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Het is een keuze tegenwoordig: een regulier horloge of een smartwatch! Ik zal u 
bekennen, tot voor kort was het zeker geen moeilijke keuze. Ik zou altijd voor het 
klassieke horloge gaan. Ik draag een horloge omdat ik het mooi vind, het is een sie-
raad voor de man en ik zal als één van de weinigen zijn die mijn horloge ook echt 
nog gebruikt om de tijd af te lezen. Ik ben niet zo van de gadgets, althans tot voor kort.

Van een vooraanstaande leverancier kreeg ik een wearable toegezonden om zelf te 
ondervinden hoe een smartwatch werkt en wat de voordelen van het dragen van een 
dergelijk accessoire kunnen zijn. Sceptisch als ik ben had ik mijn bedenkingen. Ik 
dacht dat je toch heel wat technische kennis moet hebben om een smartwatch über-
haupt op te starten (ja ik ben echt een leek als het op technische apparatuur aankomt), 
maar toen ik eenmaal aan de gang ging, bleek het allemaal heel gemakkelijk. 

Ik zal u nog iets bekennen. Ik vond de smartwatches die ik de afgelopen jaren heb 
mogen aanschouwen niet zo mooi qua design. Te simpel, te saai, te weinig klasse en 
kwaliteit uitstralend en ga zo maar door. De smartwatch haalde het qua ontwerp in 
de verste verte niet bij de klassieke uurwerken waar we allemaal zo van houden. Dat 
is verleden tijd. Grote namen als Frederique Constant, Mondaine, Fossil, Tag Heuer 
en eigenlijk elk zichzelf respecterend horlogemerk heeft een smartwatch-assortiment, 
of is volop bezig met de ontwikkeling daarvan. Dat zorgt ervoor dat de smartwatches 
qua uiterlijk bijna niet meer te onderscheiden zijn van de klassieke uurwerken. Nog 
een argument verdwenen om af te zien van een smartwatch.

Nadat ik de smartwatch had opgeladen op het oplaaddok, kon ik het horloge gebrui-
ken en ervaren in de praktijk. Ik kreeg meldingen binnen van berichten en belletjes, 
kon alarmen instellen, mijn agenda bekijken, het aantal stappen bijhouden dat ik 
dagelijks zette, het weer checken en nog veel meer! Zijn dit dingen die ik niet met 
mijn telefoon kan? Nee, dit kan ik ook allemaal heel gemakkelijk met mijn telefoon, 
maar ik begrijp nu waarom iemand een smartwatch zou aanschaffen. Het is toch heel 
leuk en interessant om te ondervinden wát er kan met een smartwatch en als je er dan 
toch één draagt, dan ga je de mogelijkheden ook benutten. 

Ik zal niet zeggen dat klassieke horloges zullen verdwijnen – want dat zie ik echt niet 
gebeuren – maar ik geloof wel dat er een grote markt is voor smartwatches. Ik kan u 
allemaal aanraden om een week lang een smartwatch te dragen en de mogelijkheden 
te ondervinden. Neem het op in uw assortiment en geef uw klanten de mogelijkheid 
het in uw winkel te testen. Deel uw ervaring met uw klanten, want dat is uw taak als 
adviseur en specialist, vind ik. Zonder dat je het geprobeerd hebt, mag je eigenlijk 
ook niet oordelen. Ik zou u willen voorstellen om tijdens de Najaarsbeurs een aantal 
leveranciers te bezoeken en te vragen naar de smartwatches die ze verkopen. U vindt 
in Utrecht meer dan genoeg aanbieders.

Veel leesplezier met deze Najaarsbeurs-
special van De Juwelier!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

´IK GELOOF DAT ER EEN GROTE MARKT 

IS VOOR SMARTWATCHES´

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
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mailto:info@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW S!LK JEWELLERY
Dit jaar wordt het tienjarig bestaan van het stoere zilveren sieradenmerk S!LK Jewellery gevierd. S!LK is de droom die werkelijkheid werd van Maarten Smetsers 
en Heidi van Leeuwen. Wij ontmoetten Heidi en Maarten op hun hoofdkantoor en spraken met hen over de opkomst van S!LK en de plannen die ze nog hebben.

27

VANAF P. 24 NAJAARSBEURS 
Een weekje later dan vooraf gepland vindt de Jewels & Watches Najaarsbeurs plaats van zondag 11 september 
tot en met dinsdag 13 september. Er is weer een groot aantal bekende nieuwe exposanten aanwezig en u vindt 
de exposantenlijst en plattegrond terug op pagina 25.

10

P. 27 INTERVIEW TW STEEL
Oversized horlogemerk TW Steel heeft een nieuwe distributeur. Het afgelopen decennia werd TW Steel ver-
tegenwoordigd door TimeDistrict.com, maar sinds deze zomer heeft TW Steel Benelux de touwtjes zelf in 
handen genomen. Wij spraken met TW Steel CEO Jordy Cobelens en hij geeft uitleg waarom het bedrijf deze 
stap heeft genomen.

P. 18 COVERSTORY: ILP
Het is pas twee jaar geleden dat 
International Luxury Partners (ILP) 
ontstond als nieuwe onderneming na 
afsplitsing van de MGI Luxury Group 
GmbH in München, maar toch heeft 
het bedrijf haar zaakjes al goed op orde. 
Loek Oprinsen is eigenaar en Managing 
Director van ILP dat gevestigd is in 
München en wij spraken met hem. 

24

http://timedistrict.com/
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P. 40 BAS VERDONK
Bas Verdonk heeft een persoonlijke missie om het edelsmid-ambacht in de 
spotlight te zetten. De edelsmid in hart en nieren heeft onlangs bijvoorbeeld 
speciaal voor de show van couturier Dennis Diem tijdens de FashionWeek in 
Amsterdam een aantal prachtige zilveren juwelen ontworpen. Wij spraken met 
hem na de show.

P. 32 INTERVIEW PDA GROUP
Paul Arbeid en Jacqueline Stad vormen sinds kort samen de directie van de PDA Group en het bedrijf heeft onlangs een nieuw pand betrokken. Genoeg 
reden dus om naar Zaandam te rijden en Paul en Jacqueline te vragen naar alle ontwikkelingen.

P. 102 JUWELIER IN BEELD
In hartje Amsterdam gingen wij op bezoek bij Robert Reuter en zijn vrouw 
Claudia van City Diamonds. In een van de meest bekende straten van 
Nederland – de Kalverstraat – is City Diamonds alweer meer dan dertig jaar te 
vinden. “We zijn op 1 november 1985 gestart”, zo vertelt Robert onder meer. 

40

102
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N I E U W S

FAIRY FASTENER VERKRIJGBAAR BIJ 

          BIJOU MODERNE

123EZ heeft de rechten voor de Fairy Fastener voor Europa en is blij dat, naast 
zijzelf, ook Bijou Moderne het product gaat leveren. Inmiddels zijn er meer dan 
tweehonderd juweliers in Nederland  en ongeveer 25 in België die succesvol 
met de Armband Fairy Fastener werken en veel tevredenheid vinden bij hun 
klanten met dit hulpmiddel. 

Aan de hand van de nabestellingen kan 123EZ vaststellen dat vele klanten van 
juweliers het een geweldig hulpmiddel vinden bij het omdoen van de armband. 
Hoewel 123EZ ook de huidige markt blijft bedienen, wordt verwacht dat door 
de bekendheid van Bijou Moderne het product een extra verkoopimpuls gege-
ven kan worden. Met name België  kan als markt zeer snel ontwikkeld worden, 
mede door het groot aantal klanten van Bijou Moderne.

BIJOU MODERNE UIT BLEISWIJK GAAT PER 1 SEPTEMBER 2016 DE 

ARMBAND FAIRY FASTENER OOK LEVEREN AAN DE JUWELIERS EN 

GOUD- EN ZILVERSMEDERIJEN IN NEDERLAND EN BELGIË.

Voor meer informatie: 123 EZ, tel. 036-5259093, www.123EZ.nl 
Bijou Moderne, tel. 010-5296600, www.bijoumoderne.nl

ROB VREDENBERG MET PENSIOEN

De laatste jaren was Rob Vredenberg werkzaam bij GH 
Uurwerken en verantwoordelijk voor Bruno Söhnle. 
“De laatste tweeëneenhalf jaar heb ik met veel plezier 
voor Christiaan en Vincent Hersevoort gewerkt. Ik ben 
vijftig jaar in de branche actief geweest, begonnen als 
goudsmid en de afgelopen veertig jaar heb ik in de 
buitendienst gewerkt. Ik word nu 68 en het moment is 
daar om te stoppen. Ik heb een afscheidstournee gehad 
langs een groot aantal van mijn klanten om persoonlijk 
afscheid te nemen. Dat vond ik belangrijk om te doen, 
omdat ik toch heel nauw contact heb gehad met deze 
mensen. Ik heb heel veel positieve reacties gehad en 
dat heeft me toch heel goed gedaan. Ook mijn vrouw 
Ineke, die zich altijd heel betrokken voelde bij mijn 
werk (bezoekers aan de Jaarbeurs Utrecht zullen haar 
vast wel herinneren; zij ging vaak mee voor assistentie) 
gaat nu binnenkort met pensioen, dus samen krijgen 
wij hierdoor de gelegenheid, om te genieten van de 
vele vrije tijd, die er voor ons aan komt”, vertelt Rob. 

DEZE ZOMER HEEFT ROB VREDENBERG AFSCHEID 

GENOMEN VAN DE JUWELIERSBRANCHE. NA 

JARENLANG MET ZIEL EN ZALIGHEID ACTIEF TE ZIJN 

GEWEEST VOOR VERSCHILLENDE BEDRIJVEN MAG 

ROB NU GAAN GENIETEN VAN EEN WELVERDIEND 

PENSIOEN. 

http://www.123ez.nl/
http://www.bijoumoderne.nl/


COPENHAGEN - NEW YORK - LONDON - FRANKFURT - PARIS

skagen.com @skagendenmark #skagen

A
N

C
H

ER
 | 

SK
W

24
77

Fossil Group | Jewels & Watches B-233 | +31 (0) 314 799039 | b2b.fossil.nl

http://skagen.com/
http://b2b.fossil.nl/


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

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 610

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-georiën-
teerde horlogemerken hun nieuwste innovaties gaan presenteren 
op Time Square. Dat geeft u als ondernemer vooral de kans om 
u te onderscheiden. 

JÉH JEWELS
Maar daarnaast is op Tendence ook genoeg aandacht voor sie-
raden en fashionaccessoires. Zo zal Jéh Jewels haar opwachting 
maken tijdens Tendence. “Ik zie het als een start voor langere 
tijd”, zegt directeur Elselien van Buuren. Jéh Jewels staat jaarlijks 
in München op inhorgenta. Voor een aantal klanten is dat te ver 
en bovendien is het vaak goed om je vaker dan eenmaal per jaar 
te presenteren aan (potentiële) klanten, zo is de ervaring van Van 
Buuren. “Duitsers zijn wat terughoudender dan Nederlanders 
om zaken te willen doen, maar als je ze eenmaal als klant hebt, 
zijn het trouwe klanten. En de orders zijn gemiddeld ook groter 
dan in Nederland.” Het bedrijf heeft twee vertegenwoordigers 
in Duitsland en is ook actief in België. “We hebben gezaaid en 
willen nu gaan oogsten. Ik zie het als een start voor langere tijd, 
dus volgend jaar willen wij er ook zijn.” In hal 9.2 komen alle 
sieraden- en accessoire-exposanten 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

WE HEBBEN EEN LEUKE VAKBEURS 

GEVONDEN DIE WE GRAAG ONDER 

UW AANDACHT WILLEN BRENGEN. 

VAN 27 AUGUSTUS TOT EN MET 30 

AUGUSTUS WORDT TENDENCE GE-

ORGANISEERD IN FRANKFURT EN DAAR 

ZIJN OOK ZEKER VOOR JUWELIERS EEN 

AANTAL INTERESSANTE EXPOSANTEN 

TERUG TE VINDEN.

TENDENCE:
27 TOT EN MET 30 AUGUSTUS

http://messefrankfurt.com/
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DIT JAAR WORDT HET TIENJARIG 

BESTAAN VAN HET STOERE ZILVE-

REN SIERADENMERK S!LK JEWELLERY 

GEVIERD. S!LK IS DE DROOM 

DIE WERKELIJKHEID WERD VAN 

MAARTEN SMETSERS EN HEIDI VAN 

LEEUWEN. HET VERHAAL BEGON 

TOEN ZE ELKAAR ONTMOETTEN 

TIJDENS EEN WERELDREIS. “WE 

WAREN ONAFHANKELIJK VAN 

ELKAAR DE WERELD ROND AAN HET 

REIZEN, OP ZOEK NAAR AVONTUUR, 

TOEN WE ELKAAR TEGENKWAMEN 

IN BYRON BAY, AUSTRALIË. VANAF 

DAT MOMENT HEBBEN WE SAMEN 

VERDER GEREISD EN ZIJN WE 

NADIEN BIJ ELKAAR GEBLEVEN”, ZO 

KLINKT DE BEKNOPTE VERSIE VAN 

DE START VAN HET GEZAMENLIJKE 

LEVEN VAN HEIDI EN MAARTEN.

S!LK Jewellery

De drang naar avontuur is iets dat Heidi en Maarten duidelijk verbindt. Ze 
gaven allebei goede banen en een succesvolle carrière op om te gaan reizen, 
iets van de wereld te zien en vervolgens gezamenlijk een droom te verwe-
zenlijken: het starten van een eigen fashionbrand. “Ik dacht altijd al een 
droombaan te hebben”, zo doelt Heidi op haar marketingwerk voor grote 
merken als Diesel, MTV en Philips. “Maar het allermooiste is natuurlijk zelf 
iets opbouwen. Je bent zelf verantwoordelijk en je moet zelf tot een resultaat 
komen. We hebben allebei een marketingachtergrond en dat heeft ons heel 
erg geholpen in het begin.”

AZIË
Nadat de vonk oversloeg tussen Maarten en Heidi op hun wereldreis en ze 
al snel besloten samen een fashionmerk te beginnen, werd het plan na thuis-
komst uitgewerkt en gerealiseerd. We schrijven het jaar 2005 als S!LK op de 
markt wordt gebracht door twee jonge, avontuurlijke, maar ook nieuwbakken 
ondernemers zonder achtergrond in de juweliersbranche. “Het was een grote 

stap waar we zeker een risico mee hebben genomen. We hadden allebei 
goedlopende carrières die we opzij hebben geschoven om te gaan onder-
nemen ons te richten op de lancering van S!LK. Sterker nog: na twee jaar 
besloten we naar Azië te verhuizen om de productie daar professioneler op 
te zetten. We verkochten ons huis met de intentie één of twee jaar op Bali te 
wonen en daar een solide basis neer te zetten. Al snel bleek dat we door het 
opkomende succes in Nederland sneller dan voorzien terug moesten, maar 
desalniettemin hebben we toch ons doel gerealiseerd.”

“We zijn met S!LK gestart met als belangrijkste reden avontuur. We zijn gek 
op Azië, hebben daar veel gereisd en het was ook al snel duidelijk dat we 
daar een link mee wilden creëren. Er was geen business plan of langeter-
mijnvisie, maar wel een duidelijk doel met een flinke dosis passie, inspiratie 
en drang om te creëren. We zijn onze droom achterna gegaan en gewoon 
gestart. Dat ging goed en S!LK kreeg vrij snel vorm en bestaansrecht”, zegt 
Maarten.

D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 612

VIERT TIENJARIG BESTAAN



FRISSE WIND
“Ik wil nog even terugkomen op het feit dat we geen ervaring met de 
branche hadden”, zo vervolgt hij. “We hadden dan ook een hele andere 
aanpak en manier van werken. Ik denk eigenlijk dat dat wel verfrissend 
heeft gewerkt. Zo gingen we met de stoere, handgemaakte zilveren siera-
den naar juweliers en toonden we de producten in speciale doosjes die we 
hadden laten maken. Dan was ik een tijd bezig om een groot aantal arm-
banden één voor één in en uit de verpakking te halen en te laten zien. Dat 
is uiteraard niet meer het geval, maar het geeft wel aan dat we niet veel 
wisten van de branche en hoe men daarin te werk ging. Wel hadden we 
een enorme passie voor hetgeen waar we mee bezig waren en pakten we 
het professioneel aan. Door onze marketingachtergrond hadden we gelijk 
hoogwaardige brochures, gedegen POS-materiaal, opvallende verpakkingen 
en een goed verhaal. Vaak hoorden we ook van juweliers dat ze het merk 
al dachten te kennen, maar dat kon helemaal niet, want het merk bestond 
pas net. Dat komt denk ik doordat we alles toen al tot in de puntjes hadden 
geregeld.”

Door de jaren heen is S!LK steeds prominenter naar de voorgrond getre-
den. Heidi en Maarten hebben een solide basis gecreëerd voor het siera-
denmerk, helemaal volgens hun eigen visie. “In het begin deden we alles 
zelf, ook het bezoeken van juweliers. De eerste veertig dealers heb ikzelf 
gemaakt. Doordat ik puur over de producten kon vertellen werden mensen 
ook enthousiast denk ik. Nog steeds ga ik af en toe met één van onze agen-
ten mee naar juweliers en premium-dealers. Dat vind ik leuk om te doen, 
dan kan ik mijn passie overbrengen en hou ik feeling met de markt.”

HET GROTE SUCCES
“De grote doorbraak voor S!LK was het moment waarop we met Premium 
Dealers zijn gaan werken. Dit begon zo’n vier jaar geleden, met Bas 
Verdonk, toevallig ook één van onze agenten. Hij was onze eerste premi-
um-dealer”, aldus Maarten. “Bas was sowieso iemand die ik al kende. Hij 
verkocht S!LK in ‘s-Hertogenbosch en we sparden soms over de ontwik-
keling van het merk. Na een aantal succesvolle jaren vond ik toch dat de 
grote groei een beetje achter bleef. Ik vroeg toen of we bij Bas in de winkel 
de hele collectie mochten leggen. We kregen een soort shop-in-shop met 
alle producten. De clue zat hem in het continue up-to-date houden van het 
aanbod. Elke verkochte band werd direct aangevuld. Het bleek een door-
slaand succes en zodoende was de eerste premium-dealer een feit.”

“Het succes van een goede S!LK dealer valt of staat eigenlijk met twee 
dingen: enerzijds passie en anderzijds de presentatie van het merk. Geef je 
een merk de ruimte om het breed en diep neer te leggen dan zal je door-
verkoop gigantisch stijgen. Passie, bevlogenheid en een berg aanstekelijke 
energie zijn kernwoorden bij S!LK. Ons hele team bestaat uit zeer bevlogen 
gepassioneerde mensen. Zo mag Sylvie Lapré – onze andere agent – niet 
ongenoemd blijven als onderdeel van ons succes. Ik denk als je bij ons op 
kantoor of op de Jewels & Watches beursvloer komt, je deze energie ook 
voelt”, concludeert Heidi.

PERFECTIONISTEN
Tijdens ons gesprek met Heidi en Maarten zien wij al snel dat de twee goed 
op elkaar ingespeeld zijn en elkaar aanvullen. Ook horen wij over nog een 
gemene deler tussen beiden. Maarten: “We zijn allebei perfectionistisch. We 
doen geen van beide concessies als het gaat om kwaliteit. Niet op product-
gebied, maar ook niet op het gebied van marketing. Eigenlijk nergens in. We 
hebben vanaf het begin een bepaalde standaard als het gaat om de kwaliteit 
van onze producten en die blijven we hanteren. De handgemaakte sieraden 
worden in Bali vervaardigd door echte vakmensen in ons eigen atelier. Ik heb 
diepe respect voor onze mensen daar, het zijn net ingenieurs. Wij zorgen er 
op onze beurt weer voor dat zij een goed bestaan hebben en uitzicht op een 
mooie toekomst. Dat vinden wij heel belangrijk om te doen en geeft ons veel 
voldoening.”

“Maar ook op marketinggebied houden we de touwtjes strak in eigen han-
den”, vult Heidi aan. “We hebben natuurlijk wel eens geprobeerd om dingen 
uit te besteden, maar daar werden we heel ongelukkig van. Je bent gewoon 
heel veel tijd kwijt om het alsnog goed te doen, zoals je het zelf voor ogen 
hebt. Wij hebben zo’n sterke eigen visie en daarom doen we het liever zelf. 
Daarbij vind ik het juist geweldig om met marketing bezig te zijn. Niets is 
mooier dan het bouwen van je eigen merk! Waarom zou ik dat dan uit han-
den geven?”, vraagt ze zich hardop af.

SERVICE
Een ander aspect waarmee Heidi en Maarten zich proberen te onderscheiden, 
is service. Heidi: “Iedereen vertelt natuurlijk wat een goede service ze verle-
nen, maar wij zetten echt een stapje extra voor onze klanten. Een snelle leve-
ring is een gegeven voor ons. Ook daar worden geen concessies in gedaan. 
We zijn door de jaren heen hard gegroeid, maar het allerbelangrijkste voor 
ons is dat we onze trouwe klanten goed kunnen beleveren.” 

TIEN JAAR S!LK
Dit jaar wordt het tienjarig jubileum gevierd. Wij vragen Heidi en Maarten 
waar ze denken te staan? “Ik denk dat we het ontzettend goed gedaan heb-
ben en een goede positie hebben verworven. Er zit echt een stijgende lijn 
in alles. We hebben ons ontwikkeld en bewezen in het afgelopen decennia. 
Persoonlijk gezien hebben we komend vanuit het niets, echt onze droom 
gerealiseerd. Maar er zijn nog zoveel ideeën, op naar de volgende tien suc-
cesvolle jaren”, zegt Heidi lachend. “We hebben voor het tienjarig jubileum 
een limited edition armband uitgebracht”, geeft Maarten aan. “We hebben 
hele goede reacties gehad en we willen later dit jaar nog een limited edition 
brengen. Dat wordt natuurlijk weer heel bijzonder.”

PROFILEREN
Het valt ons op dat S!LK de laatste tijd veelvuldig op televisie en in bladen 
aan bod komt. “We proberen S!LK inderdaad meer en meer te profileren. Dat 
komt onder andere door de goede connecties die onze agent Bas Verdonk, 
wie ook als stylist werkzaam is, heeft in de televisiewereld waar wij van kun-
nen profiteren. Dit Najaar zijn we met S!LK wederom volop terug te zien 
bij onder meer de Voice of Holland, en Marco Borsato gaat met de Voice 
Kids weer een S!LK armband gebruiken als coach cadeau. Maar ook zijn we 
te zien in het nieuwe programma van Johnny de Mol. Er zitten nog zoveel 
mooie plannen in de pen dit jaar! Dat gaat zeker bijdragen aan een nog gro-
tere naamsbekendheid.”

ONTWIKKELING
Wat mogen we dit najaar tot slot nog van S!LK verwachten? “We hebben 
natuurlijk weer een aantal nieuwe modellen die we gaan introduceren én 
we gaan een nieuw concept lanceren. Dat is een sieradencollectie met hele 
gedetailleerde en opvallende sieraden. Daarmee kunnen onze ambachtsman-
nen en -vrouwen hun geweldige capaciteiten weer tonen en laten we als S!LK 
zien dat we ons blijven ontwikkelen, want dat is zeker belangrijk. We zijn 
volop in beweging.”

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

“PASSIE, BEVLOGEN-
HEID EN EEN BERG 
AANSTEKELIJKE ENERGIE 
ZIJN KERNWOORDEN 
VOOR S!LK”
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LAATSTE NIEUWS OMTRENT 

In navolging van de januari-beurseditie gehuld in een tropische wereld, dompelt de september-
editie de bezoekers onder in de diepten van een luxueuze en toverachtige oceaan. Een illustra-
tie van Anne-Charlotte Laurans, van studio Broll & Prascida, presenteert een samenstelling van 
sieraden met vele details, bestaande uit verschillende niveaus: een halsketting waarin steeds 
andere sieraden ontdekt worden, zoals een horloge, een hanger, een manchet en andere zee-
creaturen…  

FASHION VILLAGE 
De Fashion Village, de toonaangevende beurs-
ruimte voor de sector fantasiesieraden, die sinds 
januari de sector Cream by Bijorhca vervangt, blijft 
zich ontwikkelen met een snelgroeiende Premium 
ruimte. Ongeveer vijftig merken presenteren er een 
verfijnd en modieus aanbod. De Mix Area brengt 
labels van gevarieerde en onderscheidende oor-
sprong en sectoren bijeen, met de aanwezigheid 
van meer dan zeventig merken. Tenslotte is er weer 
de ruimte Design-Contemporary met ongeveer vijf-
tien vooruitstrevende merken.

INTERNATIONALE PAVILJOENS
De vakbeurs onderstreept haar internationale 
positie en verwelkomt de aankomende editie drie 
internationale paviljoens: een Mauritiaans paviljoen 
met voornamelijk waardevolle sieraden van goud, 
diamant en platina, het Portugese collectief AORP 
in de Precious Village en het Braziliaanse paviljoen 
verenigt merken van fantasiesieraden. Een unieke 
gelegenheid voor inkopers om producten uit de 
hele wereld te ontdekken. 

FASHION TRENDS
Deze editie neemt de ruimte Fashion Trends inko-
pers mee naar een modewereld waar sieraden 
worden geassocieerd met mooie stukken dameskle-
ding. Onder de vier gepresenteerde trends kunnen 
de bezoekers bijvoorbeeld het kleurige, bloemrijke 
thema ‘Flower Fantasy’ ontdekken, die een excen-
trieke, uitbundige en extravagante vrouw portret-
teert.  

Meer informatie:

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

DE BIJORHCA PARIS BRENGT VAN VRIJDAG 2 TOT EN MET MAANDAG 5 SEPTEMBER 

2016 BIJNA 450 EXPOSANTEN EN MERKEN EN ONGEVEER 14.000 INKOPERS BIJ-

EEN IN HAL 5 VAN HET EXPOSITIECOMPLEX PORTE DE VERSAILLES IN PARIJS. OP HET 

PROGRAMMA VAN DE AANKOMENDE BEURSEDITIE STAAN UNIEKE EVENEMENTEN 

EN VERNIEUWDE BEURSRUIMTES VOOR EEN OPTIMAAL BEZOEK.  

BIJORHCA PARIS

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


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;
grootste collectie gouden sieraden uit 

voorraad leverbaar

14 karaat gouden sden sieradensetsGrote collectie 1
olor en geelgoudBico

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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Les Georgettes is een Franse creatie van armbanden versierd met 
een verwisselbaar en omkeerbaar leder. 

-Het vernieuwende en ultieme mix and match concept- 
info: orfac.nl

http://fac.nl/
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bieden met dummymodellen of in 14 karaat goud, is de investering enorm 
interessant voor juweliers.”

DESIGN
“De vormgeving die we terugzien in deze collectie trouwringen is afwij-
kend te noemen”, zo vervolgt Tom. “Dat komt doordat we bijvoorbeeld 
lasertechniek gebruiken om de ring van een onderscheidend design te voor-
zien, maar bijvoorbeeld ook hamerslag geeft de ringen een uniek karakter. 
Daarnaast maken we gebruik van freestechniek en bieden we onze klanten 
de mogelijkheid gemonteerde ringen in bicolor te kiezen met bijvoorbeeld 
een applique. Dat geeft de trouwringen een heel ambachtelijk design, waar-
bij de vervaardiging en afwerking van de ringen grotendeels met de hand 
wordt gedaan.”

Wat betreft ontwikkelingen ziet Tom een duidelijke trend bij de aankoop 
van trouwringen. “Meer en meer vrouwen kiezen voor een duurdere enkele 

ring en de man cijfert zich een beetje weg door te kiezen 
voor een eenvoudige gladde ring, soms zelfs vervaardigd 
van zilver. Ook zien we steeds vaker vrouwen die nog een 
of meerdere aanschuifring(en) kiezen naast de trouwring.”

MY SOLITAIRE & MY MEMOIRE
Bij Aller Spanninga spelen ze in op deze trend met de My 
Solitaire- en My Memoire-collecties. De My Memoire-
collectie bestaat uit één model dat in verschillende uit-
voeringen beschikbaar is. Afhankelijk van de wens van de 
consument kan de steengrootte aangepast worden, maar 
ook materiaalkeuze kan zelf worden bepaald. De My 
Solitaire-collectie bestaat uit twaalf modellen, een aan-
tal aanschuifringen en een herenring. De ringen worden 
aangepast aan de hand van steengrootte en ze zijn ook in 
verschillende kleurencombinaties beschikbaar.

