36 5259093, www.123EZ.nl 

BEGIN DIT JAAR STUITTEN WIJ OP DE 

FAIRY FASTENER, EEN HEEL INGENIEUS 

HULPMIDDEL BIJ HET BEVESTIGEN VAN 

ARMBANDEN EN HORLOGES. DE FAIRY 

FASTENER BLIJKT EEN SUCCES, WANT 

123EZ VAN EIGENARESSE ELLEN KREMER 

HEEFT HAAR HANDEN VOL AAN HET 

BELEVEREN VAN JUWELIERS. WIJ SPRAKEN 

MET ELLEN OVER DE FAIRY FASTENER.
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J U W E L I E R  I N  B E E L D

 JUWELIER HORLOGERIE 

C. TER MAATEN VIERT 
 VIJFTIENJARIG JUBILEUM

IN SCHERPENZEEL, GESITUEERD IN DE GELDERSE VALLEI, WAS HET IN DE MAAND MEI FEEST. MET NAME DAN BIJ JUWELIER 

HORLOGERIE C. TER MAATEN, DAT AFGELOPEN MAAND HET VIJFTIENJARIG JUBILEUM VIERDE. ER WERD WELISWAAR GEEN 

ENORM FEEST GEGEVEN, WEL WERDEN DE KLANTEN EEN BEETJE IN HET ZONNETJE GEZET, WANT ZONDER KLANTEN BEN JE 

NERGENS ALS ONDERNEMER. DAT WETEN ANJA EN CORNELIS TER MAATEN OOK. WIJ ONTMOETTEN ANJA IN SCHERPENZEEL 

OM HAAR TE VRAGEN NAAR DEZE MOOIE MIJLPAAL EN HOE ZE DE AFGELOPEN VIJFTIEN JAAR HEEFT ERVAREN.

Vijftien jaar geleden openden Anja en Cornelis hun eerste juweliers-
winkel in Scherpenzeel. “Voorheen werkte Cornelis op de markt, waar 
hij met een assortiment horloges stond. Horloges en klokken zijn altijd 
zijn passie geweest en hij is opgeleid tot horlogemaker. Ikzelf ben 
opgeleid tot juwelier en goudsmid. Onze gezamenlijke droom was 
destijds een eigen winkel en vijftien jaar geleden diende de mogelijk-

heid zich aan in onze eigen woonplaats Scherpenzeel. We hebben niet 
getwijfeld en zijn dan ook voor onszelf begonnen.”

WINKELS
Het begin ging helemaal volgens plan en naar wens, zo horen wij van 
Anja. “We hebben een goed basisassortiment neergezet en dat in de 
loop van de tijd uitgebouwd. Dat we uit Scherpenzeel zelf komen, 
heeft ook zeker bijgedragen aan ons succes de afgelopen vijftien jaar. 
Het grote verschil met de beginjaren is dat we nu een groter perso-
neelsbestand hebben en we allebei wat meer op de achtergrond zijn 
getreden. Cornelis houdt zich vooral bezig met de horloge- en klok-
kenreparaties, terwijl ik de sieradenreparaties en aanverwante werk-
zaamheden op dat gebied voor mijn rekening neem. Dat vinden we 
allebei ook het leukste om te doen, natuurlijk in combinatie met het 
leiden van de winkels.”

Anja doelt met de winkels onder meer op de in 2009 geopende zaak 
in Barneveld. “Ook in Barneveld diende de mogelijkheid zich aan om 
een winkel te openen en hebben we vol overtuiging de stap naar een 
tweede winkel gezet. Het is ook wat makkelijker, want we kunnen de 
grote voorraden spreiden op deze manier. Als juwelier met een grote 
regiofunctie moet je nu eenmaal veel producten op voorraad hebben 
om nee-verkoop te voorkomen. Dat kan op deze manier met twee 
winkels. Het is in ieder geval voor ons een grote toevoeging gebleken.”

Suzanne Lindhout, Anja ter Maaten, 

Annamarie van Beek en Erna Oskam
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KRACHT
Wij vragen Anja waarom ze denkt dat de afgelopen 
vijftien jaar zo goed verlopen zijn. “Dat heeft denk 
ik toch te maken met onze klantvriendelijkheid, 
onze goede service en ons uitgebalanceerd assor-
timent. We luisteren heel goed naar onze klanten 
op het gebied van merken. Scherpenzeel is maar 
een klein dorp met bijna tienduizend inwoners, 
maar daarnaast hebben we ook een regiofunctie. 
Dat houdt in dat je veel moet kunnen bieden. We 
gaan ook regelmatig naar beurzen om te kijken naar 
nieuwe merken en de laatste trends. Ik ben op dit 
moment heel tevreden over ons assortiment, maar 
er zou her en der nog wel wat aanvulling mogen 
komen. Mijn man wil nog wel een Zwitsers horloge-
merk en ik zou graag nog bijvoorbeeld Michael Kors 
willen opnemen.”

