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Voor het tweede jaar op rij heb ik de Jewels & Watches Najaarsbeurs niet kunnen 
bezoeken: eigenlijk not done voor een hoofdredacteur van een vaktijdschrift voor 
de juweliersbranche, maar ik had een goede reden. Gelukkig hebben mijn collega’s 
mij in mijn afwezigheid uitstekend vervangen en daarom vindt u in deze uitgave een 
zeer uitgebreide terugblik op de Najaarsbeurs. Nieuwe gezichten en merken zijn 
er gelukkig altijd wel te vinden tijdens de beurs en ook nu was het nieuwe aanbod 
weer aanzienlijk. Maar ook de gevestigde namen lieten van zich spreken, zo heb ik 
gehoord. Daarover leest en ziet u dus alles in ons beursverslag van maar liefst vijf 
pagina’s, meteen het meest uitgebreide beursverslag ooit.

Ik hoop van harte dat u één van de 2.115 bezoekers van de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs bent geweest, want we moeten beseffen dat we gezegend zijn met een 
uniek platform als Jewels & Watches. In België bijvoorbeeld is het beurslandschap 
totaal anders. Daar werd de laatste editie van Aurum Rings & Things geannuleerd door 
gebrek aan belangstelling. Dat heeft geresulteerd in het feit dat Belgische juweliers 
Jewels & Watches steeds beter weten te vinden en dat we meer Belgische exposanten 
in Utrecht zien. Een absolute toevoeging voor Jewels & Watches, maar het is eigenlijk 
ook schrijnend om te zien dat men in België geen professionele beurs van de grond 
krijgt. En dat terwijl de sector bij onze zuiderburen minstens zo interessant is als de 
onze, niet in de laatste plaats vanwege de grote nadruk op de ambachtelijke kant van 
het vak.

Tot slot wil ik nog even terugkomen op mijn vorige visie, waarin ik u wees op het 
belang van onderscheidend vermogen. Of dat nu uw manier van werken is of uw 
assortiment, door jezelf op een andere manier te profileren, val je op. Endless pro-
fileert zich op een andere manier aan de branche dan andere merken. Je kunt het 
schreeuwerig noemen, of over the top, maar dat het sieradenmerk in een periode 
van nog geen twee jaar 3.500 verkooppunten heeft weten te realiseren is natuurlijk 
ongekend. U leest een uitgebreid verhaal over Endless in deze uitgave, maar ik wijs u 
ook graag op het grote interview met Christiaan en Vincent Hersevoort. Weer een heel 
ander verhaal dan dat van Endless, want de gebroeders Hersevoort werken op hun 
eigen manier. Lees hun verhaal, want zij laten zien hoe het ook anders kan.

Heel veel leesplezier met deze uitgave van De Juwelier!

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

De Visie

Coen de Jager

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
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mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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P. 10 Interview Vincent en Christiaan Hersevoort 
Vincent en Christiaan Hersevoort vinden steeds meer hun weg in de juweliersbranche. De gebroeders zijn sinds anderhalf jaar verantwoordelijk voor de distributie 
van Bruno Söhnle in de Benelux, maar eigenlijk al sinds 2009 zelfstandig actief in de branche. Hoe hebben zij die tijd tot nog toe ervaren? En wat hebben ze 
geleerd? De redactie van vaktijdschrift De Juwelier vroeg het de broers.

16

P. 29 VendouX
Onlangs werd bekend dat de overname van VendouX is gerealiseerd. Met de juiste investeerders aan boord, 
een nieuwe eigenaar en een nieuw management in de vorm van Joyce Haagmans gooit VendouX het roer om. 
Wij spraken met Joyce Haagmans tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs over de overname. “De toekomst 
biedt nieuwe kansen”, aldus Joyce Haagmans.

29

10

P. 42 Excellent
Naast het hoofdmerk Prisma bestaat 
het portfolio van Excellent uit een groot 
aantal andere merken, te weten Lars 
Larsen, Sekonda, Elysee, Royal London, 
Q&Q, Attractive, Smile Solar, Claudio 
Calli en Coolwatch. Op 31 augustus en 
1 september presenteerden Managing 
Director Teus van Ekeren en zijn team 
het volledige gamma tijdens een eigen 
event, dat plaatsvond op een steenworp 
afstand van het Beatrixgebouw waar 
op dat moment de Najaarsbeurs werd 
gehouden. De redactie van De Juwelier 
sprak met Teus van Ekeren over de 
nieuwste ontwikkelingen.

P. 16 Coverstory Endless
Het is nog geen twee jaar geleden dat Endless Jewelry voor het eerst op het wereldtoneel verscheen en sinds-
dien is het enorm hard gegaan. Jesper Nielsen is de grote initiator achter het succes en wij kregen de moge-
lijkheid hem een aantal vragen te stellen over Endless. Wat vindt Nielsen wat beter had gekund, wat zijn zijn 
ambities in Nederland en wat hoe zit het op productgebied met Endless? 
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P. 48 Juwelier in Beeld
In het nieuwe winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein is het feest als de redac-
tie van vaktijdschrift De Juwelier op bezoek komt. Niet vanwege onze komst, 
maar vanwege het dertigjarig bestaan van Caraat Juwelier. Remco Verburg is 
vastbesloten zijn zaak volop in het zonnetje te zetten vanwege dit jubileum. 
Met een leuke win-actie en een dito feest blijkt de verjaardag van Caraat 
Juwelier meer dan geslaagd. Wij spreken met Remco over het jubileum, het 
verleden, het heden en de toekomst.