Meer informatie:

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

FRAAIE PRESENTATIEBOXEN VAN 

Aller Spanninga

Bij Aller Spanninga verzorgen ze alles tot in de puntjes om haar dealers 
zo goed mogelijk te faciliteren. We hebben de afgelopen tijd al genoeg 
geschreven over de manier van werken van de trouwringenspecialist van 
Nederland. Vakmanschap staat zeer hoog in het vaandel en door de innova-
tiedrang heeft Aller Spanninga een zeer uitgebreide collectie. Die collecties 
verdienen natuurlijk ook een passende presentatiebox en daar heeft Aller 
Spanninga voor gezorgd.

LUXE
“Onze zogenaamde presentatieboxen zes en zeven zijn speciaal voor 
onze luxere trouwringencollectie ontworpen”, vertelt Tom Blikslager, 
Commercieel manager bij Aller Spanninga. “We hebben het over een hoger 
segment trouwringen, waar een paar begint met een verkoopprijs van 
€ 1.500,- en oploopt tot ver boven de € 3.000,-. Dergelijke producten ver-
dienen mooi presentatiemateriaal. De presentatiebox geeft ruimte aan veer-
tig paar ringen die zeer luxe zijn afgewerkt. Doordat we de collectie aan-

HET OP EEN JUISTE MANIER PRESENTEREN VAN 

UW PRODUCTEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG 

BIJ HET TRIGGEREN VAN CONSUMENTEN. 

DAT GELDT VOOR HORLOGES EN SIERADEN, 

MAAR WELLICHT IN NOG HOGERE MATE VOOR 

TROUWRINGEN. ALLER SPANNINGA WEET DAT 

ALS GEEN ANDER EN HEEFT DAN OOK EEN 

AANTAL FRAAIE PRESENTATIEBOXEN GEREALI-

SEERD OM DE BIJZONDER HOOGWAARDIGE 

TROUWRINGEN IN EEN HOGER SEGMENT OP 

EEN LUXE WIJZE TE PRESENTEREN. 

http://www.allerspanninga.com/


INTERGEM 
VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT

Af en toe moet men zichzelf opnieuw uitvinden om weer fris en modern door het 
leven te gaan, zo vond ook het management van de edelstenen- en sieradenbeurs 
Intergem. Een projectteam hielp hierbij, onder coaching van beursexpert Oliver 
Schmitt. Hij zegt over de veranderingen: “We moeten de unieke, bijna mythische 
functie van Idar-Oberstein voor de juweliersbranche gebruiken om de beurs weer nati-
onaal en internationaal op de kaart te zetten. Een vergelijkbare concentratie knowhow, 
instituten en marktleiders is er namelijk nergens anders ter wereld.” De denktank heeft 
een visie ontwikkeld voor 2022. Dan moet het project, met behulp van input vanuit de 
branche zelf, klaar zijn. De eerste veranderingen moeten echter al bij de editie van dit 
jaar merkbaar zijn, zegt beursmanager Kai-Uwe Hille.

2016
Bezoekers van de beurs kunnen dit jaar vooruitkijken naar drie hallen van samen meer 
dan 5.000 m², waar meer dan 150 exposanten hun mooiste nieuwe creaties en edel-
stenen tonen. Ook is Intergem een perfecte ontmoetingsplaats voor verkopers, slijpers, 
zetters, graveerders en handelaren. Meer dan 3.500 bezoekers van over de hele wereld 
worden verwacht.

EVENEMENTEN
Er staan vele interessante of leuke evenementen gepland voor de beurs. Iedere beurs-
dag kunnen bezoekers met hun entreekaartje kans maken op een uur lang tot € 500,- 
gratis shoppen met de Daily Last Minute Shopping Special. De exposanten kunnen hun 
mooiste items voordragen voor ‘Best of’-predikaat, waardoor de highlights van de beurs 
in één oogopslag opvallen. Ten slotte zijn er op zondag en maandag workshops van 
het Duitse Instituut voor Gemmologie, over synthetische diamanten en de erkenning 
en herkenning ervan.

VAN 30 SEPTEMBER TOT EN MET 3 OKTOBER IS HET IN DE BEURS VAN IDAR-

OBERSTEIN WEER TIJD VOOR DE TOONAANGEVENDE INTERNATIONALE 

BEURS INTERGEM. VANAF DIT JAAR VERNIEUWT DE BEURS INGRIJPEND OM 

VOOR EEN FRISSE NIEUWE BEURSERVARING TE KUNNEN ZORGEN.

TRENDS
Op Intergem zijn ook de laatste trends op juwelengebied te volgen. 
Zo is er veel aandacht voor Paraiba-toermalijn, een van de meest 
gewilde edelsteensoorten wereldwijd. Hieraan dragen zowel de 
zeldzaamheid als de felle tinten groen, blauw en turkoois bij. Ook 
bij de andere diamanten zijn felle kleuren een terugkerend thema. 
Uiteraard zijn niet alleen de nieuwste materialen maar ook de laatste 
technieken aanwezig.

Meer informatie:
Intergem Messe GmbH
Tel. +49 (0)6781 56872200
www.intergem.de 
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Hèt ringenmerk van Nederland 
introduceert Box 6 & 7!

Met de boxen 6 & 7 komt Aller Spanninga

met een prachtige show collectie in het 

luxere segment. De collectie wordt gepre-

senteerd in 2 luxe boxen. De consument

heeft hiermee een goed overzicht en vele 

keuze mogelijkheden. Deze luxe en hand-

zame collecties zijn zowel in dummy als in

14 karaat goud verkrijgbaar.



C O V E R S T O R Y  I L P

Loek Oprinsen heeft een lange historie op zakelijk gebied zowel bij Richemont als 
bij de MGI Luxury Group. “Ik heb meerdere leidinggevende posities bekleed binnen 
deze twee groepen op sales- en marketinggebied van verschilende horloge- en siera-
denmerken en ben tussen 2005 en 2014 verantwoordelijk geweest voor het merk EBEL 
in Noord-Europa, Azië en het meest recent wereldwijd. Na deze lange samenwerking 
ben ik in gesprek getreden met de MGI Luxury Group om de sales en marketing van 
EBEL los te koppelen van de MGI dochtermaatschappij in München en onder te bren-
gen in een separate onderneming. Het leek ons beter om met EBEL veel dichter op de 
markt te zitten en dus hebben we gekozen om ILP te starten en daar EBEL onder te 
brengen. Zo kan ik met mijn team onze klanten nog beter bedienen en EBEL sterker in 
de branche presenteren. Daarnaast kunnen we ons zo meer op het operationele aspect 
focussen en minder op de administratieve kant.” 

“Tijdens de onderhandelingen met de MGI Luxury Group is echter ook afgesproken 
dat we met ILP andere merken konden opnemen, omdat we geloven dat er een sterke 
balans in je merkenportfolio moet zijn”, zo vervolgt Oprinsen. “Dat hebben we in de 

HET IS PAS TWEE JAAR GELEDEN DAT INTERNATIONAL 

LUXURY PARTNERS (ILP) ONTSTOND ALS NIEUWE ONDER-

NEMING NA AFSPLITSING VAN DE MGI LUXURY GROUP 

GMBH IN MÜNCHEN, MAAR TOCH HEEFT HET BEDRIJF 

HAAR ZAAKJES AL GOED OP ORDE. HET PORTFOLIO IS 

UITGEBALANCEERD MET MERKEN ALS EBEL, LOCMAN, 

MONTEGRAPPA EN CHARRIOL VOOR DE NEDERLANDSE 

MARKT EN ALLE SERVICEDISCIPLINES ZIJN PROFESSIONEEL 

OPGEZET DOOR DE NAUWE BANDEN DIE HET BEDRIJF 

NOG STEEDS HEEFT MET DE MGI LUXURY GROUP. LOEK 

OPRINSEN IS EIGENAAR MANAGING DIRECTOR VAN ILP 

DAT GEVESTIGD IS IN MÜNCHEN EN WIJ SPRAKEN MET 

HEM OVER HET BEDRIJF, DE ONTWIKKELINGEN EN HOE 

DE NEDERLANDSE MARKT BEDIEND GAAT WORDEN. 

“WE GELOVEN DAT ER EEN STERKE BALANS 

MOET ZIJN IN JE MERKENPORTFOLIO”
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▼ Een waar stijlicoon van EBEL: 

de Wave Grande La Maison 

EBEL Edition

▼ Locman Montecristo Anniversary

Loek Oprinsen



afgelopen twee jaar gerealiseerd. 
We zijn goed op weg en wat ik in 
mei 2014 (bij de start van ILP red.) 
voor ogen had is ook uitgekomen. 
Met EBEL, Locman, Montegrappa en 
Charriol kunnen we de Nederlandse 
markt bedienen met mooie merken 
in verschillende segmenten.”

MERKENPAKKET
Het portfolio wordt doorgenomen. 
“We willen graag in elk segment 
vertegenwoordigd zijn met een 
onderscheidend merk. Met EBEL 
hebben we het middensegment 
afgedekt als het gaat om dameshor-
loges. Locman heeft veel potentie 
en is in Nederland ook stappen aan 
het zetten. We merken ook dat de 
doorverkoop goed is. Met Locman 
kunnen we mannen en vrouwen een 
bijzonder uurwerk bieden in een 
prijsklasse van € 200,- en € 1.500,-. 

Met Charriol hebben we tot slot een merk dat zich op het basissegment focust 
en waarmee we ons weer onderscheiden. We zijn in de voorbereiding om het 
merk in Nederland te lanceren. We verwachten heel veel van Charriol. Je ziet 
dat het merkenportfolio goed in balans is, met merken die herkenbaar zijn. 
Het blijft voor ons ook hierbij en dus kunnen we ons focussen op groei.”

“We zitten nog steeds in de opbouwfase. Het is zaaien en daarna pas oogsten. 
Het is ook echt niet zo dat de rode loper voor ons uitgerold wordt bij juwe-
liers, maar dat is ook niet erg. We hebben liever dat juweliers weloverwogen 
te werk gaan en hun tijd nemen om zich te oriënteren. Juweliers moeten niet 
over één nacht ijs gaan en overhaast beslissingen nemen. De keuze voor een 
merk moet gebaseerd zijn op onderzoek en goed gevoel.”

‘ART OF SELLING’
“De markt verandert heel snel. Juweliers gaan op zoek naar nieuwe merken 
en dat moet ook, want het is van enorm belang om je te differentiëren in 
deze tijden. Daarom profileren wij ons ook, maar we zijn wel kritisch in onze 
keuze om samenwerkingen aan te gaan. Ik geloof zelf in ondernemers die 
de kunst van het verkopen nog verstaan. Zij zijn actief met hun consument 
bezig en met het verkopen van merken. Wij weten ook dat onze merken in 
de winkel gepusht moeten worden, want het zijn exclusieve merken die echt 
verkocht worden in plaats van alléén nog ingepakt worden bij navraag. Ik zie 
dan ook graag dat onze merken verkocht worden door juweliers met passie en 
liefde voor het vak, interesse voor de consument en die nog de ‘Art of selling’ 
verstaan. Die juwelier heeft de toekomst.”

ACTIEF
Zelf komt Loek Oprinsen ook nog regelmatig bij klanten over de vloer. “Daar 
hoor ik dan vaak van klanten dat ze geen vraag krijgen naar bepaalde merken. 
Dat zijn dus juweliers die wachten totdat de klant naar iets vraagt. De tijden 
dat klanten naar de winkel komen en vragen naar een specifiek merk zijn echt 
voorbij. Je moet als juwelier actief op zoek naar de behoefte van je klanten. 
Wij denken graag mee in hoe we de verkoop van onze merken bij juweliers 
omhoog kunnen krijgen door middel van acties of verschillende marketing ini-
tiatieven. Ik denk ook dat de focus veel meer op lokale klanten moet liggen, 
want deze vormen het fundament van je business.”

NAJAARSBEURS
Om de Nederlandse markt nog beter te bedienen en juweliers de kans te 
geven kennis te maken met het uitgebreide merkenpakket van ILP, zal het 
bedrijf tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs aanwezig zijn. “We zijn 
met onze merken ook aanwezig tijdens Inhorgenta en BaselWorld, maar we 

snappen dat niet alle juweliers die beurzen kunnen bezoeken. Daarom wil-
len we hen toch de mogelijkheid geven om onze producten te ontdekken en 
onze Salesmanager te ontmoeten, dus nemen we ook deel aan de Jewels & 
Watches Najaarsbeurs. Dit is een extra service naar onze klanten toe.”

POSITIEF
Nederland is het terrein van Rob van Mullem, met wie wij in de vorige uit-
gave al een interview hadden (zie De Juwelier 3 – 2016 pagina 36 en 37). 
“Rob is de Salesmanager voor onze merken in Nederland en een vertrouwd 
gezicht bij veel juweliers. Zijn kennis en ervaring zijn bekend. Hij geniet veel 
vertrouwen en heeft een goede relatie opgebouwd met juweliers. Daarnaast 
verzorgt hij bijvoorbeeld trainingen op locatie voor winkelpersoneel om de 
binding met, en de kennis van het merk te vergroten. De Nederlandse markt 
heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad, maar we merken een opwaartse 
lijn. Wij zijn in ieder geval positief gestemd en kijken met gezond optimisme 
naar de toekomst.”

Meer informatie:

International Luxury Partners
Rob van Mullem
Tel. 06-55783835
www.ilp-luxury.com
J&W-stand: B.262
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Rob van Mullem

De zeer herkenbare armbanden van Charriol ▲

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


1. Gouden ring: 0.50ct Top Wesselton/VS-SI. Van € 5.450,- nu € 3.999,- winkelverkoop    
2. Jubileum Set (excl. collier): totaal 0.50ct Top Wesselton/VS-SI. Van € 2.350,- nu € 1.699,- winkelverkoop   

schittert al 50 jaar!

1.

2.

2.

2.



N A J A A R S B E U R S

iXXXi
          BLIJFT VERRASSEN 

     EN UITBREIDEN

NA DE SUCCESVOLLE INTRODUCTIE OP DE NEDERLANDSE, BELGISCHE EN DUITSE 

MARKT BLIJFT IXXXI GROEIEN. IN NEDERLAND IS HET AANTAL VERKOOPPUNTEN 

AANZIENLIJK GESTEGEN EN HET AANTAL BUITENLANDSE DISTRIBUTEURS GROEIT. 

ZO IS IXXXI NU ONDER ANDERE VERKRIJGBAAR IN POLEN, PORTUGAL EN ITALIË. 

iXXXi Jewelry kenmerkt zich door het verwisselbare systeem in stainless steel sieraden waardoor 
de sieraden bijdragen aan de mogelijkheid tot individuele expressie. De basis van iXXXi blijft 
kwaliteit tegen een zeer scherpe prijs. Het concept is simpel: met meerdere ringen kan een con-
sument haar eigen sieraad samenstellen, geheel naar persoonlijke voorkeur.

JEANS
Dit najaar komt iXXXi Jewelry met het thema vintage/jeans. Wat tot nu toe moeilijk te realiseren 
was, is de heren van iXXXi gelukt: ringen met jeans erin verwerkt. De najaarscollectie draait naast 
jeansblauw ook om black leather en donkerblauw.  Zo kunnen dames hun iXXXi Jewelry ringen 
aanpassen van stoer vrouwelijk tot glam chic. Een mooie aanvulling op de bestaande collectie. 
Daarnaast is de collectie uitgebreid met een kleinere maat damesring waardoor de basisringen nu 
verkrijgbaar zijn van maat 16 tot en met maat 21. En er is een nieuwe breedtemaat toegevoegd 
waardoor de basisringen nu verkrijgbaar zijn van 8 mm breed tot en met 16 mm breed.  Hiermee 
blijft iXXXi verrassen en uitbreiden. 

Meer informatie:

Watch it 11
Tel. 0162-311557
www.ixxxi.nl 
Watch it 11 is tijdens de Najaarsbeurs te bezoeken op de tweede verdieping in stand C.329

A D V E R T E N T I E
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http://www.ixxxi.nl/


Ervaar de toekomst bij Trade Mart Live! Ontmoet andere retail-
professionals, trendwatchers en visionairs. Leer van de pioniers! 
Trade Mart Live raakt ieder aspect van het runnen en laten  
groeien van je onderneming. Join us.  

Trade Mart, met 2.300 merken en 400 leveranciers. Van fashion, 
design, living, jewels, kitchen, kids tot masterclasses, shows, 
food, inspiratie en nog veel meer.

TRADE MART LIVE
Najaarsbeurs 2016, 11 - 13 september, Utrecht

TRADE MART HEADING TO

TRADE MART is hét inkoop- en inspiratieplatform voor retail. 
Trade Mart verbindt marktpartijen, deelt kennis en stimuleert 
slimme ondernemers. Samen geven we vorm aan een gezonde 
toekomst. Trade Smart is the way to go!

TRADE MART HEADING TO

Trade Mart is gratis te bezoeken. Regel je entreekaart 
dus snel op trademart.nl.

Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht. 
Zondag 11 t/m dinsdag 13 september | 10.00 - 18.00 uur,  
op maandag tot 20.00 uur. Toegang tot Trade Mart alleen  
met geldige inschrijving bij de KvK.

http://trademart.nl/
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S I E R A D E N

Trends worden tegenwoordig door het internet nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor consumenten 
een stuk veeleisender zijn geworden. De ene na de andere internetafbeelding wordt aan de juwelier getoond 
en het wordt inmiddels onmogelijk voor juweliers om alles op voorraad te hebben. Wanneer de gewenste 
artikelen zich niet in de collectie van Pas Diamonds bevinden, bieden ze nu de bijzondere service aan om 
– vaak nog dezelfde dag – een 3D-afbeelding en prijsopgaaf aan te leveren van het gezochte sieraad. Ook 
bij andere bijzondere verzoeken van de klant, zoals bijvoorbeeld een exacte kopie van een oud versleten sie-
raad, komt dit van pas. 

Omdat nagenoeg alle (bestaande) artikelen in hun collectie ruim op voorraad zijn, is het daarnaast bijna 
altijd mogelijk om artikelen voor een maximale periode van veertien dagen op zicht te ontvangen. “Vooral 
bij kostbare sieraden of klanten die een bepaalde selectie liever in het echt bekijken voordat ze een keuze 
maken, is dit een ware uitkomst”, vertelt Anita. “Wanneer voorradig, worden de sieraden nog dezelfde dag 
via Mikropakket opgestuurd, zodat ze volgende dag al aan de klant kunnen worden getoond.” 

TRENDS
Voor hun vaste collectie blijft Pas Diamonds graag op de hoogte van de trends. Met enige regelmaat bezoe-
ken eigenaresse Anita Pas en dochter Nikki de Jong daarom internationale sieradenbeurzen waar zij ontelbare 
collecties bekijken opzoek naar de beste nieuwe modellen voor de Nederlandse markt. Hierbij wordt geko-
zen voor commerciële juwelen van hoogwaardige kwaliteit en zorgen zij er altijd voor dat de artikelen snel 
en exclusief aan Pas Diamonds geleverd worden. Nikki de Jong: “De allernieuwste aanwinst in de collectie is 
een reeks prachtige artikelen met een wat vollere, zwaardere afwerking. Het zetwerk is schitterend en de sie-
raden zijn vaak comfort fit afgewerkt, uitzonderlijk mooi. De collectie bestaat uit ringen, colliers, chokers en 
slavenbanden in bicolor, witgoud en rosé(-wit)goud.”

WILL YOU MARRY ME?
Tenslotte is naast de prachtig luxe Pas Diamonds display en het materiaal voor de Passione artikelen sinds kort 
ook een chique display beschikbaar, speciaal voor aanzoeksringen. “De trend om je geliefde ten huwelijk te 
vragen is nu definitief overgewaaid uit Amerika, wat betekent dat het tegenwoordig extra belangrijk is hier-
voor speciale ‘aanzoeksringen’ in de collectie te hebben. Met behulp van dit display kunnen de ringen prach-
tig bij elkaar worden geëtaleerd en is het thema van de ringen duidelijk. Naast de alom bekende woorden 
‘will you Marry me’, is ook bewust gekozen voor een display waarbij de ringen van het display af te nemen 
zijn, wat het een stuk makkelijker maakt om de verschillende opties te tonen.”

Voor aanvullende informatie:

Pas Diamonds b.v.
Tel. 020-6960146
www.pasdiamonds.nl 

PAS DIAMONDS - EEN VAN DE GROOTSTE GROOTHANDELS DIA-

MANTEN SIERADEN IN NEDERLAND - IS ALTIJD BIJ HUN ROOTS EN 

STERKSTE KRACHTEN GEBLEVEN: EXPERTISE EN VAKMANSCHAP, EEN 

OMVANGRIJKE COLLECTIE, OUDERWETS GOEDE SERVICE EN RAZEND-

SNELLE LEVERTIJDEN. DESONDANKS DENKEN ZIJ ALTIJD NA OVER DE 

TOEKOMST: “WIJ WILLEN TE ALLEN TIJDE OP DE HOOGTE ZIJN VAN 

NIEUWE TRENDS EN BEKIJKEN ALTIJD HOE WIJ ONZE KLANTEN NOG 

BETER VAN DIENST KUNNEN ZIJN”, ALDUS ANITA PAS. 

OVER TRENDS EN MET DE TIJD MEEGAAN

Pas Diamonds

http://www.pasdiamonds.nl/
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Door het wegvallen van IBB als vaste exposant met alle merken op de Jewels & Watches-
etage is er ruimte ontstaan voor nieuwe exposanten en die laten zich ook tijdens de 
Najaarsbeurs gelden. Deze zogenaamde pop-up-exposanten hebben een leuke stand 
midden op de beursvloer om hun producten te tonen en kunnen op veel bekijks rekenen, 
want er is een natuurlijkere doorloop gecreëerd met deze indeling.

WORKSHOPS
De organisatie en exposanten hebben er weer voor gezorgd dat er genoeg te beleven 
valt tijdens het belangrijke driedaagse evenement voor de juweliersbranche. Workshops, 
trainingen, bijeenkomsten: het zorgt ervoor dat u de laatste ontwikkelingen op product-
gebied en mogelijkheden op ondernemersniveau terugvindt op de Jewels & Watches-
etage tijdens de Najaarsbeurs. 

NIEUWS
Wat betreft de ontwikkelingen op productgebied leest u in het vervolg van deze uitgave 
alvast het één en ander. Noviteiten van een groot aantal exposanten worden in de redac-
tionele kolommen van De Juwelier uitgebreid beschreven en getoond, zodat u goed 
beslagen ten ijs richting de Najaarsbeurs kunt gaan.  

Voor meer informatie: 
www.trademart.nl 

HOGE VERWACHTINGEN VAN 

Jewels & Watches 
NAJAARSBEURS

LIJST VAN VASTE POP-UP-EXPOSANTEN 

JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS DIE BIJ 

HET TER PERSE GAAN VAN VAKTIJDSCHRIFT 

DE JUWELIER BEKEND WAREN.

Stand Exposant
 
JW01 Aceman B.V. 
JW02 Impona 
JW03 XEN GmbH 
JW04 Kado Schmuckmanufaktur Ltd.
JW05 The Rubz ApS
JW06 Langani AG 
JW06 PETRA MEIREN DESIGN GmbH
JW07 I.B.B. International 
JW08 Be Different B.V. 
JW09 Endless Jewelry Benelux BV 
JW10 Circle of Style
JW11  AB&ME 
JW12 Close to Zen 

Pop-ups Najaarsbeurs 2016 

JW13 Christian Paul 
JW15 Ernstes Design 
JW16 MOOI Barcelona 

Dutch Exclusives 

JW17 Staudt Watches 

DE BOODSCHAP IS DUIDELIJK: NA HET POSITIEVE GEVOEL DAT DE JEWELS 

& WATCHES VOORJAARSBEURS HEEFT ACHTERGELATEN BIJ ZOWEL BEZOE-

KERS ALS EXPOSANTEN IS HET ZAAK OM DIE SFEER OOK TIJDENS DE 

NAJAARSBEURS TE REALISEREN. EEN WEEKJE LATER DAN VOORAF GEPLAND 

VINDT DE NAJAARSBEURS PLAATS VAN ZONDAG 11 SEPTEMBER TOT EN MET 

DINSDAG 13 SEPTEMBER. ER IS WEER EEN GROOT AANTAL NIEUWE EXPO-

SANTEN AANWEZIG OM BEZOEKERS TE VERRASSEN, WAAR NATUURLIJK DE 

BEKENDE MERKEN ALTIJD AL VOOR ZORGEN.

1

ENTREE 
HOOG 

CATHARIJNE

http://www.trademart.nl/
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DEELNEMERSLIJST JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS 2016

Etage Stand Exposant

1 A.111 Fromanteel Watches
1 A.115 Citizen Watch
1 A.121 L. Kasius Sieraden B.V.
1 A.133 Gebr. Hersevoort
1 A.135 Festina Lotus België 
1 A.137 Sanjoya
1 A.141 G. Van Leeuwen
1 A.146 Studex Benelux 
1 A.147 Aumentum
1 A.148 Aumentum
1 A.149 Daniel Vior/Martijn Frank Agenturen
1 A.152 Bene-Lux Jewels
1 A.155 Wilhelm & Kling B.V.
1 A.157 Super Stylish
1 A.164 Heart to Get
1 B.211 L. Kasius Sieraden B.V.
1 B.214 Casio Benelux
1 B.224 Blu Distribution
1 B.232 Treseco
1 B.233 Fossil Europe B.V.
1 B.245 Orfac
1 B.247 OVE Jewellery
1 B.251 Sif Jakobs
1 B.255 Danner Design B.V.
1 B.260 Essence
1 B.262 ILP Luxury
1 C.300 Ron Offenbach Jewels
1 C.304 S.G.S. Fabriek B.V./Fjory
1 C.305 PDA Group
1 C.306 Van Steyn B.V.
1 C.308 Garmin Nederland BV
1 C.315 Eijsink Afrekensystemen B.V.
1 C.316 R.D.G. Watches & Jewels
1 C.318 Friederichs by Flume
1 C.320 Zilverstad
1 C.321 TMH Watches & Jewellery
1 C.322 TW Steel
1 C.332 MelanO BV
1 C.346 Xavier Victoriano
1 C.348 Christina Design London
1 C.352 Giornato International
1 C.360 Watch4us
1 C.364 Cluse
1 D.403 Fashion Partners/DNa
1 D.404 Drijfhout
1 D.405 GL Nederland
1 D.407 Drijfhout
1 D.409 WP Horlogebanden
1 D.410 Federatie Goud en Zilver
1 D.413 iFmHeemstede-Cudworth, Fabuleux Vous
1 D.416 By JAM Gioielli 
1 D.417 FIEN Pura Belleza 
1 D.427 Centronic Benelux
1 D.432 Polidor B.V.
1 D.435 De Koning van Buul V.O.F.
1 D.437 Miller/Co BV
1 D.441 S!LK Jewellery
1 D.444 S. Weisz B.V.
1 D.447 S. Weisz B.V.
1 D.448 S. Weisz B.V
1 D.451 S. Weisz B.V.
1 D.453 Komono
1 D.461 Lückerath B.V.

TRADE MART LIVE
Najaarsbeurs 2016, 11 - 13 september

#trademart
trademart.nl

Situatie per 4 augustus 2016,  
wijzigingen onder voorbehoud.

http://trademart.nl/


Goud 14 karaat
Diamant Top Wesselton SI

ID-58R-168
1,68 CRT

Prijs op aanvraag

Come Aboard

TNGWATCHES.COM

Dutch Design – Swiss Made
Sapphire scratch- resistant crystal
Transparent sapphire case back 

10ATM/100M/330FT water-resistant 
Countdown timer on 3 O’clock sub-dial

CLASSIC YACHTING CUP  
AUTOMATIC CHRONOGRAPH

ref. 10159F

http://tngwatches.com/
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NEEMT HEFT IN EIGEN HANDEN
TW STEEL 

Kun je uitleggen waarom deze beslissing is genomen?
“Er zijn helaas intern wat problemen ontstaan bij TimeDistrict.com, waar-
door wij ons genoodzaakt zagen een beslissing te nemen”, zo start Jordy 
Cobelens. “We hebben een lange en zeer succesvolle samenwerking gehad 
met TimeDistrict.com, maar door de ontstane omstandigheden waren we 
het vertrouwen in een goede afloop verloren. We zagen geen andere uitweg 
dan zelf TW Steel weer in de Benelux te gaan vertegenwoordigen. Het was 
zeker geen makkelijke keuze, maar wel noodzakelijk om TW Steel weer de 
volledige aandacht te geven die het merk verdient en het weer op het niveau 
te krijgen waar het thuishoort. Niets dan lof voor TimeDistrict.com en het 
succes dat ze de afgelopen tien jaar hebben gerealiseerd, maar dit was op dit 
moment de enige beslissing die we konden nemen.” 