VERBOUWING
Als meest recente hoogtepunt stipt Anja de verbou-
wing van de winkel in Scherpenzeel aan. “Twee jaar 
geleden hebben we de winkel helemaal aangepakt. 
We hebben het interieur in een moderner jasje 
gestoken en de algehele sfeer naar een hoger plan 
getild. Dat heeft zeker gewerkt.” Vanuit de win-
kel komen medewerkers Erna Oskam en Suzanne 

bedrijf jezelf profileert. “Mensen oriënteren zich bijvoorbeeld online, dus is 
het belangrijk dat je daar vindbaar bent. We hebben dan ook een eigen web-
shop, maar die is verre van compleet. We zijn destijds met het Yizz-verhaal 
meegegaan, maar het is toch een beetje teleurstellend hoeveel leveranciers 
uiteindelijk meedoen. Dat is jammer, want ik heb zelf geen tijd of verstand 
om goed bezig te zijn met een webshop. Maar zoals gezegd komen mensen 
met redelijk wat voorkennis de winkel in, maar toch merk je dat ze open staan 
voor advies. Zo kun je ze toch nog een bepaalde richting op sturen.”

Op social media is Juwelier C. ter Maaten ook terug te vinden. “Dat is iets dat 
er ook echt bij hoort tegenwoordig. Daarvoor richt ik me wel op de meiden 
die hier werken, want zij zijn daar veel beter in. Het werkt ook echt als je 
nieuwe producten op Facebook zet. Je hebt direct contact met je doelgroep 
en interactie, want het wordt geliked of ze reageren op een bericht. Laatst 
plaatsten we een nieuwe armband en daar kregen we heel veel reacties op. 
Dan weet je ook dat iets aanslaat.”

ACTIES
Iets waar sowieso veel reacties op kwamen was het vijftienjarig jubileum. “We 
hebben niet heel veel ruchtbaarheid gegeven aan het vijftienjarig bestaan, 
maar we hebben een paar leuke acties opgezet waarmee we onze klanten 
konden bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. Dat wil zeggen dat 
klanten de hele maand mei bij besteding van elke € 25,- een lot kregen om in 
te vullen en aan het einde van de maand kregen twintig mensen een cadeau-
bon van € 50,-. Daarnaast hadden we speciale tasjes en kregen mensen een 
mooie pen.”

En hoe ziet Anja de komende jaren tegemoet? “We gaan gewoon lekker door 
op de manier zoals we nu werken. We zijn geen trendsetter, maar lopen iets 
meer achter de trend aan. Dat werkt prima voor ons. En met twee winkels 
kunnen we alles nog goed behappen. Een derde winkel komt er in ieder geval 
niet. We willen ook lekker van onze vrije tijd kunnen genieten”, zegt Anja 
tot slot.

Lindhout aangesneld. Ook zij zijn heel tevreden over de ‘nieuwe’ winkel. “Het voelde des-
tijds of we een nieuwe start maakten”, vertelt Suzanne. “Het heeft zeker bijgedragen aan de 
werksfeer. De winkel is heel mooi geworden en je werkt er toch ook met wat meer plezier. 
Daarbij zijn klanten heel enthousiast en daar draait het uiteindelijk om”, zo vult Erna aan.

ONLINE PROFILERING
In de afgelopen vijftien jaar is natuurlijk veel veranderd, zeker de consument en hoe je als 
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KEN OVER DE ESSENTIE VAN (VAK)BEURZEN.

De essentie van 
vakbeurzen

Iedereen heeft de Financiële Crisis van 2008 nog vers in het geheugen en het 
lijkt of wij daar nog steeds niet volledig uit zijn gekomen. Maar de afgelopen 
zes maanden lijkt het allemaal erger te worden in de wereld: Aziatische crisis, 
Russische crisis, bloedbaden in het Midden Oosten, vluchtelingen die nergens 
welkom zijn, twijfels over Schengen, een mogelijke Brexit, afschuwelijke 
terroristische aanslagen, mogelijkheid dat Trump de machtigste man van de 
wereld wordt, natuurrampen die erger worden, scherpe daling van olieprij-
zen en tot slot het ene na de andere faillissement van retail-iconen in het 
Nederlandse winkellandschap. Dat lijkt genoeg redenen om negatief te wor-
den en niet af te reizen naar welke beurs dan ook… Dat zou u denken, maar 
wij zijn toch ondernemers? En, wat doen ondernemers? Twee dingen doen wij 
allemaal heel goed: altijd positief en optimistisch zijn en altijd anticyclisch 
denken en investeren.

Tot nu toe heb ik dit jaar twee internationale vakbeurzen bezocht, namelijk 
SIHH te Genève in januari en BaselWorld in maart. Voor mij was dit het der-
tiende SIHH en 26e BaselWorld bezoek op rij. Dit jaar zitten nog voor mij in 
de pijpleiding een bezoek aan Vicenzaoro te Vicenza, Shopping Today en de 
Najaarsbeurs beide te Utrecht, allen in maand september. In het verleden heb 
ik meerdere malen de volgende vakbeurzen bezocht: Inhorgenta te München, 
JCK te Las Vegas en HKTDC te Hong Kong.