Wat gaat er veranderen?
“We gaan onze volledige focus op TW Steel leggen. Alles wordt direct aange-
stuurd vanuit het hoofdkantoor en dat zorgt voor een groot aantal voordelen. 
We hebben mensen die dedicated bezig zijn met het merk, de marketing 
wordt geïntensiveerd, waarbij we gerichte campagnes gaan opzetten om TW 
Steel nog beter onder de aandacht te brengen, we willen meer aandacht voor 
retailers en hun wensen, maar verder blijft alles vertrouwd. De vertrouwde 
gezichten blijven verbonden aan TW Steel. Zij hebben het merk de afgelopen 
tien jaar goed in de markt gezet en zijn ook sinds deze zomer in dienst van 
TW Steel Benelux. We gaan extra mensen aan het team toevoegen om de 
markt nog beter te kunnen bedienen.”

“Voor de juwelier is dit een positieve ontwikkeling”, zo vervolgt Jordy. “Met 
de marketingcampagnes gaan we meer aandacht voor TW Steel genereren en 
dat leidt uiteindelijk tot meer omzet in de winkels natuurlijk. Daarnaast zijn 
we ook op de voor TW Steel vertrouwde plek aanwezig tijdens de Jewels & 
Watches Najaarsbeurs.”

Wat mogen we verwachten als het gaat om productontwikkeling?
“We hebben dit jaar natuurlijk al de Maverick-collectie geintroduceerd, waar-
mee we een nieuwe weg zijn ingeslagen, maar we hebben wel vastgehouden 
aan ons eigen DNA. De reacties op deze collectie zijn louter positief. Dit 
najaar introduceren we de CEO Adesso. De kroonkap en haak hebben naast 
een herzien design ook een nieuwe functie: de kroonkap is een solide screw 
down kroon – die groter en handzamer is, terwijl de haak de functie van 
pusher heeft om de chronograaf te bedienen. De stijl van deze collectie ligt 
in lijn met de Canteen-modellen, maar dan in een chiquer en wat luxer jasje. 
Deze nieuwe collectie is te zien tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs, 
waar we TW Steel ook als merk presenteren.”

Meer informatie:

TW Steel Benelux
Tel. 075-204 7100
www.twsteel.nl  
J&W-Stand: C.322

OVERSIZED HORLOGEMERK TW STEEL HEEFT EEN NIEUWE DISTRIBUTEUR. HET AFGE-

LOPEN DECENNIA WERD TW STEEL VERTEGENWOORDIGD DOOR TIMEDISTRICT.

COM, MAAR SINDS DEZE ZOMER HEEFT TW STEEL BENELUX DE TOUWTJES ZELF IN 

HANDEN GENOMEN. WIJ SPRAKEN MET TW STEEL CEO JORDY COBELENS EN HIJ 

GEEFT UITLEG WAAROM HET BEDRIJF DEZE STAP HEEFT GENOMEN. 

De nieuwe CEO Adesso

Jordy Cobelens

http://timedistrict.com/
http://timedistrict.com/
http://timedistrict.com/
http://www.twsteel.nl/
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CUFF SILI EN ARMCANDY GEVEN 
THE RUBZ NIEUW ELAN

Cuff Sili is een nieuwe stijl die we nog niet kennen van The Rubz. Een nieuw design, 
maar natuurlijk heeft   haar grootste troef ook hier weer uitgespeeld in de vorm van het 
gebruik van siliconen. Maar voor degenen die liever een andere kleur siliconen gebrui-
ken of helemaal geen siliconen in deze sieraden terug willen zien is er goed nieuws: je 
kan naar eigen inzicht wisselen en zo je eigen sieraad creëren. De Cuff Sili armbanden 
zijn verkrijgbaar met een zilver-, goud- of roségoud plating.  

Met Armcandy volgt The Rubz hetzelfde principe als Cuff Sili, maar op een iets andere 
manier. Het dragen van setjes armbanden is wel leidend. Meerdere armbanden om de 
pols is helemaal hip en The Rubz speelt daarop in met Armcandy, zonder haar DNA uit 
het oog te verliezen. De designers van The Rubz hebben zeven speelse Armcandy-setjes 
samengesteld. Duurzaamheid en veelzijdigheid zijn sleutelwoorden in deze nieuwe en 
vooral leuke collectie. 

Meer informatie: Moon Company/Monica ten Cate
Tel. 06-20 43 29 29, www.mooncompany.nl, J&W-stand: JW05

DE SILICONEN ARMBANDEN VAN THE RUBZ ZIJN SUPER 

HOT EN HERKENBAAR TEGELIJK. DE GROTE SILICONEN 

SCHAKELS HEBBEN DE AFGELOPEN TIJD EEN GROTE SCHA-

RE FANS OPGEBOUWD, MAAR THE RUBZ ZIET OOK MOGE-

LIJKHEDEN VOOR VERDERE ONTWIKKELING. VANDAAR 

DAT HET MERK MET EEN TWEETAL GEHEEL NIEUWE EN 

FRISSE COLLECTIES KOMT: CUFF SILI EN ARMCANDY. Armcandy

Cuff Sili
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Qudo, van de fabrikant LIZAS, wordt vooral in West-Europa verkocht, zoals in Duitsland, België, 
Scandinavië, Hongarije, Italië, Spanje en in Engeland. Daarnaast zijn de eerste verkoopresultaten uit 
Rusland en in Amerika zeer bemoedigend. Sinds kort vertegenwoordigt FIEN & Company Qudo in 
Nederland. “Wij laten de Nederlandse markt graag nader kennismaken met de diversiteit en exclusieve 
collectie van Qudo, die bij een grote doelgroep aansluit en ook qua prijs zeer aantrekkelijk is. Daarnaast 
staat Qudo voor service en Duitse Gründlichkeit. Ofwel een merk dat in vele opzichten een aanwinst is 
voor uw collectie”, zo laat Anne-Marie van Maarseveen, eigenaar van FIEN & Company exclusief agent 
van Qudo Nederland weten.

Meer informatie: FIEN & Company/Qudo
qudo@fien-pb.nl
www.qudo.de, www.fien.company

“QUDO IS EEN SIERADENMERK DAT ECHTE KLASSE UITSTRAALT ZOWEL IN GEBRUIK VAN 

MATERIALEN ALS QUA LOOK & FEEL. QUDO KENMERKT ZICH DOOR HET GEBRUIK VAN 

HOOGWAARDIGE MATERIALEN, ECHTE SWAROVSKI-STENEN, MAGNETISCHE SLUITINGEN 

ÉN SUPERIEURE KWALITEIT LAMSLEDEREN HUIDEN UIT ITALIË.

“QUDO IS EEN AANWINST 
           VOOR UW COLLECTIE”

http://www.mooncompany.nl/
mailto:qudo@fien-pb.nl
http://www.qudo.de/
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www.rosadiluca.nl                                            Tel.: 045 571 21 01
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TINKLING BELLS
Geïnspireerd door de Mexicaanse Bola balls heeft MY iMenso Tinkling Bells 
series ontworpen. René: “De kleurvolle muziekballetjes die subtiel worden 
geplaatst tussen twee insignia’s zorgen voor een liefelijk rinkelgeluid tijdens 
het dragen. Door het subtiele design en de leuke kleuren zijn ze met alle 
andere sieraden van MY iMenso te combineren.”

DANCING
“Dancing blijft één van de best verkopende series van MY iMenso”, vertelt 
René. “Zie bijvoorbeeld het breekhartje, waarvan één helft in het Dancing 
medaillon kan worden geplaatst en de andere helft aan een armbandje of col-
lier. Daarnaast zijn er enkele gemstone  hartjes die kunnen worden gecombi-
neerd met andere dancers.”

PERSONALISEREN
“Het komt regelmatig voor dat juweliers ons benaderen of we een persoon-
lijke insignia voor een event kunnen uitwerken. Zo ook recent Rolf Engelen 
van Juwelier Engelen & Garcia te Nijmegen. Rolf had zelf een mooi schets 
gemaakt van een insignia en dat hebben wij gerealiseerd. Buiten het mooie 
ontwerp en het resultaat is er nog iets heel bijzonder. De aanvraag kwam 
op maandag bij ons op het kantoor binnen en één week later hadden we 
voor de klant een complete webstore neergezet met de speciale aanbieding 
van de Nijmeegse Vierdaagse insignia ( myimenso-store.juwelierengelen.nl). 

Deze insignia is exclusief opgezet voor 
Juwelier Engelen & Garcia. De kern 
van dit verhaal is dat MY iMenso 100% 
inspeelt op de vraag en wens van de 
consument, maar ook op die van de 
Juwelier. Door het professionele team 
wordt er snel geschakeld en kunnen 
er in één week mooie dingen worden 
gerealiseerd.”

JASPER
MY iMenso streeft ernaar om binnen 

HET LUKT DE ONTWERPERS VAN MY IMENSO KEER OP KEER WEER OM MET VERNIEUWENDE EN 

MOOIE IDEEËN TE KOMEN. ZO OOK DIT NAJAAR LIGT ER WEER VEEL NIEUWE COLLECTIE OP STAPEL 

OM DE CONSUMENT TE TRIGGEREN EN INTERESSEREN VOOR MY IMENSO. WE SPRAKEN MET RENÉ 

MIGCHELSEN EN HIJ GAF ONS EEN KORT OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE INTRODUCTIES.

OVERTUIGENDE NIEUWE COLLECTIE  VAN 

Het breekhartje 

MY iMenso

het medaillonconcept een gebalanceerde selectie van  insignia’s aan te bie-
den. “De collectie gemstones is al enorm uitgebreid, maar met de speciale 
stenen gemaakt van Jasper poeder met aluminium aders, worden de insignia’s 
wel heel apart. Deze insignia’s zijn leverbaar in de kleuren paars, groen en 
blauw in 24 en 33mm.”

PURA
De nieuwe Pura collectie gaat hoge ogen gooien, zo is de overtuiging bij 
René. “Deze prachtige serie is al aangekondigd in het voorjaar, maar wordt 
bij het ter perse gaan van deze uitgave van De Juwelier uitgeleverd aan 
onze klanten. De nieuwste telg in de MY iMenso familie blinkt uit door zijn 
bescheidenheid. Met een grootte van 9mm is deze mooie serie toegankelijk 
voor een breed publiek. Met een verkoopprijs van €66,- voor een collier met 
medaillon en insignia heeft de juwelier weer een sterk argument om de con-
sument vrolijk te laten wisselen.”

“U begrijpt dat we niet alles kunnen beschrijven in deze uitgave van De 
Juwelier. Daarom nodigen we u van harte uit tijdens de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs”, zegt René tot slot.

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

Pura

Jasper

Tinkling Bells

http://myimenso-store.juwelierengelen.nl/
http://www.myimenso.com/
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I N T E R V I E W  P D A  G R O U P

Om de route naar het nieuwe pand van PDA te vinden, hoef je eigenlijk 
alleen maar het oude adres in te voeren, want het bedrijf is letterlijk naar de 
overkant van de straat verhuisd. Het nieuwe pand heeft zeker meer allure 
én, het allerbelangrijkste voor PDA zelf, het biedt veel meer ruimte voor alle 
werkzaamheden en opslag. “We streven er constant naar om onze service te 
verbeteren”, zo begint Jacqueline Stad. “Nu we alle bedrijven onder één dak 
hebben, kunnen we onze klanten nog beter bedienen. We willen hen ontzor-
gen, of dat nu op het gebied van aftersales of voorraadbeheer is. Daar hebben 
we de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd.”  

“WE STREVEN ER CONSTANT NAAR

DE PDA GROUP IS VOLOP IN BEWEGING. DEZE ZOMER HEEFT HET BEDRIJF – WAAR ONDER MEER BEACH TIME, CITY TIME, PEX TIME EN HSC 

NEDERLAND ONDER VALLEN – EEN PRACHTIG NIEUW PAND BETROKKEN WAARDOOR ALLE DISCIPLINES VAN DE PDA GROUP ONDER ÉÉN 

DAK TERUG TE VINDEN ZIJN. EEN MOOIE STAP, MAAR DIT JAAR HEEFT ER OP DIRECTIENIVEAU OOK EEN VERANDERING PLAATSGEVONDEN: 

JACQUELINE STAD VORMT SINDS KORT SAMEN MET PAUL ARBEID DE DIRECTIE VAN DE PDA GROUP. EEN MOOIE GELEGENHEID VOOR ONS 

OM BEIDEN TE SPREKEN OVER DE RECENTE VERANDERINGEN EN METEEN EEN KIJKJE TE NEMEN IN HET NIEUWE PAND. ZODOENDE REDEN 

WIJ NAAR ZAANDAM VOOR EEN GESPREK MET PAUL EN JACQUELINE. “WE ZIJN ENORM TROTS OP ONS BEDRIJF, MAAR WE ZIJN ONS ER 

TERDEGE VAN BEWUST HET ALTIJD BETER KAN”, ZO HOREN WIJ ONDER MEER.

OM ONZE SERVICE TE VERBETEREN”

GROEI 
De afgelopen jaren hebben PDA Group en haar dochterbedrijven een grote 
groei doorgemaakt. Nieuwe merken (onder meer Esprit, Boccia en Ice-Watch) 
werden toegevoegd aan het merkenportfolio van Beach Time, City Time en 
Pex Time, het personeels- en klantenbestand werd uitgebreid en zodoende 
veranderde er veel, zo beaamt Paul Arbeid. “Je loopt door de groei die wij 
hebben meegemaakt wel tegen operationele problemen aan. De knowhow 
die je nodig hebt ontbreekt en er komen terechte klachten van klanten door-
dat je niet direct kunt voldoen aan de verwachtingen. Zodoende hebben wij 



D E  J U W E L I E R  N R  4  2 0 1 6 35

“WE ZIJN EEN GROTE EN 

GEZONDE ORGANISATIE 

GEWORDEN, MAAR IN 

DIALOOG MET DE KLANT 

WILLEN WE KLEIN BLIJVEN”

in 2014 een klanttevredenheidsonderzoek laten doen en daaruit bleek – zoals 
we zelf ook al hadden geconstateerd – dat er veel te verbeteren viel.” 

PDA GROUP
Paul geeft een voorbeeld: “Zo was een veelgehoorde klacht dat klanten veel 
bonnen kregen bij leveringen. Doordat we veel bedrijven hebben met eigen 
merken, werden er inderdaad meerdere pakbonnen bij elke bestelling ver-
zonden. We hebben dat probleem aangepakt, maar dat ging niet eenvoudig. 
We hebben daarvoor alle bedrijven onder één holding moeten onderbrengen, 
namelijk de PDA Group. Daarvoor dien je echter wel veel veranderingen 
door te voeren, bijvoorbeeld bij de belastingdienst en de fiscus. Het was niet 
zo eenvoudig als het lijkt maar onze klanten ontvangen tegenwoordig nog 
maar één bon bij de pakketten.” 

VERBETEREN
“We durven ons kwetsbaar op te stellen en dat wordt gewaardeerd”, vervolgt 
Paul. “We pakken de verbeterpunten direct aan waardoor wij in het laatste 
tevredenheidsonderzoek een 8,4 scoorden. Maar er is nog steeds genoeg te 
verbeteren en daar werken we dagelijks aan”

NIEUW PAND
De volgende stap in het beter kunnen bedienen van de klanten heeft plaats-
gevonden met de verhuizing en het samenbrengen van alle PDA-bedrijven 
onder één dak. Jacqueline: “Nu zijn de mensen van Beach Time, City Time, 
Pex Time, maar ook van HSC Nederland en PDA After Sales in één pand terug 
te vinden en de lijnen zijn zodoende veel korter. We kunnen beter inspelen 
op wensen van onze klanten, we hebben een grotere opslag – dat was ook 
nodig en we voegen momenteel de verschillende systemen van HSC en PDA 
After Sales samen.”

BESTELLEN
Dat laatste maakt het voor juweliers nog makkelijker om bijvoorbeeld online 
te bestellen. Toch gebeurt dat nog niet heel veel, horen wij. “We krijgen 
momenteel heel veel telefoontjes van klanten die bestellingen door willen 
geven. Dat is prima, maar het kan veel makkelijker. Door via de webshop te 
bestellen zie je snel of iets op voorraad is én het kan 24 uur per dag zeven 
dagen in de week. Je kunt je voorraadbeheer zelfs helemaal automatiseren, 
zodat je de goedverkopende modellen altijd op voorraad hebt. Daar denken 
we graag in mee. We willen het onze klanten allemaal zo gemakkelijk moge-
lijk maken, zodat hij of zij zich kan richten op de beleving en verkoop in de 
winkel en al het andere dat nu belangrijk is”, aldus Paul.

ONLINE
“De tijden veranderen”, vult Jacqueline aan. “En dat vraagt van ons veran-
dering, maar ook van juweliers. Consumenten worden op allerlei manieren 
geïnspireerd, met name online. Dat gaat via Facebook, Instagram, Snapchat, 
Pinterest en ga zo maar door. Wij moeten ervoor zorgen dat we op die soci-

ale media zichtbaar zijn. De retail verandert eveneens. Er is veel leegstand en 
in de toekomst zal het winkelgebied geconcentreerder zijn. Juweliers moeten 
ervoor zorgen dat ze online vindbaar zijn en dat ze zich opwerpen als spe-
cialist. Gelukkig vindt tachtig procent van de aankopen op horloge- en siera-
dengebied nog plaats in de winkel. Dan kan de juwelier zijn kennis tonen en 
zich een adviserende rol verwerven. Dat wordt belangrijk.”

SAMEN
Het is duidelijk dat Paul en Jacqueline heel erg bezig zijn met het verbeteren 
van hun activiteiten en verder goed nadenken over de toekomst van de bran-
che. Paul: “Het allerbelangrijkste is dat we samenwerken met onze klanten 
en samen geld verdienen. Klanten kunnen van ons op aan en altijd op ons 
rekenen. We willen als partners samenwerken en hebben de klant zeer hoog 
in het vaandel. We moeten waarschijnlijk nog beter luisteren naar de diverse 
wensen, maar we zijn echt bereid om onze zaken nog verder te fine tunen. 
We willen ook dicht bij onze klanten staan. Ik neem regelmatig zelf de tele-
foon op en onder elke brief of mail die ik verstuur staat mijn 06-nummer. 
Mochten mensen ergens niet tevreden over zijn, kunnen ze mij bellen en dan 
kan ik er iets aan proberen te doen. Natuurlijk maken wij ook fouten, want 
wij zijn ook maar mensen, maar we proberen klachten altijd zo goed moge-
lijk op te lossen. We zijn een grote en gezonde organisatie geworden, maar in 
dialoog met de klant willen we klein blijven. We horen ook vaak van klanten 
‘zijn jullie niet te snel gegroeid’. Geloof mij: we blijven met beide voeten op 
de grond staan.”

DIRECTIE
“We investeren veel geld, maar heel doordacht”, zo gaat Jacqueline verder. 
“We willen gezond blijven. Gelukkig hebben we een kleine organisatie die 
niet veel lagen kent. De directie bestaat nu uit Paul en mij. Dat is een iets 
andere opzet dan voorheen.” “Jacqueline en ik vormen gewoon een goed 
team”, zegt Paul. “Er is wel een bepaalde rolverdeling, maar we kunnen goed 
sparren. We praten en overleggen veel. Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we 
dat bereiken? Het is fijn om dat te kunnen bespreken met elkaar. Zo kom je 
ook tot goede ideeën. Er is een wederzijds respect voor elkaar en het is heel 
prettig samenwerken.”

PLANNEN
Wij vragen Paul en Jacqueline naar hun plannen. “Vooropgesteld, ik ben heel 
trots op wat we tot nog toe bereikt hebben. We waren een klein bedrijf en 
als je dan ziet waar we nu staan, dan maakt dat trots. We hebben dat bereikt 
door heel hard te werken. Tegelijkertijd weten we heel goed dat we er nog 
lang niet zijn. De normen en waarden die men van ons gewend zijn zullen 
blijven, alleen de manier van werken verandert. Terugkomend op je vraag: er 
zijn genoeg plannen. We gaan eerst alle huidige activiteiten nog verder per-
fectioneren voordat we volgende stappen zetten. We zijn natuurlijk altijd op 
zoek naar interessante proposities die binnen onze visie passen. Maar voor 
2016 en 2017 willen we ons eerst focussen op het optimaliseren van onze 
organisatie en dienstverlening.”

Meer informatie:

PDA Group
Tel. 075-6707075
www.pdagroup.nl

http://www.pdagroup.nl/
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MOSTERD, DENIM EN ROSÉ 

De modellen Minuit en La Bohème zijn vanaf dit najaar verkrijgbaar in de kleur 
mosterd en denim. Met beide geeft Cluse een twist aan de tijdloze kleuren. Bij 
de vernieuwde collectie La Roche heeft het merk zich vooral laten inspireren 
door de rauwe schoonheid van marmer. Daarnaast is deze collectie nu meer 
dan ooit geschikt om het individu van de drager te benadrukken en op te vallen.

MOSTERD
De horloges in de trendkleur mosterd kleuren mooi bij de vrolijke tinten van 
de vallende bladeren. Bovendien is het een unieke kleur die eruit springt. De 
mosterdgele kleur is warm en vrolijk tegelijkertijd en garandeert een perfect 
kleurdetail bij iedere outfit.

DENIM
Spijkerstof is een van de meest klassieke en tijdloze stoffen en past bij alles. 
Het materiaal staat bekend om zijn diepe, veelzijdige, donkerblauwe kleur. Na 
lang experimenteren is het Cluse gelukt om het tijdloze element van denim te 
recreëren op de horloges van Minuit en La Bohème. Met deze kleur veranderen 
deze modellen in een casual, maar ook elegant accessoire dat perfect matcht 
met alle stijlen en outfits.

MET DE HERFST WEER IN ZICHT IS HET VOOR VEEL MENSEN WEER 

TIJD OM HUN STIJL TE UPDATEN. CLUSE KOMT AAN DEZE WENS 

TEGEMOET MET NIEUWE TRENDKLEUREN VOOR DE MODELLEN 

MINUIT EN LA BOHÈME. OOK IS DE LA ROCHE-COLLECTIE VER-

NIEUWD, QUA DESIGN EN MATERIALEN. 

ZIJN DÉ NIEUWE KLEUREN BIJ

CLUSE

Bij beide kleuren geldt 
dat de wijzerplaten 
leverbaar zijn in het zwart 
met een donkere of gouden 
(mosterd) behuizing en in het wit 
met een gouden of zilveren (denim) behui-
zing. De kleur van de kast komt ook terug in de 
wijzers en de indices.

LA ROCHE
De op marmer gebaseerde collectie La Roche wordt vanaf dit 
najaar geleverd met de nieuwe combinatie van roségoud en zacht 
grijs. De marmeren wijzerplaat is verkrijgbaar in zwart en wit. In 
plaats van koper is de behuizing van de nieuwe La Roche nu van 
roestvrij staal. Dit is duurzamer en geeft een nog exclusievere feel aan 
dit toch al iconische uurwerk.

Meer informatie:
Cluse Watches
Tel. 020-8932151
www.clusewatches.com
J&W-stand: C.364
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▲ Skagen heeft ook voor dames een 

nieuwe versie van New Ancher 

◀ New Ancher voor heren 

SKAGEN GAAT FRIS HET NAJAAR IN
DIT NAJAAR LEGT SKAGEN DE NADRUK OP DE SUCCESVOLLE HORLOGEKASTEN 

HAGEN, ANITA EN MELBYE. NIEUWE SEIZOENSKLEUREN ALS DONKERGROEN EN 

FEL ORANJE GEVEN EEN FRISSE UPDATE AAN HET KLEURENPALLET VAN SKAGEN.

Voortbouwend op de grote erfenis van de Ancher 
heeft Skagen de New Ancher ontwikkeld, die een 
aantal opvallende details en functies heeft. De quick-
release pinnen zorgen bijvoorbeeld voor gemak-
kelijke verwijdering en bevestiging van de horloge-
banden, zonder het gebruik van gereedschap. De 
populaire serie Melbye is dit najaar ook verkrijgbaar 
met lederen banden. De lichtheid van het titanium 
geeft in combinatie met de lederen banden een heer-
lijk ontspannen gevoel tijdens het dragen.

NEW ANCHER
Ook voor de damescollectie is het New Ancher hor-
loge vernieuwd. Het minimalistische design is terug 
te zien in diverse horlogebanden (bruin, zwart en 
goud) die gemakkelijk te verwisselen zijn. De Hald is 
dit seizoen met een 34mm horlogekast verkrijgbaar 
en is een echte eyecatcher. De kast is net iets hoger 
geplaatst dan gebruikelijk, waardoor het lijkt alsof 
het horloge zweeft. Het Freja platform is een van 
Skagens bestsellers. Nieuw in de collectie zijn de 
vrouwelijke kleuren geelgoud en roségoud.

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

MINETTA VAN DKNY
DE STAND VAN DE FOSSIL GROUP HERBERGT TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS EEN AANTAL PARELTJES AAN NOVITEITEN. DE NIEUWE DUNNE 

HORLOGEKAST MINETTA VAN DKNY IS DAAR EEN MOOI VOORBEELD VAN.

Minetta is geïnspireerd op de moderne en simpele beelden van DKNY’s ready-to-wear 
collectie. Het open en makkelijk te lezen uurwerk is bevestigd aan een opvallend 7-link 
schakelarmband, welke een verfijnde minimalistische uitstraling geeft. De kast is ook ver-
krijgbaar in dunne banden van fijnkorrelig leer en is beschikbaar in twee maatvoeringen 
– 36mm en 28 mm.

Meer informatie: 
Fossil Europe BV
Tel. 0314-799039
info@fossil.nl 
www.fossilgroup.com 
J&W-stand: B.233
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MEET OUR PARTY COLLECTION @ VENDOUX.COM

Not just an ordinary V

http://vendoux.com/


P i l o t  W a t c h e s

Pex Time
Powered by PDA Group 

075 -  670 7075
www.pext ime.nl

 
 

 

datumaanduiding. 
 

http://www.pextime.nl/
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Geen outfit is compleet zonder oorbellen, zo weet Jeanne. “Blikvangers die 
subtiel in het oog springen en de MelanO-vrouw nog meer laten stralen zijn 
natuurlijk een must dit najaar. MelanO presenteert trots de nieuwe en verras-
sende oorbellen binnen de collecties Twisted, Vivid en Friends. Oorbellen die 
in al hun gevarieerdheid elke smaak en persoonlijkheid versterken.”

MINIMALISTISCHE OORSTEKERS
“Dit najaar verblijden we de MelanO-liefhebbers met een uitgebreide col-
lectie aan stijlvolle, minimalistische oorknoppen”, zo geeft Jeanne aan. “Deze 
oorstekers zijn afgeleid van onze succesvolle Twisted Meddy’s en onder ande-
re te verkrijgen in de stoere stud Keira, de tegendraadse square CZ Liza en de 
zacht gevormde bol Brigitte. Er is volop keuze dus.”

OORRINGEN MET SWAROVSKI®-CRYSTALS  
“Met onze nieuwe oorringen kan dit najaar volop gecombineerd en gevari-
eerd worden”, zo doelt Jeanne op de vernieuwing in het assortiment oorsiera-
den. “De oorringen hebben namelijk opvallende verwisselbare hangers. Het 
design van deze hangers kent verschillende vormen en materialen. Voor het 
eerst is gekozen voor hangers in druppelvorm gemaakt van de enige echte 
Swarovski®-Crystals. Deze exclusieve hangers zijn verkrijgbaar in de kleuren 
AB, Crystal, Black en Parsh.”

KRACHTIGE CONTRASTEN
Soms is less is more, maar niet in het najaar van 2016 en zeker niet bij 
MelanO. Dan lanceert MelanO namelijk Meddy’s die door hun bijzondere 
afmeting speels contrasteren met de kleine, verfijnde al bestaande Meddy’s. 
“Met deze nieuwe Meddy’s kunnen nog meer verrassende combinaties gecre-
eerd worden en is city chique voor iedereen binnen handbereik.” 

MELANO STAAT VOOR EEN KWALITATIEVE BELEVING. DIT NAJAAR VERRAST 

MELANO OPNIEUW MET NIEUWE PRODUCTEN. RINGEN, ARMBANDEN EN 

COLLIERS, VERWISSELBARE MEDDY’S: EEN SCHITTEREND PALET AAN KLEUREN, 

VORMEN EN MATERIALEN IS TERUG TE VINDEN IN DE NIEUWE MELANO-

COLLECTIE. “DIT NAJAAR BREIDEN WE ONZE COLLECTIE UIT MET ONDER 

ANDERE EEN VERRASSEND SCALA AAN BETAALBARE, TWINKELENDE OORBEL-

LEN EN OPVALLENDE MEDDY’S VOOR WIE HET AANDURFT”, ZEGT JEANNE 

WESSELS, CREATIEF BREIN ACHTER MELANO.

MelanO BRENGT WEDEROM

OOGVERBLINDENDE INTRODUCTIES

BETOVERENDE RINGEN 
“Ook ons assortiment van ringen 
wordt uitgebreid in de herfst. Een van 
de nieuwe introducties is onze resin 
ring Gwyneth in de rijke kleuren 
Airy blue, Lush green, Sahara beige, 
Aurora pink en Bodacious purple. 
Ze brengen kleur voor de donkere 
winterdagen. Al onze nieuwe model-
len zijn trouwens te zien tijdens de 
Jewels & Watches Najaarsbeurs waar 
wij iedereen graag voor uitnodigen.”

Meer informatie: MelanO, 
Tel. 046-4261717, www.melano-jewelry.com, J&W-stand: C.332

▴ Gwyneth

▴ Keira oorstekers

▴ Oorringen met Swarovski®-Crystals

Nieuwe Meddy’s
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BAS 
VERDONK 

ZET EDELSMID-
AMBACHT 
VOL IN 

SPOTLIGHTS 
TIJDENS 

COUTURESHOW 
DENNIS DIEM

EÉN VAN DE MEEST GEPREZEN MODESHOWS TIJDENS DE AFGELOPEN (EN 25E) EDITIE VAN MERCEDES-BENZ FASHIONWEEK AMSTERDAM 

WAS DIE VAN COUTURIER DENNIS DIEM OP 9 JULI. DE CATWALKSHOW WAS EEN GOED VOORBEELD VAN WAT ER GEBEURT WANNEER 

GEDREVEN, ENTHOUSIASTE EN CREATIEVE MENSEN ALS TEAM GAAN SAMENWERKEN EN ELKAARS WERK STIMULEREN. CENTRAAL TIJDENS 

DE SHOW STOND NATUURLIJK DE NIEUWE ‘SWEET REBEL’-COUTURECOLLECTIE VAN DENNIS DIEM, MAAR OOK PROFESSIONALS UIT ANDERE 

DISCIPLINES LEVERDEN HUN BIJDRAGE AAN EEN MULTIMEDIAAL SPEKTAKEL TIJDENS HET BELANGRIJKSTE MODE-EVENT VAN ONS LAND, DAT 

WERD BESLOTEN MET EEN STAANDE OVATIE DOOR HET PUBLIEK. VISAGISTEN, KAPPERS, VISUAL EFFECT-SPECIALISTEN EN SCHOENENONT-

WERPERS ZOALS JOS JACOB (HERENKLEDING) EN JONATHAN CHARLESWORTH (SCHOENENONTWERPER); ALLEMAAL WERKTEN ZE GRAAG 

SAMEN MET DE FANTASIERIJKE DUIZENDPOOT DENNIS DIEM. DIT GOLD OOK VOOR EDELSMID BAS VERDONK, DIE SPECIAAL VOOR DEZE 

SHOW ZILVEREN JUWELEN ONTWIERP WAARMEE HIJ HET VAK VOL IN DE SPOTLIGHTS PLAATSTE VAN EEN GROOT EN MODEMINNEND 

PUBLIEK. DIRECT NA DE SHOW SPRAK VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER MET BAS OVER ZIJN DRIJFVEREN EN HET VERHAAL ACHTER DE JUWELEN.

Bas toont trots zijn 

prachtige creaties

F A S H I O N W E E K  A M S T E R D A M



De show van Dennis Diem ging van start in een dromerige, zoete en sprookjesachtige sfeer. 
Deze werd ruw verstoord door het geluid van grommende motoren, die daadwerkelijk de cat-
walk opreden. “De show bestond uit twee delen, waardoor ik ook twee heel verschillende stij-
len kon laten zien”, vertelt Bas Verdonk. “Om alle verschillende onderdelen goed op elkaar af 
te stemmen, heeft Dennis in de afgelopen maanden heel intensief samengewerkt met iedereen 
die bij de show betrokken was. Dat gold ook voor mij; gedurende het ontwerpproces heb ik 
zo goed mogelijk rekening proberen te houden met de kleding en de hele opzet van de show. 
Juist doordat iedereen toewerkte naar een gezamenlijk doel, hebben we echt iets goeds neer 
kunnen zetten en is de presentatie een enorm succes geworden.”

NOODZAKELIJKE VERANDERING
“Het vak van edelsmid is in mijn ogen het mooiste beroep dat er bestaat. Het is alleen hard 
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▲ Dennis Diem en Bas Verdonk genieten nog even na van een spetterende show

nodig dat het vaker en beter bij een breed publiek onder de 
aandacht wordt gebracht. Ik probeer daar mijn bijdrage aan 
te leveren, bijvoorbeeld door handgemaakte juwelen te ver-
vaardigen die gedragen worden in televisieprogramma's zoals 
'The Voice' Ladies Of Soul, It Takes Two en Koffietijd. In veel 
programma's zie je dat er uitsluitend goedkope bijou wordt 
gedragen en daar wil ik graag veranderingen in brengen, vooral 
om aan een groot publiek te laten zien hoe fantastisch handge-
maakte juwelen eruit kunnen zien.”

DRIE UUR SLAAP PER NACHT
“Vier maanden geleden heb ik Dennis leren kennen en we had-
den meteen een goede klik, zowel persoonlijk als op creatief 
gebied. Wat volgde was dat ik vijf weken lang iedere dag aan 
de juwelen voor de show tijdens Amsterdam FashionWeek 
gewerkt heb, vaak tot diep in de nacht. Mijn vrouw attendeerde 
mij er laatst op dat ik in de laatste twee weken voor de show 
maar zo'n drie uur per nacht heb geslapen. Het was dus een 
enorme klus om het allemaal op tijd af te krijgen en dit te 
combineren met mijn reguliere werkzaamheden als agent voor 
S!LK Jewellery, maar het heeft me ook ontzettend veel energie 
gegeven. Gelukkig kon ik terugvallen op mijn ‘brothers in arms’ 
Jasper Dickerscheid, Jules Leijnen, René Verhoeven, Gertjan 
Grottendieck en Sandra Hofmans. Het vak van edelsmid staat 
vandaag vol in beeld van de modewereld, van modeliefhebbers 
en de eindconsument en ik vind dat fantastisch om te zien. Ook 
hoop ik dat dit de komende jaren vaker gaat gebeuren, zodat de 
schoonheid van handgemaakte juwelen nog meer in de belang-
stelling komt te staan en het vak van edelsmid ook echt een 
onderdeel van de fashion scene als geheel wordt.”

PRONKSTUK
Het pronkstuk dat Bas Verdonk ontwierp voor de show van 
Dennis Diem bestond uit negen zilveren rozen, die elk van vier 
tot zes blaadjes waren voorzien. Ook waren hierin 38 briljanten 
plus een zwarte en een witte diamant verwerkt. “Dit alles werd 
door één mannequin in het haar gedragen en het totale gewicht 
was de rozen was ruim een kilo. Aanvankelijk was ik van plan 
om al het zilver na de show weer om te smelten, maar nu het 
achter de rug is ben ik daar niet meer zo zeker van. Ik heb mijn 
ziel en zaligheid in die rozen gelegd, dus ik overweeg om ze in 
tact te laten als aandenken aan een fantastische avond.”

Meer foto's en een verslag van de Dennis Diem-show is onder 
meer te vinden op fashionweek.nl. Meer informatie over Bas 
Verdonk is te vinden op www.basverdonkjewels.com

http://fashionweek.nl/
http://www.basverdonkjewels.com/


 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
International Diamant Nederland B.V.:

Telefoon: 079-342 22 93.
Of belt u met één van onze vertegenwoordigers:

Dhr. Paul Bonnier: 06 29 73 74 90
Dhr. Zweitse Klein: 06 27 38 46 33

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
International Diamant Nederland B.V.:

R2016/eye-diam
0,41 crt. diamant

R2016/eye-saf
diamant 0,16 crt.

saffi  er 0,26 crt.

R2016/eye-rob
diamant 0,16 crt.

robijn 0,26 crt.

R2016/eye-sma
diamant 0,16 crt.

smaragd 0,26 crt.

Uitgebreide collectie bijzetringen

 www.eclat.nl
info@eclat.nl

Goud 14 karaat

Diamant Top Wesselton VS

EYESSparkle of  theSparkle of  theSparkle of  the

http://www.eclat.nl/
mailto:info@eclat.nl
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FROMANTEEL BRENGT 
TWEE NIEUWE AMSTERDAMSE HORLOGES

In de 17e eeuw was Amsterdam het handelscentrum van de wereld. 
Wetenschap, kunst, architectuur en scheepsbouw floreerden hier als nergens 
anders. Ook Ahasuerus Fromanteel begon toen zijn klokkenwerkplaats hier, 
aan het Damplein. De coördinaten op de wijzerplaten van de horloges uit 
de Amsterdam-collectie verwijzen nog naar de exacte locatie hiervan.

WHITE II
Een paar eeuwen later besloot Fromanteel om een eerbetoon aan de stad 
te brengen met de Amsterdam-collectie. Een van de horloges in deze col-
lectie was de Amsterdam Chrono White I. Deze krijgt nu wegens succes 
een opvolger met de Chrono White II. Dit horloge moet, net als zijn voor-
ganger, het gevoel van kwaliteit en robuustheid geven dat de bezoekers van 
Amsterdam ook krijgen. Het horloge ziet er luxueus uit zonder schreeuwerig 
te zijn en de chronograaf-functie maakt het horloge af.

NAUTIQUE
Een andere chronograaf die aan de Amsterdam-collectie is toegevoegd is 
de Nautique. Geheel volgens de VOC-mentaliteit heeft dit horloge, net 
als Amsterdam, sterke banden met het water. De 165 grachten, die origi-
neel zijn aangelegd om handel en transport te bevorderen, zijn nu voor 
Amsterdam wat de Eiffeltoren voor Parijs is. Overdag zien ze er schilderach-
tig uit en ’s nachts spectaculair en haast magisch. Deze tegenstelling komt 
ook terug in het water zelf: dit kan sereniteit of juist spektakel brengen.

Dit alles wordt weerspiegeld door de Amsterdam Chrono Nautique. Deze 
wordt geleverd met een wijzerplaat die wit is als een scheepsdek of marine-
blauw. Mocht iemand daadwerkelijk in de Amsterdamse gracht verdwijnen 
met het horloge aan de pols: de gepolijste roestvrij stalen kast met saf-
fierglas is, net als bij de Chrono White II, waterdicht tot 5 atmosfeer. Beide 
Amsterdamse horloges worden verhandeld voor €599,-.

Meer informatie:
Fromanteel Amsterdam
Tel. 020-8200930
www.fromanteel-watches.com
J&W-stand: A.111

FROMANTEEL BEGON DE AMSTERDAM SERIES ALS EEN EER-

BETOON AAN ONZE HOOFDSTAD, WAAR HET BEDRIJF OOK 

GEVESTIGD IS. WIE AMSTERDAM ZEGT DENKT AL SNEL AAN 

DE GRACHTEN OF DE GOUDEN EEUW EN DE VOC. WATER IS 

DUS DOOR EN DOOR VERBONDEN MET AMSTERDAM, AANLEI-

DING GENOEG OM DE COLLECTIE NU UIT TE BREIDEN MET DE 

AMSTERDAM CHRONO NAUTIQUE. OOK DE CHRONO WHITE 

II IS NIEUW IN DE COLLECTIE.

http://www.fromanteel-watches.com/


TIJD OM JE LEF TE TONEN

HORLOGES 
VOOR TOUGH
PROFESSIONALS

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

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

MUDMASTER 
GWG-1000

GRAVITYMASTER 
GA-1100

GULFMASTER 
GWN-1000B

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

http://www.masterofg.nl/
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ECHTE JUWELIERS
Drijfhout zal de Ambacht Collectie verkopen via juweliers die zich prettig 
voelen bij de verkoop van echt goud. “Een duidelijk display van zeer hoge 
kwaliteit zal in de winkel benadrukken dat dit handgemaakte gouden siera-
den zijn en duidelijk afstand nemen van alle onedele, stalen of met zilver 
opgevulde producten, want een echte juwelier verkoopt echt goud.”   

Meer informatie: 
Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com
J&W-stand: D.404, D.407 & D.409

“ECHTE JUWELIERS       

Zoals we gewend zijn van Drijfhout heeft het bedrijf een hoge standaard als 
het gaat om kwaliteit en ambacht. Dat komt zeker tot uiting in de nieuwe 
Ambacht Collectie. Peter: “De tijd is rijp voor een mooie merkcollectie met 
gouden sieraden. De Ambacht Collectie bestaat uit een uitgebalanceerde 
serie 14 karaat gouden colliers, armbanden, slavenbanden, ringen en oor-
sieraden. Alles handgemaakt en ontworpen voor de Nederlandse markt. De 
sieraden bestaan volledig uit goud en zijn niet opgevuld met een ander (edel)
metaal.”

“De meeste juweliers hebben de goudcollectie verspreid door de winkel 
geëtaleerd en niet duidelijk zichtbaar gegroepeerd”, zo vervolgt hij. “De 
Ambacht Collectie geeft de mogelijkheid om de echte juweliersartikelen goed 
te presenteren naar de consument en deze prominent in beeld te brengen.”     

DUURZAAM GOUD
Alle sieraden van de Ambacht Collectie zijn geproduceerd uit duurzaam 
goud. “Drijfhout is gecertificeerd lid van de Responsible Jewellery Council 
(RJC). Deze RJC-certificering geeft ons de mogelijkheid om onze klanten te 
ondersteunen en ze te garanderen dat de producten die ze van ons kopen 
en zelf verkopen, voldoen aan alle wetgeving, ethische normen en waarden 
en sociale- en milieukwesties. Het goud dat gebruikt wordt is dus 
op duurzame en milieuverantwoorde wijze gewonnen onder 
goede arbeidsomstandigheden en uiteraard zonder kin-
derarbeid. Gerecycled goud wordt tevens verantwoord 
goud genoemd. Dit zijn slechts enkele van de vele zware 
eisen waar een RJC-lid aan moet voldoen. Drijfhout laat 
de Ambacht Collectie sieraden uitsluitend ontwerpen en 
produceren bij ateliers die ook zijn aangesloten bij de RJC. De 
consument kan alle voorwaarden en eisen van de RJC op internet inzien en 
de juwelier heeft een extra verkoopargument voor een prachtig sieraad.”

WE KUNNEN ER INMIDDELS NIET MEER OMHEEN: GOUD IS TERUG 

ÉN HOE. BIJ VEEL JUWELIERS IS DE VRAAG NAAR GOUD DIT JAAR 

FLINK GESTEGEN EN DAT DWINGT U ER NATUURLIJK OOK TOE OM 

EEN RUIM AANBOD IN GOUD TE HEBBEN. DRIJFHOUT SPEELT AL 

GERUIME TIJD IN OP DE VRAAG NAAR GOUDEN SIERADEN EN OOK 

DIT NAJAAR ZIJN ER WEER EEN GROOT AANTAL NOVITEITEN IN DE 

COLLECTIE VAN DRIJFHOUT. “DE HUIDIGE GOUDPRIJS IS GEACCEP-

TEERD EN DE ONTWERPERS ZIJN ER DUIDELIJK IN GESLAAGD OM 

SIERADEN TE ONTWERPEN MET LAGERE GEWICHTEN EN EEN MOOIE 

UITSTRALING”, ALDUS PETER VAN VUUREN VAN DRIJFHOUT.

ECHT GOUD”
          VERKOPEN 

http://www.drijfhoutnl.com/


i n g e r s o l l 1 8 9 2 . c o m

j pwa t c h@x s4a l l . n l  •  +31  (0 )  6  53  21  38  83





€

€

€

€€

The moments 

ARE THE MO

€

€



CREATE
EVERLASTING

MEMORIES

€

€

€

€

spent together

MENTS THAT



De Anna oorringen zijn verkrijgbaar in de kleuren rosé goud, goud en zilver.

Colour your moment met de verwisselbare hangers 

gemaakt met Swarovski® crystal.

melano-jewelry.com

na & AngelinaAnn
orringen Oo €39,95
angers       Ha €39,95

http://melano-jewelry.com/
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SANJOYA LANCEERT NAJAARSCOLLECTIE 

SPEELS
De vergulde gesatineerde sieradenset met kleursteentjes (collier, armband en oorbellen) is een 
absolute topper voor de zelfbewuste vrouw die op zoek is naar een combinatie van speels, sier-
lijk, maar vooral ook onderscheidend. Dezelfde set is ook in zilver verkrijgbaar. 
 
SIERLIJK 
Sierlijk is de vergulde set (collier, armband en oorbellen) met bolletjes in variërende grootte. 
Chique en bijzonder goed te combineren met alledaagse kleding of een mooie avondjurk. De 
set is ook verkrijgbaar in rosé, zilver en grijstint. 

DYNAMISCH 
Passend bij de zilveren Sanjoya sjaaltjes is de zeer fraaie en dynamische set van armband en 
lang afhangende oorbellen in de kleurstelling zilver/zwart. Opnieuw een setje waarmee ieder-
een zichzelf op een passende manier kan onderscheiden. 

Meer informatie: Sanjoya, tel. 020-2600121, info@sanjoya.eu, www.sanjoya.nl, J&W-stand: A.137

SANJOYA HEEFT HAAR ASSORTIMENT 

UITGEBREID MET EEN NIEUWE COLLEC-

TIE VOOR HET NAJAAR. MET DE DRIE 

SIERADENLIJNEN SPEELS, SIERLIJK EN 

DYNAMISCH BIEDT SANJOYA VOOR 

IEDER WAT WILS. 

Dynamisch

Speels Sierlijk

HOOKED: STOER EN STERK MET EEN CLASSY RANDJE

Op het moment van schrijven worden de campagnebeelden geschoten op en 
rondom een oud vlaggenschip van de Holland-Amerika lijn. Dat Hooked vele 
stijlen kent zal tijdens deze campagne sterk naar voren komen. Voor de retailer 
wordt een brand movie gefilmd op en rondom het jaren ‘60 stoomschip. De 
vernieuwde Hooked collectie wordt gepresenteerd tijdens de Jewels & Watches 

HET SIERADENCONCEPT HOOKED GOOIT HET DIT NAJAAR OVER 

EEN ANDERE BOEG. HET SUCCESVOLLE CONCEPT MET HAAK EN 

ANKER ARMBANDEN HEEFT IN NEDERLAND AL MEER DAN 150 VER-

KOOPPUNTEN EN FLOREERDE DIT VOORJAAR ZELFS IN LANDEN ALS 

DUITSLAND, BELGIË, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. DIT NAJAAR 

GAAT HOOKED VOOR STOER EN STERK, MET EEN CLASSY RANDJE! 

Najaarsbeurs in Utrecht, waar Essence, het bedrijf achter Hooked te vinden is 
in stand B.260, tegenover de lounge.

Meer informatie: Essence, tel. 038-853 66 55, 
www.essencecollections.com, J&W-stand: B.260

mailto:info@sanjoya.eu
http://www.sanjoya.nl/
http://www.essencecollections.com/


Bangle sterling zilver en zirconia

SIFJAKOBS.COM SIF JAKOBS JEWELLERY SIF JAKOBS JEWELLERY

http://sifjakobs.com/
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AUMENTUM 

We spraken met Klaas Klein en Gerald Victoriano over de ontwikkelin-
gen bij Aumentum. “De grootste verandering voor ons is dat we tijdens de 
Najaarsbeurs een tweede stand in gebruik nemen tegenover onze reeds 
bekende stand. Dat geeft ons meer ruimte voor het presenteren van de pro-
ducten en daarnaast is het natuurlijk tijdens de grote evenementen druk in 
onze stand. Zo kunnen we alle klanten beter bedienen”, aldus Gerald.

DE NIEUWE COLLECTIES VAN 

DE EXPOSANTEN DIE AANWE-

ZIG ZIJN TIJDENS DE JEWELS & 

WATCHES NAJAARSBEURS ZIJN 

GROTENDEELS TERUG TE VIN-

DEN IN DEZE UITGAVE VAN DE 

JUWELIER. ER IS VEEL NIEUWS 

TE MELDEN ZOALS U AL HEEFT 

KUNNEN LEZEN EN OOK 

AUMENTUM DOET EEN DUID 

IN HET ZAKJE. ER ZIJN ZELFS 

ZO VEEL NOVITEITEN DAT HET 

BEDRIJF EEN TWEEDE STAND 

IN GEBRUIK NEEMT TIJDENS DE 

NAJAARSBEURS.

MEER RUIMTE VOOR

KARMA
Dit najaar heeft Aumentum weer een groot aantal nieuwe modellen die 
geintroduceerd worden. Klaas: “We laten tijdens de Najaarsbeurs de nieuwe 
damescollectie zien die inspeelt op de najaarstrends en dan met name qua 
kleuren. Nieuw zijn de xxs banden: een fijnere versie van de bestaande 
Karma-armbanden. De trend is dat sieraden steeds fijner worden en de xxs 
banden zijn mooi te combineren met andere sieraden.”

Karma for Men is de collectie hippe banden voor mannen. Deze productgroep 
is een mooie toevoeging voor juweliers, omdat steeds meer mannen meerdere 
armbanden gaan dragen. “Het assortiment is uitgebreid met armbanden met 
nieuwe zilveren bedels en edelstenen in de najaarstinten. Ook hebben we 
nieuwe Karma-colliers, -armbanden en -oorbellen in bohemian stijl. Tot slot 
zijn er veel nieuwe zilveren sieraden die wij in onze ruimere cash-en-carry 
stand willen tonen aan de bezoekers van de Najaarsbeurs”, zeggen beide 
mannen nog.

Meer informatie: 

Aumentum BV
Tel. 038-8885732
www.aumentum.com 
J&W-stand: A.147 & A.148

http://www.aumentum.com/


S!LK Jewellery heeft haar stijlvolle zilver collectie uitgebreid met een serie Shiva oorbellen. 
De handgemaakte zilveren S!LK collectie is behoorlijk compleet, maar oorbellen ontbraken 
eigenlijk altijd nog. Door de enorme vraag vanuit de markt en toenemende behoefte van 
veel dames om hun S!LK sets compleet te maken met bijpassende oorbellen, komt S!LK nu 
met haar eerste creolen op de markt.

Zoals u al heeft kunnen lezen op pagina 10 en 11 (interview met Maarten Smetsers en 
Heidi van Leeuwen, oprichters en eigenaren van S!LK) wordt er een ook nieuwe collectie 
geintroduceerd tijdens de Najaarsbeurs. De handgemaakte en gedetailleerde zilveren eye-
catchers die wij te zien kregen beloven in ieder geval veel goeds.

Meer informatie: S!LK Jewellery, tel. 085-5007070, www.silkjewellery.nl, J&W-stand: D.441

TIJDENS DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS IN UTRECHT, DIE PLAATSVINDT 

OP 11, 12 EN 13 SEPTEMBER, IS ER WEER VEEL NIEUWS TE ONTDEKKEN. S!LK 

JEWELLERY HEEFT HAAR BEST WEER GEDAAN OM TE VERNIEUWEN EN DAT ZIEN 

WE ONDER MEER TERUG DOOR DE INTRODUCTIE VAN NIEUWE OORBELLEN.

SHIVA OORBELLEN 
MAKEN COLLECTIE S!LK COMPLEET

ULTRA DUN: 
CITIZEN ECO-DRIVE ONE

Om de mijlpaal van veertig jaar Eco-Drive te vieren heeft Citizen er voor gekozen om het dunste uurwerk ooit dat licht 
als energiebron gebruikt te ontwikkelen. De Citizen Eco-Drive One heeft een uurwerk dat maar 1 mm dik is! Om tot 
een dergelijke dikte te komen, moesten nagenoeg alle onderdelen opnieuw ontworpen worden en natuurlijk verkleind. 
Laat het maar aan Citizen over om dit voor elkaar te krijgen.

Het horloge zelf is in totaal maar 2.98 mm dik. Ook dat was een uitdaging voor de ontwerpers van Citizen, want dat 
vergde het gebruik van andere, sterke materialen. Zo is de bezel vervaardigd van Cermet – een composiet van keramiek 
en metaal – dat enorm duurzaam en hard is. De kast van de Eco-Drive One is van stainless steel gemaakt.

Meer informatie: 

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

HET IS ALWEER VEERTIG JAAR GELEDEN DAT CITIZEN HET EERSTE ANALOOG HORLOGE MET QUARTZUURWERK DAT LICHT 

GEBRUIKT ALS ENERGIEBRON INTRODUCEERDE. DAARMEE WAS DE ECO-DRIVE TECHNIEK GEBOREN. IN DE AFGELOPEN 

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

MERK DE ECO-DRIVE TECHNIEK VERDER GEPERFECTIONEERD.
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Movado heeft vooral bekendheid verworven met haar zogenaamde 
Museum Watch: een zeer minimalistisch vormgegeven horloge met 
een eenvoudige wijzerplaat waar een stip op twaalf uur staat voor de 
zon. Met dit model vestigde Movado haar naam in de horlogewereld. 
Een icoon was geboren en leeft nog steeds voort, ingegeven door het 
tijdloze karakter van het model. 

PORTFOLIO
Met het toevoegen van Movado bewijst de Weisz Group eens te meer 
een daadkrachtig bedrijf te zijn. Met een zeer sterk portfolio bestaande 
uit merken als Danish Design, Jacob Jensen, Swiss military Hanowa, 
Roamer, Junghans, Edox, Raymond Weil en nu dus ook Movado, heeft 
Weisz de mogelijkheid om juweliers niet alleen te voorzien van hoog-
waardige designmerken, maar dus ook (luxe) Zwitserse merken.

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

KENNISMAKEN 
Weisz gaat Movado in Nederland weer op de kaart zetten met een 
aantal acties. Allereerst is tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs 
de kennismaking met de collectie. In de maanden daarna worden 
diversie kennismakingsacties op poten gezet om Movado bij juweliers 
en vervolgens bij consumenten onder de aandacht te brengen. Dat is 
de Weisz Group in ieder geval wel toevertrouwd, kijkende naar het 
recente succes met andere merken. 

Voor meer informatie: Weisz Group
Tel. 020-6794633, www.weiszgroup.com, 
Facebook & Instagram: @WeiszGroup 
J&W-stand: D.444 t/m D.451

JE HEBT MERKEN IN ONZE BRANCHE DIE IN ÉÉN OOGOPSLAG HER-

KENBAAR ZIJN AAN HET DESIGN EN WAARBIJ DE NAAM ALTIJD ZAL 

BLIJVEN BESTAAN. MOVADO IS ZO’N MERK. OPGERICHT IN 1881 

IN ZWITSERLAND EN ALTIJD INNOVEREND, MET EEN STERKE DRANG 

NAAR ONDERSCHEIDEND DESIGN. HET IS ALWEER EEN AANTAL 

JAAR GELEDEN DAT MOVADO IN NEDERLAND OP DE MARKT ACTIEF 

WAS, MAAR WE HEBBEN GOED NIEUWS: DE WEISZ GROUP HEEFT 

HET ZWITSERSE HORLOGEMERK IN HAAR UITGEBREIDE PORTFOLIO 

OPGENOMEN ÉN GAAT MOVADO TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS (HER)INTRODUCEREN. 

WEISZ BRENGT MOVADO
TERUG NAAR NEDERLAND

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S
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HENRY LONDON WATCHES: 
  ODE AAN DE SIXTIES

Het verhaal van Henry London begint met twee jonge, succesvolle fashion 
designers, die op zoek naar nieuwe inspiratie de vintagemarkten van Londen 
afstruinen. Tijdens een bezoek aan de beroemde vintagemarkt Portobello 
Road ontdekken zij een prachtig, klassiek polshorloge. Wat ze intrigeert is de 
ingegraveerde tekst op de achterkant: Henry, August 1965. Hoewel het hor-
loge vijftig jaar oud is, straalt het nog altijd vakmanschap en kwaliteit uit. Het 
koppel wordt verliefd op het uurwerk en beiden willen ze het horloge dragen. 
Hierdoor komen ze op het idee een iets modernere variant van het horloge te 
ontwikkelen, waarbij de details van het origineel bewaard moeten blijven. Op 
die manier ontstaat Henry London: ‘Inspired by the past. Reinvented for you.’