De meeste collegae die zo min mogelijk beurzen bezoeken geven vaak als 
argumentatie: te duur, geen tijd, geen zin, te vermoeiend, waarom zou ik 
gaan als de vertegenwoordigers mij toch bezoeken, merken pushen mij om 
te veel te kopen tijdens de beurs, etc. Dit is maar een topje van de ijsberg 
qua argumenten. Velen vragen mij dan ook waarom ik jaar in en jaar uit naar 
deze beurzen ga. Daar kan ik altijd met veel enthousiasme op antwoorden: 
ten eerste is het super leuk en gezellig, want je hoort het laatste nieuws, 
ziet oude vrienden uit de hele wereld en maakt nieuwe vrienden uit de hele 
wereld. Ten tweede is het voor ons bedrijf Ace Juweliers heel belangrijk dat 
wij als eerste de nieuwste collecties geleverd krijgen van merken die wij 
voeren, dus betekent dat ook de eerste dag bestellen op de beurs (vooral de 
limited edition producten). Ten derde is het belangrijk om te netwerken met 
onze partners, op officieel niveau overdag en informeel in de avonden. En, tot 
slot, misschien wel het belangrijkste reden, om nieuwe merken en producten 
te vinden.

Misschien een minder sterk argument, maar ik vind het geestverruimend en 
horizon-verbredend om meetings te houden buiten de vier muren van mijn 
eigen kantoor. Het is goed om in een andere setting te zitten met andere 
gezichten. Daarbij is het moeilijk echt tijd te nemen voor jouw eigen partner 
als men in de eigen zaak zit en dat merk je pas op als je in een andere ‘set-
ting’ zit: er ontstaan kwalitatieve gesprekken. Voor mij is dat ook een belang-
rijke reden om zakelijke meetings buiten de winkel te houden en daarom 
is een vakbeurs een ideale locatie naar mijn mening. Een locatie met echte 
fysieke producten, dit in tegenstelling tot vertegenwoordigers die praktisch 
geen fysieke voorraden meer hebben en alles van papier of een iPad verkopen 
aan ons als ze de juweliers lokaal bezoeken.

Maar zelfs voor de zwaarste sceptici van vakbeurzen, die ik niet met deze 
zwaarwegende motivaties kan overtuigen van het nut van beursbezoeken, 
heb ik nog een stok achter de deur: wat voor een figuur slaat u als juwelier 
als u geen vakbeurzen bezoekt, maar de top 5% van uw eigen klanten gaan 
zelfstandig naar diezelfde beurs? Hoe reflecteert dat dan op u als ondernemer, 

Alon Ben Joseph

vakman en juwelier? Ik hoor u al denken, wat kan die Alon toch overdrij-
ven… Laat mij u overtuigen: ik kan u zwart op wit meegeven dat de top 5% 
van onze klanten al jaren achter elkaar zelfstandig naar Bazel afreizen en 
BaselWorld bezoeken. Vaak ook nog eens op de openingsdag. Die juweliers 
die uitgenodigd worden voor de ‘gesloten’ beurs SIHH beargumenteren dat 
die consumenten ‘gelukkig’ niet binnen komen op deze luxe B2B beurs. 
Maar, dan moet ik ze er op wijzen dat de afgelopen drie jaar de knop om is 
bij de organisatie van SIHH en sindsdien ook consumenten, naast de juwe-
liers en pers, persoonlijk uitgenodigd worden op deze beurs (en dit in alle 
geuren en kleuren delen op social media). Er gaan zelfs geruchten dat consu-
menten entreekaarten kunnen kopen voor SIHH 2017. En, het frappante is dat 
die consumenten nog meer als VIP’s ontvangen worden ten opzichte van ons, 
de juweliers. Juist daarom is het van essentieel belang dat u als vakman aan-
wezig bent op een dergelijke beurs, zij aan zij met uw eigen klant. Dat biedt 
weer kansen, want in plaats van die klant te bellen over een pre-order van 
een noviteit of een foto van het product per Whatsapp te sturen, kunt u ter 
plekke die order accepteren van uw eigen consument! De essentie van een 
vakbeurs is in mijn bescheiden mening dan ook het samenbrengen van men-
sen: merken, distributeurs, agenten, journalisten, juweliers én consumenten. 
Een plek waar u onmogelijk kunt schitteren door afwezigheid. 

Tot slot wil ik delen dat ik zo erg geloof in vakbeurzen, dat Ace Juweliers, 
samen met onze vakbroeders binnen de Leading Jewelers of the Netherlands 
(LJN), de eerste editie van Salon 0024 in het prestigieuze Amstel Hotel in 
onze hoofdstad hebben gesteund door als eerste partners te tekenen voor 
participatie. Dit is een fantastisch event geworden wat goed is ontvangen en 
bezocht door zowel consumenten, collega-juweliers, leveranciers en journa-
listen! In mijn volgende column zal ik er dieper op ingaan waarom dit event 
een succes was en waarom er een behoefte aan was. Misschien een teken aan 
de wand dat er op lokaal niveau (Benelux) een dependance van BaselWorld 
zou moeten komen?! Persoonlijk ben ik gek op interactie en ben benieuwd 
wat uw favoriete vakbeurs is en waarom. Ik hoor graag van u!

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