VINTAGE
In Engeland begint Peers Hardy met de verkoop van de trendy horloges 
met bolvormig glas en gebogen wijzers in 2015. Het jaar erop brengt IBB 
Amsterdam de Henry London collectie naar Nederland vanwege de groei-
ende vraag naar betaalbare vintage modellen. Grote online partijen onder wie 
Bol.com en Brandfield.nl nemen de horloges direct in hun collectie op. De 
polshorloges voor zowel dames als heren, zijn met banden van mesh of leer 
een echte eyecatcher. Zo introduceert Henry London opnieuw de klassieke, 
kleine kast voor dames, een vintage must have van 25-20 mm, waarmee de 
dames graag de heren bij de tijd hielden. Daarnaast zijn de meeste modellen 
in duo-look ontworpen: hetzelfde horloge voor zowel haar als hem. Zelfs de 
prijs is bescheiden. Voor een Henry London horloge betaal je nooit meer dan 
€ 239,-.

JAREN ‘60
Het is niet gek dat de collectie een succes is. De zestiger jaren trend is popu-
lair. Klassieke modellen gestoken in een ultra-modieus jasje, zijn nieuw op 
de horlogemarkt. Zowel de wijzerplaat als de banden zijn afgestemd op het 
internationale modebeeld. Voor herfst/winter 2016/2017 ligt de focus op de 
kleuren bruin, donkergroen, zwart en paars. Dit is conform wereldwijde trend 
prognoses. Henry London horloges zijn authentiek, zo is er op de achterkant 

NOG GEEN JAAR GELEDEN WERD HENRY LONDON DOOR IBB AMSTERDAM IN DE MARKT GEZET. MET INMIDDELS EEN GROOT AANTAL VER-

KOOPPUNTEN IN NEDERLAND EN EEN GEWELDIGE INTRODUCTIE OP BASELWORLD, IS HENRY LONDON BINNEN EEN JAAR UITGEGROEID 

TOT EEN SUCCESVOL BRITS HORLOGEMERK. HET MERK BRENGT EEN ODE AAN LUXE POLSHORLOGES UIT DE JAREN ‘60.

cursief de naam van Henry ingegraveerd. Maar voor de moderne horlogelief-
hebber is er ook ruimte vrijgelaten voor een persoonlijke boodschap, zoals 
een datum, korte tekst of initialen, die ter plekke bij de juwelier kan worden 
ingegraveerd. Henry hecht belang aan service. De horloges worden verkocht 
met een polishing kit voor onderhoud.

Voor meer informatie: 
IBB Amsterdam
Tel. 020-3428080
www.ibbamsterdam.nl
J&W-stand: JW07
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http://bol.com/
http://brandfield.nl/
http://www.ibbamsterdam.nl/
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De herfst/winter dames horlogecollectie biedt roségoud, 
stainless steel en zilver, gecombineerd met opvallende 
details, zoals mesh banden en sterrenprint op de wijzerpla-
ten. De heren horlogecollectie mixt veelzijdige stijlen met 
preppy, atletische details. Inclusief krokodillenleer, stainless 
steel, chronografische subwijzerplaten en duale tijdsaan-
duiding. 

De dames sieradencollectie kenmerkt zich door haar 
delicate twists zoals pavé ingelegde kristallen en elegante 
stapelbare bangles. Een breed scala aan armbanden en col-
liers versierd met stervormige bedels en hangers zijn recht-
streeks geïnspireerd op de ontwerpen die Hilfiger in de pre-
fall collectie op de catwalk tijdens de NYFW lanceerde. 

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

TOMMY HILFIGER HEEFT EEN NIEUWE HORLOGE- EN SIERADEN-

COLLECTIE DIE IS GEÏNSPIREERD DOOR EEN TRANS-ATLANTI-

SCHE BOOTTOCHT DIE ZIJN HAVEN VOND IN DE JAREN 1920. 

TIJDLOZE TRADITIES EN ERFGOED ZIJN BEKEKEN DOOR EEN 

NIEUWE, OPTIMISTISCHE LENS. 

SOPHISTICATED 
MET EEN TOMMY-TWIST

http://www.beachtime.nl/


FOUNDED IN SWITZERLAND IN 1881, MOVADO IS RENOWNED FOR ITS MUSEUM DIAL. DEFINED BY A SINGLE DOT AT 12, SYMBOLIZING 

THE SUN AT HIGH NOON, THE 1947 DESIGN BY ARTIST NATHAN GEORGE HORWITT WAS ACCEPTED BY THE MUSEUM OF MODERN ART, NY,

IN 1960. REGARDED TODAY AS AN ICON OF MODERN DESIGN, THE SINGLE DOT DIAL IS A SIGNATURE OF THE MOVADO BRAND.

WEISZ GROUP
020 679 46 33 - INFO@WEISZGROUP.COM - WWW.WEISZGROUP.COM

JEWELS & WATCHES UTRECHT STAND D447

MUSEUM® CLASSIC 
THE SINGLE DOT WATCH DIAL.

AN ICON OF MODERN DESIGN. 
MOVADO.COM
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mailto:INFO@weiszgroup.com
http://www.weiszgroup.com/
http://movado.com/
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FENIX 3 & VÍVOMOVE: 
STIJLVOLLE SMARTWATCHES VAN GARMIN

Garmin is al lang niet meer puur 
een producent van navigatiesys-
temen. De lijn wearables die het 
bedrijf aanbiedt, bevat al bijna 50 
producten in acht lijnen. De vívo-
serie is hiervan de grootste, met veel 
moderne digitale smartwatches. De 
vívomove valt hierbij op als modi-
eus analoog horloge. Toch heeft dit 
model onderhuids veel moderne 
snufjes als een stappenteller. Ook de 
fenix 3 ziet er op het eerste gezicht 
uit als een klassiek horloge, maar 
hier gaat het juist om een digitaal 
model met vele moderne (sport)
functies en smartphone-meldingen. 
Ook kun je deze uitgebreide smart-
watch personaliseren met verschil-
lende wijzerplaten, apps en widgets.

SMARTWATCHES ZIJN ER INTUSSEN IN VELE SOORTEN EN MATEN. SOMMIGE BEDRIJVEN 

HEBBEN SMARTWATCHES DIE ECHT GERICHT ZIJN OP DE TECHNOLOGIELIEFHEBBER DIE ZO VEEL 

MOGELIJK SNUFJES WIL, ANDEREN BIEDEN MODELLEN AAN DIE ER BOVENAL STIJLVOL UITZIEN. 

GARMIN HEEFT VOOR IEDER WAT WILS, MET BIJVOORBEELD DE FENIX 3 EN DE VÍVOMOVE.

VÍVOMOVE
De vívomove is een ideaal hulpmiddel om op een stijlvolle 
manier bewust te bewegen. Het analoge horloge houdt het 
aantal stappen bij, registreert het slaapritme en werkt samen 
met de speciale Garmin Connect™ Mobile app om de sta-
tistieken te analyseren en te tonen. Na een langere tijd van 
inactiviteit herinnert een langzaam rood wordende bewe-
gingsbalk aan de rechterkant van de wijzerplaat de drager 
eraan dat het tijd wordt om in beweging te komen.

“De vívomove is een spannende, stijlvolle aanvulling op 
de brede lijn van Garmin activity trackers, waarmee het 
makkelijker dan ooit is om modieus actief te blijven”, aldus 
Sabine Mom, Marketing & Communicatie Manager van 
Garmin. De vívomove is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 
de Sport, de Classic met leren polsband en de Premium met 
RVS kast. Bovendien zijn de horloges gemakkelijk te indivi-
dualiseren met andere polsbandjes.

FENIX 3
De fenix 3 is volgens Garmin één van de populairste GPS-
horloges binnen het uitgebreide assortiment wearables. Hij is 
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en er is een variant met 
hartslagmeting. Mom: “Met deze toevoegingen kan dit stoere 
GPS-horloge nu overal gedragen worden, of het nu outdoor 
is, in de vergaderruimte of op de golfbaan.” Deze flexibiliteit 
wordt weerspiegeld in de nieuwe activiteitenprofielen; deze 
zijn er nu namelijk ook voor bij het golfen, roeien en SUP’en 
(Stand Up Paddle boarden). Huidige eigenaars van een fenix 3 
kunnen deze profielen, samen met de eveneens nieuwe hard-
loopdynamica en fysiologische meetgegevens, downloaden 
door middel van een gratis software-update.

Meer informatie:
Garmin Nederland BV
Jeroen Bartels - Accountmanager
Tel. 06-51443704
Jeroen.Bartels@garmin.com
www.garmin.nl
J&W-stand: C.308

mailto:Jeroen.Bartels@garmin.com
http://www.garmin.nl/
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MIX & MATCH 
           MET LES GEORGETTES 
IN HET VORIGE NUMMER VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER KONDIGDEN WE AAN DAT HET FRANSE SIERADEN-

MERK LES GEORGETTES GEDISTRIBUEERD ZOU GAAN WORDEN DOOR ORFAC. WE NOEMDEN TOEN DE GROTE 

HOEVEELHEID MOGELIJKHEDEN OM DE SIERADEN TE MIXEN EN MATCHEN. TIJD OM VERDER IN TE GAAN OP DE 

DESIGNS EN PATRONEN VAN LES GEORGETTES.

De in de Franse Ardèche vervaardigde armbanden van Les Georgettes zijn ver-
krijgbaar in drie breedtes, vier platings, acht finishes en negen patronen. De 
platings zijn verzilverd, verguld, rosé of ruthenium. Merkeigenaar en juwelen-
producent GL Altesse doet overigens ook de platings voor andere grote Franse 
merken als Chanel. De finishes zijn van sterling zilver of goud. De patronen 
zijn veelal geïnspireerd op dierenprints, zoals Zebra, Croco en Giraffe.

LEREN BANDEN
Bovendien kunnen de juwelen worden gecombineerd met 48 verschillende 
leren banden die aan twee kanten gedragen kunnen worden. Deze worden 
vervaardigd bij Texiers, een lederwarenbedrijf uit Bretagne. Net als GL Altesse 
is dit een bedrijf dat is aangemerkt als Franse nationaal erfgoed (Enterprise du 
Patrimoine Vivant). Alles bij elkaar kunnen er 15.000 verschillende armbanden 
gecreëerd worden voor bij iedere gelegenheid, kleding of mood.

Meer informatie:

Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl
J&W-stand: B.245
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De merken waarvan Giornato International de distributierechten heeft 
zijn Lars Larsen Watches (in de Benelux) en Gemini-armbanden (in 
Nederlands, Duitsland en Scandinavië). “Lars Larsen is gewoon een 
heel mooi merk. We hebben sinds kort de distributierechten voor 
Nederland, België en Luxemburg. Dat is een zeer grote markt en 
daardoor dus van groot belang voor Lars Larsen. Lars Larsen Watches 
heeft de ambitie de Benelux-markt nog verder te veroveren en met de 
nieuwe collectie wordt een grote stap gezet. We zijn in ieder geval 
heel tevreden tot nog toe en ook met onze agent Sofi Constant die de 
Belgische en Luxemburgse markt voor haar rekening neemt.”

GEMINI
Gemini-armbanden zijn helemaal in de trend van dit najaar. “Dit zijn 
leuke, hippe armbanden voor zowel mannen als vrouwen. De ver-
koopprijzen liggen tussen de € 35,- en € 40,- en dat maakt het assor-
timent zo interessant. Onze voorkeur is om de Gemini-armbanden bij 
juweliers te verkopen en het gaat ook heel goed. We zijn heel blij dat 
we dit merk mogen vertegenwoordigen en zien nog heel veel door-
groeimogelijkheden.”

EIGEN MERK
Naast de twee merken die Giornato vertegenwoordigt, heeft het bedrijf 
grootse plannen voor de toekomst. “We gaan in februari een eigen 
merk lanceren”, vertelt Yoon Hee heel enthousiast. “Ik kan er verder 
nog niks over zeggen, maar het gaat gebeuren. Als mensen meer wil-
len weten kunnen we een klein tipje van de sluier oplichten. Kom ons 
opzoeken op de Jewels & Watches Najaarsbeurs zou ik zeggen!”

Meer informatie: 
Giornato International
Tel. 050-3646447
info@giornato.com
www.giornato.com 
J&W-stand C.352

GIORNATO INTERNATIONAL IS PAS EEN KLEIN 

JAAR ACTIEF IN DE BRANCHE EN MAG TERUG-

ZIEN OP EEN BEWOGEN JAAR. SUCCESVOL, 

OOK AL LIEP DE WEG NAAR SUCCES NIET OVER 

ROZEN. “WE ZIJN ER ACHTER GEKOMEN DAT 

ER OOK MERKEN ZIJN DIE NIET BEGRIJPEN HOE 

JE SAMEN MET JE DISTRIBUTEUR EEN MERK SUC-

CESVOL KUNT MAKEN. GELUKKIG HEBBEN WE 

DAAR TIJDIG AFSCHEID VAN KUNNEN NEMEN 

EN HEBBEN WE NU EEN PAAR PRACHTIGE MER-

KEN IN ONS PORTFOLIO WAAR WE JUWELIERS 

MEE KUNNEN VERBLIJDEN”, ZEGT YOON HEE 

SCHOONDERBEEK VAN GIORNATO. 

GIORNATO INTERNATIONAL 

HEEFT GROOTSE PLANNEN

mailto:info@giornato.com
http://www.giornato.com/


  Tenminste, als je dit horloge niet meetelt...
Nu verkrijgbaar op www.fromanteel.nl  

DEZE RUIMTE WORDT BEWUST RECLAMEVRIJ AANGEBODEN DOOR:

– the original with 925 silver beads –

http://www.fromanteel.nl/
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Wij spraken met Ron Offenbach over de nieuwe ontwikkelingen binnen de Offenbach Group. “We 
hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd voor onze B2B-webshop en deze functioneert zeer goed, 
is klantvriendelijk en werkt succesvol. Dat is voor onze klanten en voor onszelf natuurlijk zeer belang-
rijk, want zo kunnen zij gemakkelijk en snel onze producten bestellen.”

◀ CO88
“De nieuwe Co88 Collectie loopt erg goed 
en is uitgebreid met nieuwe modellen 
sieraden in natuursteen en hoogwaardig 
edelstaal, ontwikkeld vanuit het hart en 
geïnspireerd door de natuur. Tijdens de 
Najaarsbeurs hebben we nog een leuke 
actie: ‘Build your own collections’. Kom 
naar onze stand voor meer informatie.”
 
KALIBER ▶
De Kaliber collectie bestaat uit trendy 
heren armbanden van natuurstenen 
beads, die natuurlijk enorm trendy zijn. 
Daarnaast zijn er ook fraaie horloges voor 
elke man terug te vinden in de Kaliber 
collectie. De modellen hebben een onder-
scheidend design met veel gevoel voor 
klasse en stijl. “Heel leuk is ook om de 
horloges te combineren met de armban-
den”, zo laat Ron weten.

◀ LOCKITS MUNTEN 
Met Lockits heeft Offenbach een sieraden-
collectie die inspeelt op de trends. “We 
introduceren dit najaar een groot aantal 
nieuwe munten om in de hangers of arm-
banden te plaatsen, zodat consumenten 
hun eigen stijl kunnen tonen en een eigen 
sieraad kunnen creëren”, aldus Ron.

NEW BLING NAJAARS
MAGAZINE ▶
New Bling is een merk dat al jaren suc-
cesvol is en ook dit jaar komt de bekende 
catalogus weer uit. “Zoals ieder jaar pre-
senteren wij ook nu weer met trots ons 
New Bling Magazine speciaal voor het 
najaar. We geven de juweliers de moge-
lijkheid deze te verspreiden, dus wees er 
op tijd bij voor uw postcodegebied”, zegt 
Ron tot slot.

DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS ZORGT BIJ DE OFFENBACH GROUP VOOR 

VEEL NOVITEITEN. DE VERSCHILLENDE MERKEN VAN DE OFFENBACH GROUP (ZOALS 

CO88, KALIBER, FRANK 1967, NEW BLING EN COLORI) ZIJN VOORZIEN VAN 

NIEUWE MODELLEN OM DE BEZOEKERS VAN DE NAJAARSBEURS TE VERRASSEN.

NAJAARSCOLLECTIES

OFFENBACH GROUP

Meer informatie:

Offenbach Group
Tel. 088-6644100

www.offenbachgroup.com
J&W-stand: C.300
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Sinds dit voorjaar is Mori Diamond de nieuwste telg in de familie van S.G.S. Door de productie in eigen 
fabriek, onder leiding van Wim Stijnis, kunnen ook hier weer zeer gunstige voorwaarden voor de juwe-
lier geboden worden. Prijzen beginnen al vanaf € 159,- winkelverkoop en lopen op tot € 15.000,-. Bijna 
alle sieraden zijn in twee kwaliteiten briljant te leveren: eerste systeem TW/VSI en tweede systeem W/SI. 
Hierdoor is er voor iedere consument een juist geprijsd sieraad te vinden.

Uiteraard kan de consument met deze producten (buiten de slavenbanden en colliers) groeien, door het 
sieraad in te ruilen voor een nieuw model met een grotere steen. Ook wisselen van model behoort tot de 
mogelijkheden. De memoire sieraden kunnen groeien door middel van het bijzetten van stenen en voor 
de memoire-ringen is inruil uiteraard ook mogelijk.

EXCLUSIEF
Naast de bekende modellen solitair, memoire, entourage en Lady Di brengt Mori Diamond ook een zeer 
exclusieve lijn. Hierin speelt een eigen ontwerp de hoofdrol. Een unieke ring met bijpassende oorsieraden, 
hanger en armband geven de juwelier de kans zich in de diamantmerken te onderscheiden van zijn col-
lega’s. De spectaculaire zetting is volledig uniek te noemen. Ontsproten aan de creativiteit van eigenaar 
en ontwerper Bas Stijnis staat dit model voor kwaliteit en originaliteit. De gehele serie kan in geel-, wit-, 
rosé- en bicolor goud geleverd worden. Prijzen voor deze serie liggen tussen € 4.995,- en € 14.995,-. Op 
verzoek kunnen uitvoeringen met grotere middenstenen gemaakt worden.

TROUWRING
In de ruimte tussen de basis groeibriljant en Mori Diamond exclusive is een serie diamantsets geplaatst 
die in veel bekende ontwerpen te leveren zijn. Doordat de sets lange tijd na te leveren zijn, kan de consu-
ment meerdere onderdelen aanschaffen of de set later uitbreiden met de nog ontbrekende onderdelen. Een 
mogelijkheid die nu en in de toekomst tot meer verkoop moet leiden. De gehele Mori Diamond collectie 
is uitstekend geschikt als aanzoeksring of als alternatief voor de trouwring. 

Meer informatie: 
S.G.S. Fabriek B.V. 
Tel: 0591-794047
www.fjory.nl
www.nljuwelen.nl
J&W-stand: A.162

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

FJORY EXCLUSIVE, DUTCH CLASSICS EN DE PRODUCTEN UIT DE MORI GOLD EN SILVER COL-

LECTIE BRENGT S.G.S. HOOGWAARDIGE PRODUCTEN OP DE MARKT DIE ALLEMAAL IN EIGEN 

FABRIEK WORDEN GEMAAKT.

Mori Diamond 
BY S.G.S. FABRIEK.

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S
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Sportief, gedurfd, bold en big: de Paris FW16 collectie van BOSS Orange is geïnspireerd op de mode in Parijs. 
De nieuwe modellen zijn een toevoeging op de goedlopende collectie. De grote aluminium wijzers zijn van 
een frisse opvallende kleur voorzien, die ervoor zorgen dat dit het perfecte horloge voor de casual friday is.

Voor meer informatie:

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

DIT JAAR STAAN DE GROOTSTE WERELDSTEDEN IN DE SPOTLIGHT BIJ BOSS ORANGE. DIT 

VOORJAAR WAREN BERLIJN EN NEW YORK DE STEDEN WAAR DE AANDACHT OP WERD 

GEVESTIGD, DIT NAJAAR IS PARIJS DE PLACE TO BE VOOR BOSS ORANGE.

BOSS ORANGE PARIS COLLECTIE

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

NAJAARS SALE BIJ DANNER DESIGN

Het multifunctionele display in hoogglans wit, zorgt er voor dat de juwelier 
zijn etalage op elk gewenst moment kan aanpassen. Wim: “Gebruik van het 
juiste displaymateriaal geeft de uitstraling die u wenst en verleidt de klant. 
De magnetische, transparante achterwand is makkelijk in gebruik. Door de 
afbeelding regelmatig te verwisselen zorgt u elke keer weer voor een vernieu-
wende uitstraling.”

OPBERGEN
Voor juweliers is het belangrijk dat sieraden op een nette en gemakkelijke 
manier getoond kunnen worden, maar het moet ook snel en veilig op te ber-
gen zijn. “Het opbergsysteem Prima+ biedt de oplossing. Dit opbergsysteem 

HET EINDE VAN HET JAAR KOMT AL 

SNEL WEER IN HET ZICHT. HOOG 

TIJD DUS VOOR JUWELIERS OM 

ZICH TE GAAN RICHTEN OP DE 

FEESTDAGEN, ZORGEN DAT HUN 

WINKELS ER TIPTOP UIT ZIEN EN 

DAT HUN VOORRADEN WEER OP 

PEIL ZIJN. DANNER DRAAGT HIER 

AAN BIJ DOOR NIEUWE DISPLAY-

MOGELIJKHEDEN AAN TE BIEDEN 

ÉN DOOR DE NAJAARS SALE. 

“SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN 

WAAR DE JUWELIER OPTIMAAL VAN 

KAN PROFITEREN”, ZO VERTELT WIM 

PEL VAN DANNER DESIGN.

is volledig naar wens in te richten. De eerste stap is om een bak te kiezen. 
Vervolgens kiest u een inzet en ten slotte een cartouche. Wanneer u de 
bakken in de speciale unit plaatst, heeft u alles opgeruimd en geordend bij 
elkaar”, zo besluit Wim.

Meer informatie:

Danner Design
Tel. 055-5390199
www.danner.nl 
J&W-stand: B.255

http://www.beachtime.nl/
http://www.danner.nl/
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VAN LEEUWEN: 

VAN MINIMALISTISCH GOUD 
TOT STERKE KLASSIEKERS

THE LITTLE GOLD COLLECTION
Voor The Little Gold Collection stelde Van Leeuwen een kleine collectie samen 
van minimalistische 14 karaat gouden sieraden. De collectie loopt uiteen van 
esthetische oorsieraden en subtiele colliers met gouden of diamanten hangertjes 
tot skinny gouden ringen. De gouden sieraden uit The Little Gold Collection zijn 
met oog voor detail ontworpen en van de hoogste kwaliteit. 

MODERN PEARLS 
De Modern Pearls Collection van Van Leeuwen bestaat uit de klassieke zoetwa-
ter parel in een strak 14 karaat gouden ontwerp.  De minimalistische vormge-
ving van de oorsieraden geeft deze parels een moderne, frisse uitstraling. 

CLASSIC CHIC
Voor de Classic Chic Collection heeft Van Leeuwen een selectie tijdloze klas-
siekers vertaald naar hedendaagse zilveren sieraden. De collectie is geïnspireerd 
op de beste klassiekers van de grote sieradenhuizen die opnieuw een promi-
nente plaats hebben veroverd in het modebeeld. Denk de V-ring, de cachetring, 
spangcolliers, slanke slavenbanden en zilverdraad klembanden in verschillende 
uitvoeringen en afwerkingen. Stuk voor stuk sterke ontwerpen die staan voor 
een smaakvolle stijl. Ook de populaire knoop, het symbool voor verbondenheid, 
speelt een belangrijke rol in deze collectie en is verwerkt in een strakke zilveren 
armband en beeldschone oorsieraden.  

Voor aanvullende informatie: G. van Leeuwen
Tel. 070 -512 29 29, www.gvanleeuwen.nl, J&W-stand: A.141

DE SIERADENTRENDS VAN DIT NAJAAR ZIJN VAN LEEUWEN OP HET LIJF GESCHREVEN. MET DE REVIVAL VAN DE KLASSIEKERS, DE HERIN-

TERPRETATIE VAN DE PAREL EN HET DOORZETTEN VAN DE MINIMALISTISCHE GOUD HYPE IN GEDACHTEN, CREËERDE VAN LEEUWEN EEN 

NAJAARSCOLLECTIE VAN HOOG NIVEAU. DAARNAAST BRENGT VAN LEEUWEN EEN SCHITTERENDE NIEUWE LIJN: ‘NATURAL CIRCULAR’. DIT 

ZIJN ZILVEREN OORSIERADEN EN BIJPASSENDE HANGERS IN CIRKELVORMIGE DESIGNS, SOMS GEDEELTELIJK AFGEWERKT MET EEN HOOG-

WAARDIGE GOUD OF ROSÉ PLATING EN HELDERE ZIRKONIA. 

Natural Circular

Verschillende klembanden van geweven zilverdraad in zilver, gun metal, 

rosé- en goudverguld uit de Classic Chic Collection

Dunne 14 karaat 

gouden ringen uit 

The Little Gold 

Collection

▼ De klassieke zoetwaterparel verwerkt in minimalistisch vormgegeven gou-

den oorsieraden

http://www.gvanleeuwen.nl/


U kunt de volledige Julie Sandlau collectie zien op 
de voorjaarsbeurs Jewels & Watches

Voor info: Circle of Style
Email info@circleofstyle.nl • telefoon: +31 6 30135383

www.circleofstyle.nl

Moon Company 
Monica ten Cate
+31 (0)6 20 43 29 29 
monica@mooncompany.nl

Het ideale geschenk 
voor een trotse moeder

NNNieeeuww!
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Model A

F

C

G

D

H

E

I

Echt zilver
in diverse ontwerpen
(Met naam en/of datum)

B

Code: RELAB
5 mm breed

E

Code: RELAE
8 mm breed

C

Code: RELAC
8 mm breed

F

Code: RELAF
8 mm breed

D

Code: RELAD
8 mm breed

G

Code: RELAG
8 mm breed

A

Code: RELAA
5 mm breed

925/000 zilveren
Rings

925/000 ZILVEREN

Naamcolliers &
letterhangers

LETE1

14 mm 
(dikte 1.8 mm)

LETE2

12 mm 
(dikte 1.3 mm)

LETE3

19 mm 
(dikte 1.0 mm)

LETE4

17 mm 
(dikte 2.4 mm)

WWW.ALMAFINDINGS.NL

T. 072 520 33 33

Voor meer 
informatie over
deze bijzondere 
productgroepen:

2.5-Dimensionaal Pixelprint

Persoonlijke sieraden 
G O U D  &  Z I L V E R

Nieuw!

Een portret, 
een babyhandje, 

een vingerafdruk, een logo of familiewapen, 
een gedichtje… 

alles kan!

Mineraalglas
Kleur & zwart/wit

Fotoprint
Kleur & zwart/wit

mailto:info@circleofstyle.nl
http://www.circleofstyle.nl/
mailto:monica@mooncompany.nl
http://www.almafindings.nl/


FOSSIL Q
De Fossil Q, generatie 2 collectie bestaat uit tien display smartwatches (Q Founder, Q Marshal en 
de Q Wander) in diverse designs, kleuren en materialen. Later dit jaar worden ook de Smart Hybrids 
gelanceerd en de Q Trackers. De nieuwe modellen Q Wander en Q Marshal zijn voorzien van 
touchscreen displays, roestvrijstalen of lederen banden en laten alle dagelijkse activiteiten zien. De 
licht gebogen horlogekast van de Q Wander geeft het horloge een subtiele én functionele uitstra-
ling, terwijl de verwisselbare lederen band het horloge stijl en comfort meegeeft. De Q Marshal is 
voorzien van een iets robuuster uiterlijk. De vintage lederen banden en de marineblauwe coating 
zorgen voor een stoere look.

Net als de bestaande Q Founder, is er door middel van het always-on display continue altijd toegang 
tot belangrijke informatie zoals tijd, berichten, gesprekken en waarschuwingen. Ook kan gemakkelijk 
gereageerd worden op berichten door het scherm aan te tikken of met behulp van spraakopdrachten. 
De horloges zijn te personaliseren met aanpasbare wijzerplaten designs, waaronder exclusieve Fossil 
wijzerplaten en verwisselbare bandjes. De horloges zijn compatible met Android™ smartphones en 
iPhones en zijn eenvoudig op te laden middels een nieuwe, slanke en draadloze oplader.

MICHAEL KORS ACCESS
In samenwerking met Google en haar besturingssysteem Android lanceert Michael Kors 
deze herfst zijn eerste smartwatch collectie onder het label MK Access. De horloges 
zijn beschikbaar in zowel een vrouwen- als mannenvariant en hebben verschillende 
applicaties. De horloges tonen verschillende achtergronden die naar eigen voorkeur 
met een simpele swipe kan veranderen. Ook zijn de bandjes verwisselbaar en is het 
systeem (naast Android toestellen) ook bruikbaar voor de iPhone. Deze nieuwe 
smartwatch collectie brengt mode en technologie samen in een glamourous way.

Q MARSHAL Q WANDER
De Fossil Group is van 11 tot en met 13 september aanwezig op de Jewels & 
Watches Najaarsbeurs in Utrecht. Tijdens deze beurs zijn de modellen van Fossil 
Q en Michael Kors Access te bekijken en te testen. Ook wordt er uitleg gegeven 
over de functionaliteit en de verschillende typen wearables. Daarnaast is de 
Fossil Group ook aanwezig op de IFA beurs van 2 tot en met 7 september in 
Berlijn. IFA is de grootste beurs voor consumentenelektronica van Europa.

Meer informatie: Fossil Europe BV, tel. 0314-799039
info@fossil.nl, www.fossilgroup.com, J&W-stand: B.233
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IN NOVEMBER 2015 LANCEERDE FOSSIL ONDER 

HET LABEL FOSSIL Q AL HAAR EIGEN WEARA-

BLES LIJN. GELIJKTIJDIG NAM HET AMERIKAANSE 

BEDRIJF OOK MISFIT INC. OVER, EEN INNOVATOR 

OP HET GEBIED VAN WEARABLE TECHNOLOGIE 

EN STIJLVOLLE TRACKERS. DEZE OVERNAME BIEDT 

FOSSIL GROUP DE MOGELIJKHEID OM HAAR CON-

SUMENTEN EEN BREED SCALA AAN TRADITIONELE 

UURWERKEN EN MODIEUZE WEARABLES AAN TE 

BIEDEN IN EEN MARKT DIE NOG STEEDS GROEI-

ENDE IS. NAAST DE COLLECTIE VAN DE FOSSIL Q 

EN MICHAEL KORS ACCESS, WORDEN LATER DIT 

JAAR OOK DE SMART HYBRIDS VOOR EMPORIO 

ARMANI, SKAGEN EN DIESEL GELANCEERD.

GOES SMART Fossil Group 

Michael Kors Access ▶

Fossil Q, generatie 2

Fossil ▶

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


MASTER OF G

Op de desbetreffende dinsdag was het lekker rustig op de weg, wat ons de kans gaf 
om voor de start van het programma kennis te maken met de heer Masafumi Asada, 
die begin april is gestart als de nieuwe Managing Director van Casio Benelux. “Ik 
werk voor Casio al jaren in Europa”, vertelt de heer Asada. “Zo heb ik enkele jaren 
in Frankrijk gewerkt en mijn vorige standplaats was Hamburg, waar ik verantwoor-
delijk was voor de volledige horlogedivisie van Casio in heel Europa. Feeling met de 
markt is altijd zeer belangrijk en daarom vind ik het relevant om vandaag aanwezig 
te zijn in Aviodrome. Het is voor mij een mooie gelegenheid om Nederlandse juwe-
liers te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.”

‘360 GRADEN BENADERING’
De deelnemende juweliers van het sea, land & air-event werden ontvangen met een welkomstwoord van Erik Velthoven en Bastiaan 
de Leeuw. Zij benadrukten dat Master of G staat voor ‘functional fashion’ en dat deze lijn (zowel in Nederland als internationaal) 
op vele vlakken een positieve ontwikkeling laat zien. Zo komt een gemiddelde winkelverkoopprijs van € 200,- in zicht en wordt 
er op marketinggebied steeds meer ingezet op een zogeheten ‘360 graden’-benadering, waarmee wordt bedoeld dat consumenten 
zowel met tv-commercials als online en natuurlijk in juwelierszaken zelf worden geïnformeerd over de wereld die Master of G heet. 
Naast in totaal vijfhonderd tv-commercials van Mudmaster en Gulfmaster op Discovery Channel, National Geographic en Comedy 
Central in de maanden mei en juni was er in de tweede helft van juni nòg een spraakmakende marketingactie, te weten de Master 
of G-pop-up store in de Kalverstraat. Hieruit zijn verschillende publicaties voortgekomen, waaronder een groot redactioneel artikel 
in Het Parool.

ABSEILEN UIT EEN BOEING 737, MET ZEVENTIG KILOMETER PER UUR OVER HET 

IJSSELMEER SCHEREN IN EEN RIPBOAT EN JE ‘FLIGHT SKILLS’ AANSCHERPEN IN EEN 

VLUCHTSIMULATOR; HET WAS ALLEMAAL MOGELIJK TIJDENS HET SEA, LAND & AIR-

EVENT DAT CASIO BENELUX OP 28 JUNI ORGANISEERDE IN AVIODROME LELYSTAD. 

TIENTALLEN JUWELIERS (EN DE REDACTIE VAN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER) WERDEN 

HIER GEÏNFORMEERD OVER DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN BIJ MASTER OF G. 

E V E N T

STAAT CENTRAAL TIJDENS SPECTACULAIR

sea, land & air-event

Het drukbezochte Master of G-event werd op 

28 juni gehouden in Aviodrome Lelystad ▼

◀ Masafumi Asada is de nieuwe Managing Director van Casio Benelux
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NAJAARSCAMPAGNE
Wie denkt dat Casio al zijn kruit verschoten heeft met dit intensieve 
pr-offensief van afgelopen voorjaar, heeft het mis. Ook voor komend 
najaar staat er een breed scala aan interessante activiteiten, innovaties 
en lanceringen op het programma, zo benadrukte Bastiaan de Leeuw. 

“In de Master of G-najaarscampagne is een belangrijke rol wegge-
legd voor onze samenwerking met de Amerikaanse ‘Smoke Jumpers’ 
(bestaande uit parachutisten die worden ingezet bij de bestrijding van 
bosbranden, red.), de Britse Royal Airforce en de German Maritime 
Search & Rescue Service. Deze partnerships bevestigen de ‘absolute 
toughness’ waar Master of G voor staat en sluiten ook aan bij de stra-
tegie dat de sublijnen Gulfmaster, Mudmaster en Gravitymaster corres-
ponderen met de thema’s ‘sea’, ‘land’ en ‘air’. 

“Andere belangrijke zaken voor komend najaar zijn een groot per-
sevent dat in Londen wordt gehouden en de lancering van verschil-
lende nieuwe modellen. Eén daarvan is de G-Shock Frogman. Dit is 
een ultiem duikhorloge dat 20 bar kan weerstaan, direct herkenbaar 
is aan het asymmetrische design en waarvan de meest recente versie, 
de GWF-D1000, werd gepresenteerd tijdens BaselWorld 2016. In het 
buitenland is de Frogman al veel langer een succes en vanaf dit najaar 
is het duikhorloge ook in Nederland beschikbaar.”

ABSOLUTE TOUGHNESS
Na de presentatie waarin Erik en Bastiaan een duidelijk antwoord 
gaven op de vraag hoe Master of G zich in de afgelopen tijd ont-
wikkeld heeft en wat er het komende halfjaar is gepland genoten 
de bezoekers van een lekkere lunch in Aviodrome en verschillende 
activiteiten in de sfeer van ‘sea, land & air’. Zo was het mogelijk om 
een flight simulator uit te proberen, te abseilen uit een Boeing en over 
het IJsselmeer te racen in een supersnelle ripboat. Het event werd 
afgesloten met presentaties van bergbeklimmer Frits Frijlandt en Alex 
Omhoff, die met de ArtDetectives veel nazikunst heeft teruggevonden 
waaronder de wereldberoemde Paarden van Thorak. Ook hun span-
nende verhalen sloten nauw aan bij het thema van de dag, waarbij 
beleving en ‘absolute toughness’ centraal stonden. 

JEWELS & WATCHES
Voor meer informatie over de nieuwe Master of G-modellen en/
of de marketingactiviteiten die voor komend seizoen gepland staan 
bezoekt u Casio Benelux tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs 
of neemt u contact op met:

Casio Benelux
Tel. 020-5451070
www.casio-europe.com 
www.g-shock.nl 
J&W-stand: B.214

De digitale G-shock 

Frogman is een ultiem 

duikhorloge dat water-

dicht is tot 200 meter

Land…

Sea…

…and air!

http://www.casio-europe.com/
http://www.g-shock.nl/


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

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

 

22 KRT GOUD OP ZILVER

http://fresh-new-ideas.com/
mailto:info@messefrankfurt.nl
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@takemehome.nl
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Met zijn eigentijdse design en herkenbare wijzerplaat heeft Mondaine nog een 
designicoon aan de collectie toegevoegd, in de vorm van Helvetica. De Helvetica 
collectie, ontworpen vanuit het onderscheidende lettertype, heeft nog een essentië-
le design klassieker om de pols tot leven gebracht om de pols met de Blue Marine. 

DONKERBLAUW
De stijlvolle diepte van donkerblauw is de muze van de nieuwe seizoensgebonden 
collectie van Mondaine Helvetica. Zoals de naam al doet vermoeden is de Blue 
Marine overspoeld met verfijning bestaande uit een donker marineblauwe kleur 
met contrasterende tijdsaanduiding. De Blue Marine is uitgevoerd in een Light en 
Regular model, en onderscheidt zich door een prachtige marine lederen band die 
is bewerkt met een ‘light look’ met kleine stiksels.

MINI GIANT
Maar Mondaine heeft meer nieuws dit najaar. Mede door het overweldigende suc-
ces van de Mini Giant collectie na de lancering vorig jaar, zijn er nog eens drie 
prachtige modellen toegevoegd aan de Mini Giant collectie. Gefocust op de popu-
lariteit van de Milanese band kunt u nu kiezen uit een goud vergulde, roségoud 
vergulde en stainless steel variant van de Mini collectie. Het gebruik van moderne 
tinten van vergulde metalen, gecombineerd met de veelgeprezen iconische wijzer-
plaat, maken van de Mini Giant zonder meer een gewild accessoire.

Meer informatie:

City Time 
Tel. 075-6707075
info@city-time.nl  
J&W-stand: C.305

ICONISCH: DAT IS DE OMSCHRIJVING 

DIE DE MONDAINE-HORLOGES VAAK TEN 

BEURT VALLEN. OF HET NU GAAT OM DE 

NIEUWE MONDAINE HELVETICA BLUE 

MARINE OF DE MONDAINE SBB MINI 

GIANT, BEIDE MODELLEN ZIJN HERKEN-

BAAR ÉN ICONISCH DOOR HET BEKENDE 

MONDAINE-DESIGN. 

Mondaine
BRENGT TWEE NIEUWE ICONISCHE MODELLEN

Mini Giant

Blue Marine

mailto:info@city-time.nl
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De polsband in glad leder, zonder textuur, is verkrijgbaar in acht 
kleuren. De extra platte ronde wijzerplaat sluit aan bij de nieuw-
ste trend. De minimale look verenigt old school elegantie met 
een strak hedendaags city design. Elegante klasse en op en top 
actueel – deze look past bij elke trend! 

Meer informatie: 

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

RAFFINEMENT IN ZIJN ZUIVERSTE VORM MET EEN GLOSSY 

TOUCH – DE CITY TANNER-COLLECTIE VAN ICE-WATCH 

RICHT ZICH TOT DE FANS VAN DE JAREN ’70 EN LIEFHEB-

BERS VAN SCHOONHEID IN HET ALGEMEEN. 

ICE-WATCH CITY TANNER

Drijfhout heeft met de uitbreiding in gouden slavenbanden een nog completer 
aanbod. “Uiteraard hebben wij de standaard geelgouden  half bolle uitvoering 
tot 10 mm breed en de rechthoekige versie in vele maten in ons assortiment. 
Altijd met een prachtig weggewerkte scharniersluiting en met de bekende 
‘dubbele klik’”, zegt Peter.

Alle slavenbanden zijn volledig en uitsluitend gemaakt van 14 karaat goud. 
Peter: “De slavenbanden zijn niet opgevuld met een ander materiaal en de 
klant koopt dus een echte gouden slavenband die geen enkele verdere uitleg 
nodig heeft.  Naast de geelgouden serie is er een nieuwe collectie bicolor 
slavenbanden. Geel/wit en rosé/wit zijn altijd prachtige combinaties. Er zijn 
modellen waar de banden vast zijn gemonteerd en een serie losse banden die 
in drie kleuren verkrijgbaar zijn. Alle slavenbanden zijn uit voorraad leverbaar 
tegen zeer concurrerende prijzen.”

HET GOUDASSORTIMENT VAN DRIJFHOUT BLIJFT GROEIEN. DIT NAJAAR 

PRESENTEERT HET BEDRIJF ONDER MEER EEN COMPLETE COLLECTIE 

HANDGEMAAKTE GOUDEN SLAVENBANDEN. “EIGENLIJK ZIJN GOU-

DEN SLAVENBANDEN NOOIT WEGGEWEEST EN MET DE VRAAG VAN-

UIT DE MARKT ZIJN DE BANDEN NU ZEKER HELEMAAL TERUG. GOUDEN 

SLAVENBANDEN ZIJN EEN TIJDLOOS SIERAAD DAT DOOR DE CONSU-

MENT WEER HELEMAAL IS HERONTDEKT”, ALDUS PETER VAN VUUREN 

VAN DRIJFHOUT.

GOUDEN SLAVENBANDEN 
VAN DRIJFHOUT

Meer informatie: 

Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com  
J&W-stand: D.404, D.407 & D.409
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Relic Collection
EeEeenn ninieueuuwewe ccololollelelectctctieieie vvererrfijfijfijndndde ee sisisierere addadenen mmmetete vvvereerwiiwisselelbabarere
bebeededelssls;;; deded RRelelicics..s.. EEElklklke e ReReRelililic c c heheheefefft ziziijnjnjn eiggenene bbbijijzoz ndere 
bebeeteteekekeeninin ss enen ssymymymboboliliekekek, wawawaarara memeeee jejej ddde e e oooorbrbbellleleen,n  
ararmbmbbananndeden n enenn kketettitingngngenenen pppererersososoonono lilijkjkj kkununu t sttylylylenen..

Contactgegevens Sales Support: 
T: +31 20 820 2320 
E: salessupport@noosa-amsterdam.com  

Sale is your passion? You love to travel and to face the challenge to develop an already well known German watch brand on the Dutch 

market? We o  er an interesting position on a permanent basis, company car also for private use and provision. If you are interested to join 

our team on October 1st, 2016, please send us your complete application documents at volker.neipp@brunosoehnle.de

Sales Manager (m/f) 
The Netherlands

JOB OPPORTUNITY

mailto:salessupport@noosa-amsterdam.com
mailto:volker.neipp@brunosoehnle.de
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HIGHLIGHTS

Klassieke symbolen in combinatie met de laatste trends, dat zien we bij New Classics. New Classics verbindt strakke lijnen met 
exclusieve details. Multi-layer colliers zijn hot dit seizoen. Het thema ‘liefde’ blijft een klassieker en daar speelt Esprit met New 
Classics op in.

COSMIC DREAMS
Hemels mooi en zeer modieus, zijn deze sieraden geïnspireerd door de maan en de banen van de planeten – Cosmic Dreams. Een 
echte hoogtepunt is het elegante collier met een geïntegreerde hanger in de vorm van een maansikkel met een fijne zilveren schitte-
ring van hoge kwaliteit zirkonia stenen. Daarnaast geeft de armband het gevoel van de mysterieuze banen van de Melkweg.  

SILVER COLLECTION
Een stijlvol zirkonia spel speelt de hoofdrol in deze moderne sieradenlijn, die behoort tot de Essential collectie van Esprit. Echt 925 
sterling zilver wordt het podium voor een grote zirkonia steen, welke intrigerend schittert dankzij de hoge kwaliteit snede. Een stevi-
ge ronding houdt de steen stevig op zijn plaats in een rotsvaste omhelzing. De hoekige uitsneden maken de sieraden jeugdig, teder 
en zelfverzekerd.

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

DE ZOMER IS GELUKKIG NOG IN VOLLE GANG, MAAR BIJ ESPRIT 

SNAKKEN ZE STIEKEM AL NAAR DE HERFST EN DE WINTER. DE NIEU-

WE TRENDS EN BIJPASSENDE ESPRIT TIMEWEAR & JEWEL COLLECTIE 

ZIJN HELEMAAL AFGESTEMD OP HET HERFST- EN WINTERSEIZOEN 

MET WARME KLEUREN ALS DIEP MIDNIGHT BLUE, POEDERACHTIG 

ROZE, METALLIC EN ITEMS MET EEN EXCLUSIEVE UITSTRALING.

VAN ESPRIT

http://www.beachtime.nl/


DE PROMOTIE

In samenwerking met Radio 100% NL 
heeft Prisma Horloges een prachtige 
actie voor u ontwikkeld. De 100% NL 
Special Edition. Met een landelijke 
campagne zullen 3.000.000+ Neder-
landers minimaal vier keer per week 
bereikt worden van half september 
tot eind december 2016. In alle  
uitingen zal verwezen worden naar  
www.horloge100p.nl, waarop u vermeld 
staat!

DOET U MEE?

+ 100% NL campagne t.w.v. € 400.000,-
- Totaal 588 commercials
- 3.000.000 luisteraars

+ Bekende Nederlanders
+ Social Media bereik 1.000.000+

+ 8 horloges á € 119,- verkoop
+ Gratis display van 25 x 25 cm
+ Gratis ellipse van 65 x 190 cm
+ Vermelding op www.horloge100p.nl

BESTEL D290 BIJ EXCELLENT UIT ASPEREN | INFO@EXCELLENTWEBSHOP.NL | 0345 - 631 776 | 06 - 5064 1053 (WhatsApp)

LANDELIJKE CAMPAGNE T.W.V. € 400.000,-

100% NL SPECIAL EDITION

PROFITEER NU!

http://www.horloge100p.nl/
http://www.horloge100p.nl/
mailto:INFO@excellentwebshop.nl
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Het merk Vendoux vormt de basis voor Miller/Co. “De collectie van Vendoux is aan-
gescherpt en de icons zijn behouden”, aldus Joyce. “Daarnaast is de collectie rijker 
gemaakt door de toevoeging van nieuwe, eigentijdse modellen. Voor dames is er onder 
meer gekeken naar de retro en slim trend. De herenlijn is sterk uitgebreid en de bestsel-
lers kennen nu meer kleurvariaties. Er is tevens een nieuwe lijn toegevoegd, waarbij inge-
speeld is op de retro trend met bolle glazen en chronografen. De prijs van de chronogra-
fen ligt rond de € 149,-. Naast de veranderingen in de dames- en herencollectie, wordt 
ook de sieradencollectie uitgebreid. Er worden nieuwe sieraden geïntroduceerd, welke 
wederom zijn geïnspireerd op de slim trend. Er worden zes variaties uitgebracht.”

ONLINE
Miller/Co introduceert ook een geheel nieuwe manier van ver-
kopen. Vendoux werkt namelijk samen met haar dealers als 
het aankomt op online-aankopen via de Vendoux-webshop. 
“Vendoux ondersteunt de dealers door de marge van de online-
aankoop te delen: een win-winsituatie”, zegt Joyce. “Hoe dit in 
zijn werk gaat? Wanneer een consument een horloge koopt via 
de Vendoux-webshop komt hij/zij niet verder in het ordersysteem, 
voordat er een servicedealer is geselecteerd. Hierdoor krijgt de 
dealer de volledige marge uitgekeerd en kan de consument te 
allen tijde terecht bij de dealer voor service. Zo geven wij een 
goede ondersteuning aan onze dealers, want we willen geen con-
current zijn van onze eigen klanten.”

SERVICE
Zoals bekend heeft Miller/Co het service-atelier uitgebreid en 
repareert het bedrijf nu ook voor externe partijen. Joyce: “Uit de 
praktijk is gebleken dat Miller/Co alle kwaliteitsniveaus en snel-
heid kan garanderen voor een zeer scherp tarief.”

NAJAARSBEURS
De nieuwe collectie van Vendoux wordt tijdens de Jewels & 
Watches Najaarsbeurs gepresenteerd. “Ook zal RSC een groot 
aandeel hebben in onze Miller/Co-stand. Zoals klanten van ons 
gewend zijn, krijgen zij tijdens de beursdagen inkoopvoordeel.”

Voor aanvullende informatie:

Miller/Co
tel. +31 (0)23 538 83 84
info@vendoux.com
www.millerco.nl,
J&W-stand: D.437

MILLER/CO HEEFT ONLANGS HAAR ASSORTIMENT UITGEBREID. “OM EEN GROOT DEEL VAN DE 

MARKT TE KUNNEN BEDIENEN HEBBEN WIJ NAAST OPS!, GIORGIO FEDON, THE GLOGGY CLOCK EN 

VENDOUX, HET MERKENPAKKET RECENT UITGEBREID MET RSC”, ZO VERTEL JOYCE HAAGMANS. “DEZE 

STOERE PILOT WATCHES VERTELLEN HET VERHAAL ACHTER HISTORISCHE VLIEGTUIGEN EN PILOTEN.” 

TIJDENS DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS IS RSC TE BEWONDEREN IN DE STAND VAN MILLER/

CO WAAR DE NIEUWE COLLECTIE VAN VENDOUX NATUURLIJK OOK GEPRESENTEERD WORDT.

MILLER/CO ZET VENDOUX EN RSC IN 
DE SPOTLIGHT TIJDENS NAJAARSBEURS

mailto:info@vendoux.com
http://www.millerco.nl/
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I N T E R V I E W

In de afgelopen jaren heeft TMH zich steeds nadrukkelijker geprofileerd. De basis 
van het assortiment wordt al sinds jaar en dag gevormd door Rolf Cremer en 
daaromheen vormen de nichemerken Chronoswiss, Fortis, Briston, KOOS, Manu 
Schmuck, Faber, Clerc, Manuela Carl en Linde Werdelin het complete merkenport-
folio van het bedrijf. Stuk voor stuk onderscheidende merken waarmee TMH juwe-
liers de kans biedt op te vallen. “Wij kiezen altijd voor kwaliteit en onderscheidend 
vermogen. Er is een hele stroom aan trendproducten en -merken, maar daar blijven 
wij ver vandaan. We kiezen liever voor tijdloze producten en voor een langetermijn-
visie. Wij geloven heel sterk in nichemerken, want in onze ogen heeft de juwelier 
die zich onderscheidt ten opzichte van de rest de toekomst”, zo is Niko meteen 
duidelijk.

BRISTON
Een merk waarmee TMH zich onderscheidt is Briston, dat recent werd opgenomen 
in het portfolio. “Briston is een Frans horlogemerk dat opgericht is door de oud CEO 
van Zenith. De modellen zijn met de hand vervaardigd van acetaat, beschikken over 

GROEIT GESTAAG DOOR
TakeMeHome

“WIJ GELOVEN HEEL STERK 

IN NICHEMERKEN, WANT 

IN ONZE OGEN HEEFT 

DE JUWELIER DIE ZICH 

ONDERSCHEIDT TEN OP-

ZICHTE VAN DE REST DE 

TOEKOMST”

DRIE JAAR GELEDEN HADDEN WIJ ONS EERST INTERVIEW MET HETTIE EN NIKO FRAGKOS VAN 

TAKEMEHOME (TMH) WATCHES & JEWELLERY. DAARIN GAVEN ZIJ HUN VISIE OP DE BRANCHE EN HOE 

ZIJ ZICH PROBEREN TE ONDERSCHEIDEN. NU HEBBEN WIJ HEN WEER OPGEZOCHT, OMDAT ER VEEL 

VERANDERD IS EN TMH EEN GESTAGE GROEI DOORMAAKT. PRECIES ZOALS ZIJ HET WILLEN, WORDT 

STAPJE VOOR STAPJE DE LADDER BEKLOMMEN NAAR GROTERE HOOGTE. DAT DE WEG OMHOOG 

OOK DE NODIGE OBSTAKELS KENT, ZULLEN NIKO EN HETTIE ALS EERSTE BEAMEN. TOCH VOLGEN ZE 

HUN EIGEN PAD EN ZULLEN DAT BLIJVEN BEWANDELEN. “WE BLIJVEN ONTWIKKELEN, BIJVOORBEELD 

IN MERKEN, EN WAAR HET KAN PROBEREN WE ONS TE VERBETEREN”, ZO KLINKT HET.

V.l.n.r.: Margot Berkelaar, Willy 

Merkus, Niko en Hettie Fragkos
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een saffierglazen deksel en zijn tot honderd meter waterdicht. De horloges 
zijn van een zeer hoge kwaliteit, maar daarnaast ook betaalbaar. Het design is 
tijdloos en ook daarom past het perfect in ons assortiment. Briston gaat hele 
hoge ogen gooien.”
 
EIGEN IDENTITEIT 
We mogen wel stellen dat Niko en Hettie een uitgesproken mening hebben 
over de branche en een duidelijke visie op hoe zij hun eigen bedrijf willen 
runnen. De weg die ze bewandelen gaat niet over de gebaande paden en 
hetgeen ze vertellen is ook niet wat je ‘normaal’ gesproken hoort. “Juweliers 
moeten op zoek naar hun eigen identiteit, zoals ze die vroeger hadden”, 
zo geeft Hettie aan. “Het zijn moeilijke tijden, maar door je te onderschei-
den kun je je klanten bedienen. Een mooi voorbeeld zijn edelsmeden, die 
prachtige stukken vervaardigen waar mensen graag voor willen betalen. 
Consumenten willen dus blijkbaar geld uitgeven aan sieraden waarmee ze 
zich onderscheiden.” 

SAMENWERKEN
“We denken vaak na waar we over vijf jaar willen staan. Dan vragen we ons 
af wat er gaat veranderen”, zo vult Niko aan. “Er staan ons namelijk hele 
grote veranderingen te wachten. Wat het precies is, is moeilijk te voorspellen. 
Ik denk echter dat als we nog beter samen kunnen werken met juweliers, dat 
de afstand richting de consument verkleind kan worden. De juwelier is name-
lijk de schakel tussen de groothandel en de consument. Als we meer interactie 
kunnen krijgen tussen deze drie partijen, kun je een mooie stap zetten. We 
hebben elkaar nodig. Wij zijn niks zonder onze klanten.”

Samenwerken is iets dat Niko en Hettie veelvuldig aanhalen tijdens ons 
gesprek. Het gaat niet eens zozeer over TMH, als wel de kansen die er voor 
de verschillende groothandels liggen om je gezamenlijk te profileren. Als 

iemand niet alleen preekt voor eigen parochie, zijn het Niko en Hettie wel. 
Niko: “We moeten gebruik maken van elkaars krachten. Ik kom zelf veel bij 
juweliers over de vloer en dat doe ik met heel veel plezier. Ik kan ze mijn 
mooie merken laten zien, maar ik kan ze tevens wijzen op een aantal merken 
die ik ken waarvan ik denk dat ze een meerwaarde hebben voor een juwelier. 
Ik heb er geen baat bij, maar ik vind het leuk om collega’s te helpen en juwe-
liers wellicht van omzet te voorzien. Ik ben er niet om bij juweliers geld uit 
de portemonnee te kloppen, maar om samen geld te verdienen.”

“We doen er alles aan om onze klanten te ondersteunen”, vult Hettie aan. 
“We zeggen bijvoorbeeld zelden nee tegen onze klanten, omdat we een zo 
hoog mogelijke service willen bieden. Ook dat is één van onze kernwaardes. 
Met service valt of staat je onderneming.”

NIEUW PAND
Om het niveau van de service naar een hoger plan te tillen heeft TMH 
onlangs een nieuw pand betrokken in Wijchen. “Waar we voorheen vanuit 
een kantoor bij ons huis alles in goede banen moesten leiden, hebben we nu 
een aantal mensen in dienst om ons te ondersteunen waar nodig en ook meer 
ruimte voor de voorraden die we hebben. Dit is een mooie vervolgstap in 
het bestaan van TMH. Het past goed in ons beleid. We nemen geen enorme 
stappen tegelijk, maar groeien gestaag door. Het moet voor ons behapbaar en 
betaalbaar blijven. We doen geen gekke dingen.”

Meer informatie:

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.fortis-swiss.com
J&W-stand: C.321

“IK DENK DAT ALS WE NOG BETER SAMEN KUNNEN 

WERKEN MET JUWELIERS, DAT DE AFSTAND RICHTING DE 

CONSUMENT VERKLEIND KAN WORDEN”

http://www.fortis-swiss.com/


Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

Inspire yourself 
Onderscheidend, verrassend en mooi

Bezoek ons op Jewels & Watches, stand A137
Zie www.sanjoya.eu   

LARS LARSEN WATCATCHES

Lars Larsen Watches A/S, Svendborg – Denmark is opgericht in 1919 toenS, Svendborg – Denmark is opgericht in 1919 toen Lars Larsen
senior het eerste Lars Larsen horloge ontwikkelde. Kleinzoon Lars Larsen is nu opnieuwrloge ontwikkelde. Kleinzoon Lars Larsen is nu opnieuw
de markt aan het veroveren met de nieuwe designs Lars Lars Wnieuwe designs Lars Lars Watches.

goud en rosé goud 23,5 crt PVD met kalfslederen en mesh band. Limited l,5 crt PVD met kalfslederen en mesh band. Limited lifetime warranty.

dit is dan ook de basis van de samenwerking.

49,50 € 14
47LW4

99,50€ 129
46LW4

9,50 € 129
45LW4

Voor meer informatie: +31 (0)6 – 46 16 69 83– 46 16 69 83r meer informatie: +31

Voor advertentiemogelijkheden neemt u contact op 

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

de juwelier
Vakinformatie voor de totale Juweliers- en BijouteriebrancheV
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de juwelier
SPECIAL:

JEWELS & WATCHES

NAJAARSBEURS

CASIO-EVENT
MASTER OF G

INTERVIEW
PDA GROUP

COVERSTORY 
INTERNATIONAL LUXURY PARTNERS

advertentiemogelijkheden

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
http://www.sanjoya.eu/


J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S

Naast het shop-in-shop concept zal Sparkling Jewels tevens haar 
nieuwe collectie presenteren tijdens de Najaarsbeurs. Ton: “Waar het 
concept afgelopen voorjaar al een riante collectieverbreding kende in 
de toevoeging van de minimalistische lijn en bracelet editions, wordt 
dit najaar deze collectie uitgebreid met sieraden die versierd zijn met 
edelstenen in de trendy najaarstinten.”

“In navolging van de succesvolle limited Black Editions zal deze lijn 
worden uitgebreid met nieuwe versies van de armbanden en de mini-
malistische kleine pendanten. Zwart en wit zijn nog lang niet weg te 
denken uit het modebeeld. Sterker nog, ook dit najaar is het de ultieme 
fashioncombinatie”, aldus Ton.

BRAND AWARENESS
Dat Sparkling Jewels niet alleen in Nederland wordt opgemerkt blijkt 
uit het feit dat de sieraden op dit moment in zes Europese landen 
verkrijgbaar zijn. “Het komende najaar staat in het teken van het ver-
groten van de ‘brand awareness’ onder de consument. Middels een 
sterke campagne wordt het (inter)nationale publiek getriggerd op social 
media en zullen er tevens originele acties gepromoot worden om de 
consument de gang naar de juweliers te laten zetten.”, zegt Ton om het 
gesprek af te sluiten. 

Meer informatie:
Essence
Tel. 038 853 66 55
www.essencecollections.com
J&W-stand: B.260

TIJDENS DE KOMENDE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS WORDT 

HET NIEUWE SHOP-IN-SHOP MEUBEL VAN SPARKLING JEWELS GEPRE-

SENTEERD. DAT VERTELT TON TIJHUIS VAN ESSENCE, HET BEDRIJF 

ACHTER SPARKLING JEWELS AAN ONS. “DE NIEUWE COUNTERS EN 

VITRINES ZIJN VOORZIEN VAN HET SPARKLING JEWELS LOGO EN HET 

DESIGN EN DE KLEURSTELLING PAST GEHEEL IN DE HUISSTIJL VAN HET 

SIERADENCONCEPT. MIDDELS DE NATUURLIJKE VERLICHTING ZORGEN 

DE COUNTERS EN VITRINES VOOR DE PERFECTE PRESENTATIE VAN DE 

SIERADEN IN UW WINKEL. UITERAARD NIET GEHEEL ONBELANGRIJK 

IS HET FEIT DAT HET SHOP-IN-SHOP MEUBILAIR ZAL BIJDRAGEN AAN 

EEN OMZETSTIJGING TUSSEN DE 50% EN 300%.”

NIEUW SHOP-IN-SHOP CONCEPT

Sparkling Jewels
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http://www.essencecollections.com/
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Imotionals werd vorig jaar op de 
markt geintroduceerd en kende 
een vliegende start. Het fashion-
merk is inmiddels uitgegroeid tot 
een internationaal succes. Arie: 
“Bij Imotionals vind je een uiteen-
lopende collectie initialen, symbo-
len en oorbellen van zilver, goud- 
en roséverguld. Alle sieraden ont-
staan vanuit een schets, gemaakt 
door Nederlandse designers.” 

BETAALBAAR 
Imotionals zijn sieraden voor jong 
en oud. “Imotionals staat bekend 
om zijn betaalbare en trendy sie-
raden en heeft zich binnen een 
jaar bewezen. Imotionals-sieraden 
zijn van een hoogwaardige kwa-
liteit en al verkrijgbaar vanaf € 
9,99. De gebruikte stenen worden 
secuur uitgezocht en perfect op 
elkaar afgestemd. Het designteam 
maakt alleen gebruik van hoog-
waardige stenen zoals zirkonia en 
Swarovski-kristallen”, aldus Arie.

KWALITEIT 
“Kwaliteit staat bij ons voorop”, zo gaat Arie verder. “Alle Imotionals-sieraden zijn gemaakt van 
zilver en voorzien van een extra rhodium laag. Imotionals-sieraden worden gemaakt in samen-
werking met de beste producenten om een hoogwaardige kwaliteit te garanderen. De veelzij-
digheid, kwaliteit en de bijzonder goede prijs van de Imotionals-collectie vormen de basis van 
het verkoopsucces. Uiteraard ondersteund door mooie verpakkingen en bijpassende displays. 
We laten dit graag aan u zien tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs.”

Meer informatie:

Imotionals
Tel. 06-455 400 03
www.imotionals.com
J&W-stand: JW08

HET ZELF SAMENSTELLEN VAN SIERADEN IS IETS DAT WAARSCHIJNLIJK NOOIT MEER VERDWIJNT. 

IMOTIONALS GEEFT MET EEN UITGEBREIDE COLLECTIE VAN INITIALEN, SYMBOLEN EN OORBELLEN 

JONG EN OUD DE MOGELIJKHEID EINDELOOS TE COMBINEREN. “DE SIERADEN ZIJN ZO ONT-

WORPEN ZODAT ALLE VERSCHILLENDE COLLECTIES GEMIXT & GEMATCHT KUNNEN WORDEN EN 

ZODOENDE ZIJN OOK DE NIEUWSTE COLLECTIES CIRCLE OF LOVE EN GEO PERFECT TE COMBINE-

REN MET DE REEDS BESTAANDE COLLECTIES”, ALDUS ARIE VAN HEESWIJK VAN IMOTIONALS. 

“IMOTIONALS STAAT 
BEKEND OM ZIJN 
BETAALBARE EN 
TRENDY SIERADEN”

http://www.imotionals.com/


Voorgaande betekent voor de verkoopafdeling dat bijvoorbeeld de orderadminis-
tratie efficiënter moet. Martin: “Onze drukafdeling staat voor de uitdaging om het 
instellen van de drukmachines voor doosjes en tasjes te versnellen. Onze informa-
tievoorziening naar de klanten moet op diverse punten ook beter. Al met al mooie 
uitdagingen waar hard aan gewerkt wordt.”   

REGELGEVING TASJES 
Nog steeds een belangrijk aandachtspunt: sinds begin dit jaar is de regelgeving 
omtrent tasjes van kracht. “Wilhelm & Kling heeft hierdoor een nieuwe collectie 
papieren tasjes opgenomen, waarbij het laminaat is vervangen door een vernislaag. 
Deze collectie bestaat uit twee maten tasjes, elk leverbaar in vier kleuren. Deze 
nieuwe tasjes mogen kosteloos en zonder administratieve verplichtingen aan uw 
klanten worden verstrekt.”

NIEUWE WEBSITE
Sinds maart dit jaar heeft Wilhelm & Kling ook een geheel vernieuwde website, 

BIJ WILHELM & KLING HEBBEN ZE DE AFGELOPEN TIJD NIET STIL GEZETEN. HET BEDRIJF UIT 

LANGBROEK (GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE) IS ACHTER DE SCHERMEN OP MEERDERE VLAK-

KEN ACTIEF.  “DAT IS OOK NODIG”, ZO MELDT MARTIN ROELOFS. “OMDAT DE DETAILHANDEL EN 

DAARMEE OOK DE JUWELIERSMARKT AAN VERANDERING ONDERHEVIG IS. DE HUIDIGE TREND 

IS DAT HET AANTAL BESTELLINGEN TOENEEMT, MAAR DAT ER WEL MINDER TEGELIJK BESTELD 

WORDT. DAAR MOETEN WIJ ONS AAN AANPASSEN.” 

VOLOP ONTWIKKELINGEN BIJ

horen wij van Martin. “Deze nieuwe website is overzichtelijker, infor-
matiever en heeft ook een online-shop voor onbedrukte artikelen. 
Bovendien sluit deze website veel beter aan bij onze nieuwe bedrijfs-
software. Mede hierdoor zijn de verzendkosten verlaagd van € 9,50 
naar € 6,95. Vanaf € 150,- is de levering zelfs franco. Dit geldt niet 
alleen voor Nederland, maar ook voor België. Voor bestellingen in de 
webshop geldt verder: vóór 14.00 uur besteld, is in bijna alle gevallen 
de volgende werkdag bezorgd en dat geldt ook voor België.”

Meer informatie:

Wilhelm & Kling 
Tel. 0343-460 460
info@wilhelm-kling.nl 
www.wilhelm-kling.nl 
J&W-stand: A.155

A D V E R T E N T I E

WILHELM & KLING

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

Verzorgt ook de reparaties van onderstaande horlogemerken.

J E W E L S  &  W A T C H E S  N A J A A R S B E U R S
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mailto:info@wilhelm-kling.nl
http://www.wilhelm-kling.nl/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.hscnederland.nl/


for 
kids

www.belliniforkids.nl
Speciaal voor Kids in zilver (925).

W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  I N  c o n t a c t . . .
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de juwelier
SPECIAL:

JEWELS & WATCHES

NAJAARSBEURS

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare com-
municatie bureau van GPmedia – uitgever van De 
Beautysalon. Studio Intensive staat voor INdruk-
wekkende publicaties, INtense creativiteit en IN-
ventieve communicatiemiddelen, zowel online als 
o   ine en B2B als B2C. 

IN alle producties van Studio Intensive zit een aan-
tal INgrediënten verwerkt, waarvan de belangrijk-
ste oog voor detail, een neus voor vakkundigheid 
en oor voor de wensen van de klant zijn. De doel-
groep en de boodschap vormen altijd de INsteek: 
wat moet worden overgebracht en wie krijgt het 
onder ogen? Alleen zo ontstaan media die doel 
tre  en. IN de roos.

T +31 (0)24 3 246140

DUTCH SALES AGENT: WWW.FIEN.COMPANY

http://www.belliniforkids.nl/
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GROTE ROL VOOR ZILVER EN 

       KLEURSTENEN IN COLLECTIE

Luna, de godin van de maan, belichaamt 
vrouwelijkheid, helderheid en puurheid. 
Niet zo verwonderlijk dus dat er is geko-
zen voor een halve maan als symbool op 
sterling zilver. Ook de sterling zilveren 
ringen, kettingen, hangers en oorbellen 
van bastian inverun worden gesierd door 
dit symbool. Verder valt de grote vari-
atie aan vormen op: van simpele pure 
vormen die goed samengaan met het hel-
dere zilver tot gecompliceerdere juwelen 
die bestaan uit meerdere vormen die in 
elkaar geschoven zijn.

ECHT STERLING ZILVER HEEFT EEN NIET NA TE MAKEN GLANS EN EEN 

FASCINERENDE KLEUR. JUWELEN DIE VAN DIT MATERIAAL ZIJN GEMAAKT 

HEBBEN EEN VROUWELIJKE, PURE EN JEUGDIGE UITSTRALING. IN DE NIEU-

WE COLLECTIE VAN BASTIAN INVERUN KOMT HET ZILVER DAN OOK VEEL-

VULDIG VOOR: PUUR OF INGEZET MET PARELS, DIAMANTEN OF HELDERE 

(KLEUR)EDELSTENEN.

BASTIAN INVERUN
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EDELSTENEN
Er is ook een grote variatie van zilveren juwelen met kleurrijke edel-
stenen beschikbaar. Deze edelstenen hebben iets magisch: ze zijn al 
miljoenen jaren oud, maar stralen toch als nooit tevoren met heldere 
kleuren. Het geheel is een eerbetoon aan de eeuwigdurende pracht 
en puurheid van de natuur. Ook de zeldzaamheid draagt natuurlijk 
bij aan de aantrekkingskracht van de stenen. In de collectie van 
bastian komen champagne- of kristalkleurig kwarts, donker- of licht-
blauw topaas, paars of groen amethist, troebel maansteen, helder 
bergkristal, felgroen peridot, rood granaat en zwart onyx voor. De 
eyecatcher is echter het groene kwarts.

Voor aanvullende informatie: Montu
Henk Gottenbos, tel. 06-21 11 88 15, 
www.montu.nu, info@montu.nu  

POS-MATERIAAL

Prachtige juwelen verdienen natuurlijk presentatiemateri-
aal dat net zo mooi is. Daarom heeft bastian inverun ter 
ondersteuning van de juwelier het aanbod POS-materiaal 
vernieuwd. Door het gebruik van nieuwe materialen is er 
opvallend en herkenbare displaymateriaal ontstaan dat zorgt 
voor een hoogwaardige presentatie. De verschillende modu-
les kunnen gemakkelijk en variabel gecombineerd worden. 

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


92

T H E

L I T T L E

G O L D

C O L L E C T I O N

V E R K R I J G B A A R

V A N A F  € 3 5  ( W V P )
W W W . G V A N L E E U W E N . N L

BGP Edelmetaal heeft voorop gelopen door transparantie te 

creëren binnen de edelmetaalmarkt en door te werken met 

scherpe innametarieven.

BGP Edelmetaal zet dit voort door innovatief een fullservice 

partner te zijn. Klanten van BGP Edelmetaal halen direct meer 

winst door scherpe tarieven, ondersteuning voor direct meer 

Fullservice partner

Directe uitbetaling (ook contant)

Beste prijs voor munten en baren

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

Neem direct contact met ons op:

   
   
 

24 uur per dag inzicht 
in onze actuele prijzen?

Nieuwe naam, vertrouwde service

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


“Het is alweer meer dan vijftig jaar geleden dat ik vanuit Israël naar Nederland vertrok”, zegt de inmiddels 
74-jarige Shalom Serri. “Ik ben altijd diamantslijper geweest in Israël, maar toen ik naar Nederland trok zag 
ik mogelijkheden op een ander gebied. Nederlandse firma’s kochten destijds hun parels in via Zwitserland. Ik 
had goede contacten in Japan en besloot mijn parels rechtstreeks in te kopen en ze aan de groothandelaren in 
Nederland aan te bieden. Het bleek een succes en Shalom Serri B.V. was geboren.”

DIAMANT
“De beginjaren bleef de focus op parels en ik opende ook een filiaal in Japan. Inmiddels is dit een zelfstandig 
opererend bedrijf, waarmee wij nog nauwe contacten onderhouden. Het bedrijf was groeiende en we bouwden 
een steeds groter wordend personeelsbestand op. De keuze werd gemaakt om ook richting retailers de parelver-
koop op te zetten. Toch bleef de diamanthandel trekken. Door mijn connecties in de diamantwereld hebben we 
de stap gezet naar de verkoop van diamanten, maar daarbij hebben we ons ook gericht op de handel in edel-
stenen. Zo werden we als bedrijf dus heel allround in de levering van parels, diamant, saffier, robijn en smaragd 
én nog steeds zijn we gespecialiseerd in de verkoop van deze prachtige productgroepen.”

SNELLE LEVERING
Tijdens het gesprek met Shalom Serri horen wij vooral een man met passie voor zijn vak. “Ik heb altijd een 
grote liefde gehad voor diamant, parels en edelstenen en dat zal ook altijd blijven. Het is prachtig om met sie-
raden en alles wat daarbij komt kijken bezig te zijn. We vieren dit jaar het vijftigjarig bestaan van Shalom Serri 
B.V. en we zijn enorm trots op deze mijlpaal. We hebben een heel sterk team in Amsterdam die klaar staat om 
juweliers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze kracht is dat we een hele grote voorraad hebben in dia-
mant, parels, edelstenen en sieraden en dat we alles heel snel kunnen leveren. Er zijn weinig bedrijven die kun-
nen wat wij kunnen.”

Meer informatie: Shalom Serri B.V., tel. 020-69 15 331, www.shalomserri.com 

DIT JAAR MARKEERT HET VIJFTIGJA-

RIGE BESTAAN VAN SHALOM SERRI 

B.V. EN WIJ KREGEN DE MOGELIJK-

HEID OM DE OPRICHTER EN NAAM-

GEVER VAN HET BEDRIJF TE INTER-

VIEWEN TOEN HIJ KORTSTONDIG 

IN NEDERLAND WAS. ZIJN STAM-

PLAATS IS NAMELIJK ISRAËL, MAAR 

ZIJN BEDRIJF IS AL VIJFTIG JAAR IN 

AMSTERDAM GEVESTIGD. 

BESTAAT VIJFTIG JAAR
Shalom Serri B.V.

I N T E R V I E W
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Titanium maakt horloges licht qua gewicht en staat voor duurzaamheid. Ook is het geschikt voor mensen met 
een allergie voor metaal. Draagbaar voor iedereen dus. Het is verwerkt in horloges van de Purify-serie: een 
fraaie, minimalistische damescollectie. Dit horloge geeft een dame het stijlvolle, maar toch ook het comfortabele 
gevoel. Het horloge is voorzien van een titanium horlogeband en saffierglas en is 5 ATM.  Het smaakvolle hor-
loge is er in drie variaties, met witte of zwarte wijzerplaat (Circle Black en Circle White).

Aan de Purify collectie is nog een tweede serie toegevoegd: de Oval Diamond. Eveneens van titanium en voor-
zien van het krasbestendige saffierglas. De drie horloges zijn 5 ATM en dus waterdicht tot 50 meter. De wijzer-
plaat met opgelegde streepjes geeft het horloge een elegante uitstraling wat wordt versterkt door het smalle fraaie 
bandje. Dit horloge is ook weer in drie uitvoeringen verkrijgbaar (Diamond Black, Diamond White, Diamond 
Rose).

PRISMA SIMPLICITY TITANIUM
De inspiratie voor deze horlogecollectie is een quote van Leonardo da Vinci: ‘Simplicity is the ultimate sophis-
tication’. Dit sierlijke model draait om ‘eenvoud is schoonheid’. Fantastische momenten kunnen niet gevangen 
worden in seconden, dus de secondewijzer is opzettelijk weggelaten. Desalniettemin geeft de buitengewone 
sluiting tussen band en kast een gevoel van moderne luxe. De Simplicity collectie is uitgebreid met twee titani-
um horloges, één met een witte en één met zwarte wijzerplaat. Beide zijn voorzien van opgelegde sierdiamanten 
en parelmoer. De minimalistische wijzerplaat en de band die het uurwerk nauw omsluit maken het horloge strak 
en sterk in zijn eenvoud. Ook deze modellen zijn 5 ATM en voorzien van saffierglas. 

WAAR VOOR JE GELD
Met deze horloges wil Prisma laten zien dat een mooi horloge niet duur hoeft te zijn. Hiermee houdt Prisma de 
traditie in ere om kwaliteitshorloges voor het grote publiek bereikbaar te maken. Zowel voor dames als heren 
wordt het assortiment steeds verder uitgebreid. Het Nederlandse ontwerpteam houdt de trends nauwlettend in 
de gaten en weet steeds weer collecties te creëren die aansluiten bij de wensen en eisen van de Nederlandse 
consument. 

100%NL
Prisma is met trots een oer-Hollands merk en is voor het komende halfjaar een samenwerking aangegaan met 
100%NL. Hiervoor is een speciale editie horloges in een beperkte oplage ontwikkeld met modieuze banden. 
Deze landelijke campagne zet Prisma nog meer op de kaart. In samenwerking met enthousiaste deelnemende 
juweliers worden ruim 3.000.000 luisteraars bereikt. 

Voor aanvullende informatie:
Excellent
Tel. 0345-631776
www.horloge100p.nl 
www.prisma.watch  

‘WAAR VOOR JE GELD KRIJGEN’, IS 

EEN UITDRUKKING DIE ZEKER GELDT 

VOOR PRISMA. VOOR EEN HORLOGE 

DAT VERVAARDIGD IS UIT HOOG-

WAARDIGE MATERIALEN ZOU JE NIET 

DE HOOFDPRIJS MOETEN BETALEN, 

ZO IS DE OVERTUIGING VAN PRISMA. 

TROUW AAN DEZE TRADITIE INTRO-

DUCEERT HET MERK DRIE NIEUWE 

UITBREIDINGEN OP HET TITANIUM-

ASSORTIMENT VOOR DAMES. NET 

ZOALS VOORGAANDE EDITIES VAN 

DE VOOR- EN NAJAARSBEURS IS 

EXCELLENT (HET BEDRIJF ACHTER 

PRISMA)  WEDEROM TE VINDEN IN 

RESTAURANT RUIG, TEGENOVER DE 

TRADE MART.

  BREIDT TITANIUM COLLECTIE 
                 VOOR DAMES FORS UIT

   Prisma
H O R L O G E S
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Sept. 30 - Oct. 3

www.intergem.dewww.intergem.de

www.eclat-sueno.nlwww

22-59  Creolen met zirkonia
22-60  Hanger met zirkonia
22-61  Ring met zirkonia
16-27  Collier, 45 cm
22-87  Partnerring
22-88  Partnerring met zirkonia, 
 gerhodineerd/goud verguld
22-89  Partnerring met zirkonia, 
 gerhodineerd
22-90  Partnerring met zirkonia, 
 rosé verguldContact: Telefoon +31 (0)79 342 22 93 of mail naar info@intdiamant.nl.

22-59

22-61

16-27

22-60

eno.nl

22-59  Creolen met z
22-60 Hanger met zi

w

22-60

22-87
22-89

22-88

22-90

Snelle service
Perfecte kwaliteit
Scherpe prijs

Vergulden en Rhodineren
Uw partner is Drijfhout

info@drijfhoutnl.com
(+31) 020 564 8 525

Ma t/m vr 8.30-16.30 uur
Keienbergweg 12 
1101 GB Amsterdam
www.drijfhoutnl.com

http://www.intergem.de/
http://www.eclat-sueno.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/


S I E R A D E N

RELIC COLLECTION 
NOOSA-AMSTERDAM

Storytelling en mythen zijn ingezet om dichtbij de 
oorsprong en de culturen van de handgemaakte 
sieraden te blijven. Elke Relic heeft een eigen 
betekenis. De symbolen zijn gehaald uit verschil-
lende culturen en sluiten aan bij het thema van 
de NOOSA-Amsterdam hoofdcollectie: Goddess. 
In de Relic Collection staan dan ook Goddess-
eigenschappen zoals kracht, schoonheid en wijs-
heid centraal. 

BESCHERMEN
Conceptontwerpster Inge Schmitt: “De NOOSA-
Amsterdam Relics zijn gemaakt om te helpen ons 
te uiten. Ze zijn zodanig ontworpen dat zij het 
werk doen en ons daarnaast, waar nodig, te kun-
nen leiden en beschermen. Elke Relic is op haar 
eigen manier tot stand gekomen in nauw contact 
met de werkplaatsen.”

RELICS 
Alle sieraden uit de Relic Collection zijn zorg-
vuldig en ambachtelijk met de hand gemaakt. De 
zorgvuldig gekozen materialen zijn gevormd tot 
bijzondere voorwerpen, die bijdragen aan een 
innerlijke schoonheid en hierdoor een onder-
steuning kunnen zijn tot zelfexpressie. De Relics 
(bedels) vormen de basis van de collectie. De 
losse elementen maken het persoonlijk en zijn 
daarmee een herkenbaar NOOSA-Amsterdam 
product. Juist deze combinatie maakt het product 
onderscheidend ten opzichte van andere merken. 

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

NOOSA-AMSTERDAM HEEFT DEZE MAAND 

DE RELIC COLLECTION GEPRESENTEERD; 

EEN VERFIJNDE COLLECTIE OORBELLEN, 

KETTINGEN EN ARMBANDEN, DIE NAAR 

EIGEN SMAAK MET RELICS (BEDELS) KUN-

NEN WORDEN GECOMBINEERD. NOOSA-

AMSTERDAM STAAT BEKEND OM HAAR 

BETEKENISVOLLE SIERADEN. DE RELICS ZIJN 

HANDGEMAAKT VAN NATUURLIJKE MATE-

RIALEN EN ZIJN SYMBOLEN VOOR EMPO-

WERMENT, HET KARAKTER EN HET PER-

SOONLIJKE VERHAAL VAN DE DRAAGSTER. 
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E Y E C A T C H E R S

TISSOT V8: EERBETOON AAN 
DE GLORIEDAGEN VAN HET AUTORIJDEN

DE CONNECTIE TUSSEN DE HORLOGEWERELD EN DE AUTOSPORT IS ALTIJD DUIDELIJK ZICHT-

BAAR GEWEEST. BIJ TISSOT IS DAT NIET ANDERS. HET IS DUIDELIJK ZICHTBAAR DAT DE SPOR-

TIEVE EN ELEGANTE TISSOT V8 GEÏNSPIREERD IS DOOR DE AUTOMOTIVE WERELD. 

Liefhebbers van auto’s en design zullen de vintage autosport geïn-
spireerde functies zoals de pushers die geïnspireerd zijn op de 
ventielen van een auto, de dashboard geïnspireerde chronograaf 
en de tachymeter waarmee je de gemiddelde snelheid kunt bepa-
len, zeker waarderen. Met dit horloge zorg je niet alleen voor de 
ultieme look op het circuit, maar ook in het hedendaagse leven kan 
je deze makkelijk dragen. Door een robuust uiterlijk geeft het hor-
loge een sportieve en stoere look dat zowel formeel als informeel 
gedragen kan worden. Het beste van alles: dit sportieve horloge is 
aantrekkelijk betaalbaar.

Meer informatie:
Swatch Group
Tel. 040-219 9999
www.tissot.ch 

CHRONICLE COLLECTION 
VAN INGERSOLL
EÉN VAN DE OUDSTE HORLOGEHUIZEN UIT DE VERENIGDE STATEN IS ‘THE INGERSOLL 

WATCH COMPANY’, DAT IN 1892 WERD OPGERICHT DOOR ROBERT H. INGERSOLL EN ZIJN 

BROER CHARLES. DIT NAJAAR WORDT DE INGERSOLL CHRONICLE COLLECTION GELAN-

CEERD, WAARMEE EEN ODE AAN DE RIJKE MERKHISTORIE WORDT GEBRACHT.

Voor de Chronicle Collection werden verschillende succesvolle modellen uit het verleden in een eigen-
tijds jasje gegoten. Ook worden de belangrijkste waarden van het merk bevestigd: vakmanschap, design 
en betaalbare luxe zijn allemaal van toepassing op de collectie. Alle horloges worden geleverd inclusief 
handgemaakte lederen Horween-banden. 

MODELLEN
“Chronicle is de collectie waar iconen uit het verleden in een hedendaags jasje tot leven komen”, aldus 
Jan-Paul Kuit van JpWatch&Co, de verdeler van Ingersoll in de Benelux. “Ingersoll kent een rijke histo-
rie en dus ook een zeer uitgebreid designverleden dat ter inspiratie van de Chronicle Collection heeft 
gediend. De eerste lijn die onder de Chronicle Collection valt is ‘The Trenton’. De modellen uit deze lijn 
beschikken over een horlogekast van 42 mm en zijn in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar: een quartz 
chronograaf-uurwerk, een 3-wijzers dag-datum automaat en een quartz 2-wijzer model met een sub-
seconde wijzerplaat. De modellen zijn vanaf 1 september leverbaar.”

Voor meer informatie: JpWatch&Co, tel. 0475-769136 & 06-53213883,                        
jpwatch@xs4all.nl, www.ingersoll1892.com 
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H O R L O G E S

FRAAIE ALLIANCE 
CHRONOGRAFEN 

VAN VICTORINOX

Victorinox richt zich met de Alliance chronografen op de veeleisende man, die een tijdloos en aantrekkelijk horloge wil 
dragen dat hem kan vergezellen op zijn avonturen. De bijzondere dag- en datumaanduiding zet definitief het accent op 
functionaliteit. De aandacht voor details laat de duidelijke, maar discrete identiteit van deze chronografen zien. De kast 
van 44 mm bevat het hart en de ziel van dit horloge waar het Swiss made quartz Ronda Z60 uurwerk huist.

DESIGN
De textuur is een sleutelelement in het design van dit horloge. De kast is vervaardigd van roestvrijstaal (316L) en de saf-
fierglazen deksel bedekt de wijzerplaat (beschikbaar in de kleuren grijs-zilver, zwart, bruin en nachtblauw). De lederen 
band is zoals gewend van Victorinox van een zeer hoge kwaliteit, waar de twee unieke stiksels en een brute afwerking 
van de rand een zorgvuldig minimalisme verraadt. 

Meer informatie:

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

VICTORINOX SWISS ARMY 

HEEFT EEN ZESTAL NIEUWE 

HORLOGES GEPRESENTEERD 

WAARBIJ HET ZWITSERSE 

MERK NATUURLIJK WEER 

VEEL OOG VOOR PRESTA-

TIE EN DETAILS HEEFT. DE 

ALLIANCE CHRONOGRAFEN 

ZIJN PERFECTE ACCESSOIRES 

DIE NIET ALLEEN BETROUW-

BAAR FUNCTIONEREN, 

MAAR TEVENS EEN PRACH-

TIGE UITSTRALING HEBBEN. 

mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/
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C O L L E C T I E N I E U W S

Naast een kast die slanker is dan welk ander GPS-horloge dan ook (12,4 mm) biedt de Astron GPS Solar 
World Time goede prestaties en een overzichtelijke wijzerplaat. Hierbij liep Seiko er tegenaan dat de GPS-
ontvanger kleiner moest worden om nog in de dunnere kast te passen. Dit loste het merk op door de pro-
ceskracht te vergroten, zodat de gebruiker verzekerd is van een even hoge gevoeligheid van de antenne en 
daarmee een onveranderde betrouwbaarheid.

Met een druk op de knop kan de nieuwe Astron overal ter wereld op exact de juiste lokale tijd gezet wor-
den. De maximale afwijking bedraagt één seconde per 100.000 jaar. Dit alles vindt plaats met gebruikma-
king van slechts de kracht van licht. Hiermee biedt het nieuwste horloge van Seiko precies wat de wereld-
reiziger nodig heeft; niet meer en niet minder.

COLLECTIE
Er zijn vijf modellen verkrijgbaar met het nieuwe 8X22-kaliber. Drie daarvan hebben een krokodillenleren 
band en twee een titanium bracelet. Alle modellen hebben een titanium kast, die bij één model rosékleurig 
is. De modellen hebben een verkoopprijs van €1.800,-. De modellen zullen volgens Seiko een prominente 
plaats gaan innemen naast de bestaande Astron chronograaf en Dual-Time kalibers. Met deze horloges heb-
ben de nieuwe modellen met kaliber 8X22 gemeen dat het prestigieuze en technologische platform van 
Seiko de wereldwijde perceptie heeft veranderd van waartoe een horloge in staat kan zijn.

DE HORLOGES UIT SEIKO’S ASTRON-COLLECTIE STONDEN AL GARANT VOOR EEN MODERN EN 

ENERGIE-EFFICIËNT DESIGN IN COMBINATIE MET GEBRUIKSGEMAK EN GEAVANCEERDE FUNCTIES. 

MET HET NIEUWE 8X22-KALIBER KRIJGT DAT DESIGN ECHTER EEN NIEUWE DIMENSIE, OMDAT HET 

MOGELIJK IS GEWORDEN OM DE GPS SOLAR NU IN EEN NÓG SLANKERE KAST AAN TE BIEDEN. 

NOG SLANKERE ASTRON 
DOOR NIEUW GPS SOLAR-KALIBER

LIMITED EDITION
Om de lancering van het nieuwe Seiko Astron 
GPS Solar 8X22-kaliber kracht bij te zetten is er 
daarnaast een gelimiteerde editie van de GPS Solar 
World-Time uitgebracht. Deze valt op door de 
wijzerplaat van gekleurd parelmoer. De kast en 
de armband zijn gemaakt van titanium met een 
krasbestendige zwarte coating. Het ontwerp is geïn-
spireerd op de aarde bij nacht, als gezien door een 
GPS-satelliet. Dit model wisselt voor €2.600,- van 
eigenaar.

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

http://www.seiko.nl/


www.intdiamant.nl

International Diamant Nederland B.V. 

Levert losse diamanten vanaf 0,005 tot 5,00 crt. in diverse 
kwaliteiten, tegen zeer scherpe prijzen. 
Bij afname vanaf 0,10 crt. betaalt u geen portokosten.
Vanaf 0,75 crt. kunnen de diamanten worden geleverd met 
een certifi caat van de Hogeraad, IGI, GIA of EGL. Vraag naar 
onze nieuwe diamant prijslijst 2016.

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

Hoogwaardige reparaties aan sieraden 
tegen een gunstige prijs.

Zetwerk (grote en kleine aantallen).

Decoratieve galvanotechniek.

CNC graveertechniek.

Restylen van bestaande sieraden.

Nieuwwerk.

Wekelijks retour.

Postbus 2010, 1500 GA Zaandam
www.sieradenreparaties.nl

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

Frits Dikhoff Zaandam

http://www.intdiamant.nl/
mailto:info@intdiamant.nl
http://www.eclat-sueno.nl/
http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
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ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, BRISTON, MANU SCHMUCK, KOOS JEWELS EN 

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

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

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

Het is niet al goud wat er blinkt 

Ik kan er alleen maar trots op zijn om onderdeel uit te maken van het distri-
butienetwerk in Nederland. In dit kleine land zijn er slechts een handjevol 
distributeurs in staat om de meest exclusieve nichemerken uit alle hoeken van 
de wereld aan hun merkenportefeuille toe te voegen en bij de Nederlandse 
juweliers aan te bieden. Regelmatig lees ik in vakbladen, en ik heb dat ook 
zelf geschreven, hoe je als juwelier de collecties beter kunt presenteren en 
etaleren om een harmonieus geheel te laten ontstaan met de winkel en de 
webshop. Het accent ligt doorgaans op de juwelier. Zelden tot nooit lees ik 
iets over het verbindende element tussen de producent en de eindconsument; 
de distributeur. Deze heeft meerdere belangen te vertegenwoordigen met als 
hoofddoel: verkoopactivering voor iedere schakel.

De producent wil dat zijn product/merk de best mogelijke plaats in zoveel 
mogelijk winkels krijgt. De juwelier wil zo min mogelijk collecties kopen 
en natuurlijk alleen de bestverkopende modellen in zijn winkel presenteren. 
Vervolgens moet de groothandel de juwelier ervan overtuigen dat een bredere 
collectie beter is voor het merkbeeld en de verkoopkansen ervan. Niet onbe-
langrijk, we moeten er op aandringen bij juweliers om de collectie actueel en 
compleet te houden. Wij worden regelmatig gebeld door consumenten die op 
zoek zijn naar een bepaald model, maar dat niet terug kunnen vinden bij de 
dealers. Het gevolg: een ontevreden klant, de juwelier is teleurgesteld omdat 
het merk ‘niet verkoopt’ en de distributeur zijn of haar best moet doen om 
uit te leggen waardoor het komt. Overigens komt het ook steeds vaker voor 
dat de consument zo nadrukkelijk op zoek is naar een bepaald model dat ze 
rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant om hun beklag te doen over 
het feit dat ze een bepaald model niet kunnen vinden bij de Nederlandse 
juweliers. En de cirkel is rond.

Tijdens klantenbezoeken horen wij steeds vaker dat de druk vanuit de groot-
handel groter wordt om meer in te kopen, maar dat klopt niet. Het is de 

Niko Fragkos

consument die veeleisender is geworden en meer keus wil hebben. Daar 
moeten we samen op anticiperen en dat gaat, wat ons betreft, om korte ter-
mijn omzet. 

Als we een nieuwe installatie met de juwelier bespreken horen wij bijna altijd 
de vraag; ‘wat doen jullie aan PR, reclame, marketing en hoe kunnen jullie 
ons verder nog ondersteunen?’ Ik weet bijna zeker dat de juwelier denkt dat 
de groothandel kan beschikken over enorme marges om alle kosten fluitend 
te kunnen dekken en dat dat dus enkel de verantwoordelijkheid van de dis-
tributeur moet zijn. Helaas, ook dat klopt niet. Een juweliersmarge is een 
onmogelijke marge voor de groothandel. Wij hebben te maken met enorme 
kosten, zoals deelname aan beurzen, vertegenwoordigers in dienst, autokos-
ten, parkeren en ga zo maar door. Wij betalen voor elke display, standaardje, 
garantiebewijs en doos die wij u gratis ter beschikking stellen.  Onze marges 
staan zelfs verder onder druk en de eisen van de fabrikant en de juwelier 
worden steeds groter. Of wat te denken van de veel gehoorde opmerking; 
‘ach je kunt wel op consignatiebasis leveren, want bij jullie liggen de produc-
ten toch maar in de kluis!’ Ja, dat klopt, maar ze zijn al door ons betaald en 
de volgende collectie komt er al weer aan. Kortom, als we rekening houden 
met elkaars uitdagingen, mogelijk- en onmogelijkheden krijgen we vanzelf 
meer begrip voor elkaar en dat kan alleen maar een gunstige invloed hebben.

TakeMeHome Watches & Jewellery
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J U W E L I E R  I N  B E E L D

BIJ CITY DIAMONDS IN 
DE KALVERSTRAAT IS HET NOOIT SAAI

DE ENE JUWELIER IS DE ANDERE NIET. ZOVEEL HEBBEN 

WIJ IN DE AFGELOPEN JAREN DAT WE DE RUBRIEK 

‘JUWELIER IN BEELD’ AL MAKEN ZEKER ONDERVON-

DEN. HET IS ALTIJD LEUK OM DE VERSCHILLEN TUSSEN 

ONDERNEMERS TE MERKEN EN TE BESCHRIJVEN EN 

WIJ HOREN OOK VAAK DAT U ALS LEZER VAN DIT BLAD 

DE VERHALEN VAN ANDERE ONDERNEMERS AAN-

DACHTIG DOORNEEMT. IN DEZE UITGAVE VINDT U HET 

VERHAAL VAN CITY DIAMONDS UIT AMSTERDAM EN 

DAN MET NAME VAN EIGENAAR ROBERT REUTER EN 

ZIJN VROUW CLAUDIA TERUG. 

Jasmijn, Robert en Claudia
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In een van de meest bekende straten van Nederland – de Kalverstraat – is City Diamonds alweer meer 
dan dertig jaar te vinden. “We zijn op 1 november 1985 gestart”, zo doelt Robert op het begin van 
City Diamonds in de Kalverstraat. “We hebben destijds een souvenirwinkel overgenomen, de tegel-
vloer laten liggen en de winkel op een eenvoudige manier ingericht. Dat zag er heel anders uit dan 
nu, met inbouwspots en een schrootjesplafond.”

DIAMANT
Robert komt uit een echte diamantslijpersfamilie. “Generatie na generatie is de familie actief geweest 
in het slijpen van diamanten. Daarbij heeft mijn familie en ik dus ook zich vooral gespecialiseerd 
in het slijpen van losse diamanten in bijvoorbeeld de baguette-vorm. Ikzelf heb het diamantslijpen 
van mijn vader geleerd. Hij had een etage gehuurd bij Van Moppes in de Albert Cuypstraat en daar 
zat hij met zijn personeel diamanten te slijpen. Als diamantslijper zag ik helaas geen toekomst meer 
op de manier waarop mijn vader werkte en dus ben ik als retailer gestart, samen met een neef. We 
verkochten alleen maar diamanten en diamantsieraden én een horlogemerk dat we zelf leuk vonden: 
Raymond Weil. Dat hebben we overigens nog steeds in ons assortiment.”

HORLOGES
City Diamonds kende – zoals Robert het zelf zegt – een vliegende start. “Het wemelde van de 
Amerikanen destijds in de Kalverstraat. We verkochten de karaatstenen en diamantsieraden aan de 
lopende band. We hadden de wind in de rug, maar na twee jaar kwam er een beetje de klad in. De 
Amerikanen bleven weg en dat merkten wel. Begin jaren negentig kwam er meer vraag naar horloges 
en was het zakelijk gezien verstandig om het assortiment daarop aan te passen. Hoewel ik zelf meer 
‘diamantman’ ben dan ‘horlogeman’, wilde ik toch de collecties hiermee uitbreiden. Aangezien mijn 
compagnon hier anders over dacht heb ik dan ook in 1996 besloten alleen verder te gaan.”

WINKELCONCEPT
“Dat de focus wat meer op horloges kwam te liggen had ook gevolgen voor de winkel. We moesten 
meer ruimte creëren en in 2002 hebben we de winkel rigoureus aangepakt. Door de aanleg van 
de Noord/Zuidlijn moest er funderingsherstel in de Kalverstraat gepleegd worden. Wij hebben deze 
mogelijkheid aangegrepen om de winkel helemaal nieuw te bouwen, geheel naar onze wens. We 
zijn in augustus dicht gegaan met de intentie om in november de nieuwe winkel te openen. Dat werd 
helaas pas maart 2003.”

De winkel werd zoals Robert al aangaf helemaal volgens de wensen van de eigenaar gebouwd. 
Inspiratie voor zijn winkelconcept deed hij op in het buitenland. “Ik ben in Italië en België gaan 
kijken bij collega’s en ben daar ook op het idee gekomen voor de etalage, die ruimte biedt om de 
producten te etaleren, maar ook een zeer grote aantrekkingskracht heeft en de mensen gemakkelijk de 
winkel in leidt. De rest van de winkel is strak, fris en modern ingericht, precies zoals we het wilden. 
Je zag destijds veel klassieke juweliers met houten details in het interieur bijvoorbeeld. Wij hebben 
bewust gekozen voor een moderne uitstraling, met veel oog voor detail.”

In de winkel is ook een hoog ambachtelijk karakter terug te vinden, want goudsmid Jasmijn heeft 
haar werkplek meteen bij de ingang. “Er is geen drempel om naar binnen te lopen, want de deur staat 
open. Mensen gaan dan vaak ook kijken als Jasmijn aan het werk is. We hebben verder geen vitrines 
in de winkel, maar dit geeft ook veel bekijks.”

CRISIS
In zijn verhaal over de geschiedenis van City Diamonds stipt Robert een aantal belangrijke gebeurte-
nissen aan. Zo komt hij ook uit bij 2009, het begin van de crisis. “We hebben zeker last gehad van 
de crisis. We hebben helaas moeten korten in ons personeelsbestand en ook zelf hebben we een 
stapje terug moeten doen. Je moet reëel zijn als ondernemer. Je ziet iets gebeuren en speelt erop in. 
We merkten in die tijd wel dat de vraag naar onze diamanten en sieraden groeide. Dat komt door de 
geweldige prijs-kwaliteitverhouding die we bieden. Mensen gaan prijzen vergelijken en komen dan 
snel bij ons uit. We kunnen ze dan ons verhaal vertellen en aangeven waarom we tot zo’n scherpe 
prijzen komen. Dat heeft te maken met de contacten die wij natuurlijk hebben opgebouwd in het ver-
leden in de diamantwereld en het feit dat we een kleiner bedrijf zijn met lagere overhead kosten. We 
hebben altijd vastgehouden aan diamant. Het is onze kernwaarde en we zijn er ook altijd succesvol 
mee geweest.”

“Gelukkig trekt de markt weer aan. Misschien hebben we ook wel profijt van onze locatie, want 
in de Kalverstraat merk je dat het eerder aantrekt. En we hebben daarbij een belangrijke doelgroep 
met toeristen. We spelen met ons assortiment ook duidelijk op hen in. We zoeken horlogemerken 
met een bepaald niveau (vanaf €150,-) en met een internationale uitstraling.  Het modesegment is in 
de Kalverstraat niet onbelangrijk. We spelen in op trends door veel rond te kijken, te luisteren naar 
klanten en bijvoorbeeld de vakbladen te lezen. We moeten echter wel keuzes maken, want we kun-
nen niet alles verkopen. En veel merken willen hier ook graag liggen. Ik doe echter alleen zaken met 
partijen waar ik een klik mee heb. Ik houd absoluut niet van arrogantie. Gelukkig hebben we met de 
bedrijven waarmee we samenwerken een hele goede band.”

PROFILERING
Om zijn winkel onder de aandacht te brengen van zijn 
doelgroep, adverteert Robert gericht. “Bijvoorbeeld in 
hotelgidsen die verspreid worden in de betere hotels in 
en rondom Amsterdam. Toeristen vormen voor ons toch 
de grootste doelgroep. Daarnaast zijn we te zien in de 
city maps. Dat helpt echt, want mensen komen met die 
dingen in hun hand naar de winkel. We doen ook aan 
evenementen mee om onszelf te profileren. Daarbij mer-
ken we dat online steeds belangrijker wordt. We hebben 
een goede website die veel bezocht wordt door mensen 
van over de hele wereld. Een webshop hebben we nog 
niet, maar dat zou eventueel in de toekomst nog kunnen 
gebeuren. Voorlopig ben ik nog een beetje huiverig, mede 
door het grote aantal retouren.”

Zelf is Robert van een andere generatie, dus zijn doch-
ter Nikita – die sinds vier jaar betrokken is bij de zaak 
– neemt het online gedeelte voor haar rekening. “Tijden 
veranderen en je moet mee, zo simpel is het. Nikita is 
veel beter dan ik in het online gebeuren, dus zij verzorgt 
dat. Ze heeft volgens mij wel de ambitie om de zaak in 
de toekomst over te nemen en voort te zetten. Voorlopig 
blijf ik zelf nog gewoon actief hoor, want ik vind het veel 
te leuk nog allemaal. Wat je hier af en toe meemaakt is 
geweldig. Ik zou wel een boek kunnen schrijven vol met 
anekdotes over de bijzondere ontmoetingen met mensen 
vanuit alle windstreken van de wereld.”

We vragen natuurlijk om een voorbeeld. “Toen we nog 
maar net geopend waren kwam er een opperhoofd van 
een Afrikaanse stam de winkel binnenlopen. Je kent de 
film ‘Coming to America’? Daarin zie je een dergelijke 
man die overal waar hij loopt rozenblaadjes voor zich 
uit gestrooid ziet worden en zich voortbeweegt in een 
gewaad. Hij werd vergezeld door een assistent die het 
woord nam. De man wilde graag de Raymond Weil col-
lectie bekijken en of we de display op tafel kon laten 
zien. Dat gebeurde, de man wees vier horloges aan en 
vertrok met zijn gevolg uit de winkel. De assistent bleef 
achter met zijn leren aktetas en ik vroeg of ik de vier aan-
gewezen horloges moest inpakken. De man antwoorde 
dat hij de vier horloges niet wilde en de overige 26 wel. 
Hij opende de aktetas die gevuld was met dollars, betaal-
de en verliet de winkel. Dat is heel bizar en leuk om mee 
te maken, maar zoals gezegd kan ik nog veel meer verha-
len vertellen. Het is hier in ieder geval nooit saai.”

Nikita
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Onze activiteiten

Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

 

 

 

 

 

 

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com   

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

Boekhouding: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking: +32 (0)3 221 15 64

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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S I E R A D E N

LUXE EN TRENDY 

SIERADEN 
VAN EXCELLENT GOLD 

De collectie zilver met gouden sieraden van Excellent Gold is al voor vele juweliers een groot ver-
koopsucces gebleken. Inmiddels bestaat de collectie uit zestig verschillende ringmodellen en tien 
creolen. Dit najaar is er weer een aantal verschillende nieuwe modellen geintroduceerd en zien we 
ook hangers terug in de collectie. De winkelverkoopprijzen van de zilveren sieraden in combinatie 
met 14 karaat goud liggen tussen de € 150,- en € 300,-. Iedere juwelier ontvangt bij aankoop van 
twaalf modellen een luxe display om de collectie optimaal te kunnen presenteren.

COLOURFUL JEWELS
In de collectie van Excellent Gold zien we ook een aantal luxe en kleurrijke juwelen met (half)edel-
stenen terug. Deze handgemaakte sieraden van Italiaanse makelij zijn niet alleen een lust voor het 
oog, ook zijn ze hoogwaardig vervaardigd in 14 karaat roségoud.

DIAMONDS
Daarnaast zijn er veel sieraden met diamant terug te vinden in de brede collectie van Excellent 
Gold. De collectie sieraden met diamanten lopen uiteen van de basis solitairringen die elke juwelier 
in huis moet hebben tot trendy colliers met diamant en uitgesproken ringen. De sieraden uit deze 
collectie zijn allemaal vervaardigd van 14 karaat goud.

BJOY
Excellent Gold heeft sinds kort de distributierechten van de Salvatore Bersani lijn BJOY in handen, 
een collectie met stoere, stijlvolle armbanden voor mannen. Alle armbanden worden met de hand 
vervaardigd van edelstaal en gecombineerd met 18 karaat goud. In een aantal modellen wordt 
bovendien gewerkt met gevlochten leer. De edestalen kabels zijn gekleurd in de stijlvolle kleuren 
brons, zwart, donkerblauw en goud en de winkelverkoopprijzen liggen tussen de € 89,- en € 259,-.

Meer informatie: 
Excellent Gold
Tel. 035-5259599
www.excellentgold.nl 

EXCELLENT GOLD IS AL RUIM TWINTIG JAAR EEN GROOTHAN-

DEL IN LUXE EN TRENDY SIERADEN VOOR ZOWEL DAMES ALS 

HEREN. MET HET ZEER UITEENLOPENDE ASSORTIMENT VOORZIET 

DEZE SIERADENLEVERANCIER JUWELIERS IN HUN BEHOEFTEN. 

HET OVERGROTE DEEL VAN DE COLLECTIE BESTAAT UIT GOUDEN 

SIERADEN, MAAR EXCELLENT GOLD BIEDT OOK MOGELIJKHE-

DEN OP HET GEBIED VAN FIJNE STALEN EN ZILVEREN SIERADEN. 

DAARNAAST IS HET BEDRIJF DISTRIBUTEUR VAN HET ITALIAANSE 

SIERADENMERK SALVATORE BERSANI. 

http://www.excellentgold.nl/
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HET WAS LEUK OM DE VERSCHILLENDE REACTIES TE MOGEN ONTVANGEN NAAR AANLEIDING VAN MIJN COLUMN OVER (VAK)BEURZEN. 

ONDANKS DAT IK ELKE DAG DENK AAN HET VAK DETAILHANDEL, ONZE PRACHTIGE PROFESSIE (JUWELIER ZIJN) EN DE TOEKOMST VAN ONZE 

INDUSTRIE, HEBBEN DE REACTIES MIJ AAN HET DENKEN GEZET. IK BEN MIJ DAT OOK GAAN AFVRAGEN HOEVEEL JUWELIERS DAADWERKELIJK 

VERKOPEN BUITEN DE VIER MUREN VAN HUN FYSIEKE WINKEL(S)? MARKETING BESCHOUW IK NIET ALS EEN KLEIN ONDERDEEL VAN DE DAGE-

LIJKSE TAKEN VAN VERKOPERS, MAAR IK DURF EEN GEDURFDE UITSPRAAK TE MAKEN: ALS MEN ALS RETAILER VERWACHT DAT HET VERKOOP-

PROCES BEGINT ALS DE CONSUMENT DE VOORDEUR VAN UW WINKEL BETREEDT, DAN HEEFT U DRINGEND EEN WAKE-UP CALL NODIG. 

Wat is marketing?
Leveranciers en vertegenwoordigers van merken die leveren aan juweliers 
delen juweliers gekscherend in twee kampen in: juweliers die relaxt in de 
ochtend hun winkel openen, etalages inruimen, uurtje koffie drinken en dan 
al wachtend op de eerste klant hun krantje lezen in de winkel versus juwe-
liers die na sluitingstijd, voor openingstijd en op hun vrije dag hun klanten 
en leveranciers bellen en mailen om continu verkopen te genereren. Nu is 
het eerste kamp natuurlijk niet meer van deze tijd en het is eigenlijk bijna 
beledigend om daar mee vergeleken te worden. Persoonlijk ken ik geen colle-
gae die ik in die categorie kan scharen en ik hoop dat ze (in Nederland) niet 
meer bestaan. Voordat u doorleest wil ik u verzoeken even dit prachtige blad 
in uw handen (of het digitale scherm voor u) weg te leggen en na te denken 
aan welke kant van het ‘actieve juweliersspectrum’ u zit als juwelier. Dus zit 
u meer naar rechts van het gemiddelde en bent u dus actiever of neigen uw 
activiteiten naar links van het gemiddelde?  
Voor we verder gaan wil ik stil staan bij de definitie van marketing. Vaak krijg 
ik het gevoel dat die term te pas en te onpas gebruikt wordt, vaak zonder te 
weten wat het echt betekent. Het Engelse woord marketing werd bedacht 
toen ruilhandel werd verwisseld door consumptie met betaling van geld. Het 
betekent in het Engels, letterlijk: to market. Vertaald naar het Nederlands: ver-
markten. Marketing werd populair na de Tweede Wereldoorlog en tot een vak 
verheven door Amerikanen, door behoefte/vraag bij consumenten te creëren 
voor producten en diensten, die eigenlijk niemand nodig heeft – lees: geen 
primaire levensbehoeften. Wij verkopen als juweliers zeker geen levensbe-
hoeften en wij zouden dus per definitie ras-marketeers moeten zijn. Want 
eigenlijk betekent marketing niks anders dan verkopen genereren!

Na de term marketing gedefinieerd te hebben, dient het volgende probleem 
zich aan: welke marketingtechnieken bestaan er dan? Daar kan ik alle pagi-
na’s van dit magazine mee vullen en uiteraard zijn er bibliotheken vol over 
geschreven. Dus ik zal het voor nu bij een aantal ‘quick tips’ voor juweliers 
houden:

1. Kennis: Indien u de volgende termen niet kent, kunt u zelf een ‘crash 
course’ in marketing creëren door te googlen naar: Michael Porter (dé auto-
riteit op academische marketing), SWOT (heel simpel concept om analyse 
te maken van eigen krachten & zwakten versus externe kansen & bedreigin-
gen), Five Forces Model (concurrentiemiddel), BCG-Matrix (product portfolio 
model), Blue Ocean Strategy (strategiemodel) en Business Model Canvas 
(bedrijfsanalysemodel). Indien u hierna nog meer honger heeft naar dit soort 
kennis, dan kunt u mij e-mailen.
2. Media: Elke onderneming moet in het internet- en social media tijdperk 
een mediabedrijf worden. Schrijf voor uw onderneming een 360 graden 
communicatieplan. Dus social media en digitale media zijn belangrijk, zeer 
belangrijk, maar slechts een onderdeel van alle communicatie. De goeroe van 
deze theorie is: Gary Vaynerchuck. Mijn advies is meteen alle vier boeken die 
hij geschreven te bestellen en uw hele team te laten lezen. Hij heeft de term/
theorie ‘Thank You Economy’ bedacht.
3. De deur uit: Organiseer evenementen, in eigen winkel, maar nog liever 
buiten de muren van eigen winkel. Samen met uw buren (andere retailers), 
met uw leveranciers en/of met collegae juweliers. Tot mijn spijt vinden 
veel juweliers het onnatuurlijk en moeilijk om samen te werken met col-
legae, maar zowel binnen de NJC (Nederlandse Juweliersclub) als bij de LJN 

Alon Ben Joseph

(Leading Jewelers of the Netherlands) werken veel juweliers goed samen. Een 
resultaat daarvan is bijvoorbeeld het event in het Amstel Hotel Amsterdam dat 
LJN juweliers samen hebben mede-opgezet met 0024.
4. Samenwerking: In navolging van het mogelijk samenwerken met andere 
retailers en/of juweliers, zoals een event op te zetten, zou het slim om krach-
ten te bundelen met collegae. Niet alleen om kennis te delen, maar ook 
zaken met elkaar te doen. In Nederland zijn er mooie initiatieven om bij 
aan te sluiten. Een lidmaatschap van de NJU lijkt mij vanzelfsprekend, maar 
denk bijvoorbeeld aan: Cachet, Optitrade, eerdergenoemde NJC en LJN. Als 
het in het jaar 1602 werkte voor de Generale Vereenichde geoctrooieerde 
Compagnie om het VOC op te richten en zeer succesvol te worden, waarom 
zouden wij 414 jaar later het niet kunnen als Nederlandse juweliers?!
5. E-commerce: Tot slot, u weet vast hoe gek ik ben op e-commerce en hoe 
zwaar ik in omnichannel retail geloof. Twee jaar geleden werkte ik al mee 
aan landelijke onderzoeksproject Shopping 2020 en toen is er al geconclu-
deerd dat als retailers niet online verkopen in het jaar 2020, zij ten dode 
opgeschreven zijn. Als u nu nog steeds geen eBoutique heeft en/of het niet 
winstgevend krijgt, adviseer ik u krachten te bundelen met andere juweliers 
of (het is bijna vloeken in de kerk) aan te sluiten bij BOL.com, Wehkamp of 
Amazon en via die platformen online te verkopen.

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

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