P.21 Beursverslag Najaarsbeurs
Als we afgaan op de gesprekken die het team van De Juwelier tijdens de afgelopen Najaarsbeurs heeft gevoerd met exposanten, beursbezoekers en de 
organisatie dan is er slechts één conclusie mogelijk, namelijk dat het een positieve beurseditie is geweest die voor de meerderheid van de betrokkenen 
in een optimistische stemming verlopen is. Daarom ook een zéér uitgebreid verslag van maar liefst vijf pagina’s!

P. 41 Rebel and Rose
Rebel and Rose is een sieradenmerk met een voorsprong. Het bedrijf achter 
dit merk is namelijk Watch4us, de motor achter KYBOE! in Nederland. Dit 
letterlijk en figuurlijk ‘grote’ horloge heeft onder meer furore gemaakt doordat 
het alom aanwezig is op tv en alle social media. En als de voortekenen niet 
bedriegen gaat het met Rebel and Rose dezelfde kant op. 

41

48
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De ondernemers die van 10 oktober met ‘Beleef het Sieraad’ een speciale dag 
maken, zijn aangesloten bij de brancheverenigingen Nederlandse Juweliers- en 
Uurwerkenbranche (NJU) en Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ).

Bezoekers nemen een kijkje achter de schermen en worden geïnformeerd over 
mooie, oude ambachten én moderne technieken. Alle deelnemers zijn vrij om 

hun eigen speciale activiteiten te organi-
seren. Zo kunnen bezoekers bij de één 
een workshop ‘sieraden maken’ volgen en 
bij een ander een demonstratie graveren 
bijwonen. 

Meer informatie en een overzicht van de 
deelnemende juweliers, edelsmeden en 
uurwerkmakers is te vinden op 
www.beleefhetsieraad.nl 

Op 10 oktober staat het sieraad in de spotlights! Op die dag openen juwe-
liers, goudsmeden en uurwerkmakers hun bijzondere winkels en ateliers 
tijdens de open dag ‘Beleef het Sieraad’.

Beleef het Sieraad: zaterdag 10 oktober 

De Crocodile collectie bestaat uit sieraden in nieuwe vormen, maar mét de 
favoriete dierenprint van Giovanni Raspini: de krokodillenhuid. Vier colliers, 
vier armbanden, drie oorringen en twee ringen zijn terug te vinden in deze 
opvallende collectie. De mix van mesh en dierenprint texturen komen mooi 
naar voren en zorgen voor een eyecatchers voor vrouwen die zich willen 
onderscheiden.

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

De herfst- en wintercollectie van Giovanni Raspini bestaat uit vier lijnen die 
dierenprints combineren met stijlvolle elementen en gekleurde stenen om te 
komen tot de meest fraaie zilveren sieraden. Crocodile, Blue Orchid, Air en 
Navette vormen samen de herfst- en wintercollectie van Giovanni Raspini. 
Wij pikken Crocodile eruit.

Crocodile van Giovanni Raspini

Voor Drijfhout is het natuurlijk een kleine stap om naast de verkoop van al deze 
producten ook de service aan te bieden. In Amsterdam is een uiterst profes-
sionele galvano-installatie in gebruik genomen. Naast geelgoud vergulden en 
rhodineren is het ook mogelijk om sieraden rosé te laten vergulden. Speciale 
opdrachten en grotere objecten kunnen worden uitgevoerd bij het Duitse moe-
derbedrijf waar grote en industriële installaties beschikbaar zijn.

Verdere informatie en prijzen zijn te verkrijgen via info@drijfhoutnl.com

Veel juweliers zijn na het wegvallen van enkele aanbieders op zoek naar 
een goed adres om sieraden te laten vergulden en rhodineren. Het Duitse 
moederbedrijf van Drijfhout (Heimerle + Meule uit Pforzheim) is gespe-
cialiseerd in de productie van Galvano-systemen en alle toebehoren. Alle 
vloeistoffen ten behoeve hiervan worden in eigen huis geproduceerd.

Nu ook verguld- en rhodineer-service bij Drijfhout

http://www.beleefhetsieraad.nl/
http://www.bludistribution.com/
mailto:info@drijfhoutnl.com
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Vaste exposanten en gastexposanten presenteren hun beste merken, labels, 
ateliers en designers en laten u kennis maken met hun fantastische producten.  
U vindt er een uitgebreid aanbod van sierraden, horloges en gerelateerde pro-
ducten. Alleen van exclusieve en toonaangevende merken.

Glamour Event 
Op de Jewels & Watches-etage wordt op 11 en 12 oktober het ‘Glamour Event’ 
georganiseerd. Tijdens dit event ligt de nadruk op sieraden en horloges passend 
bij chique gelegenheden waar (formele) etiquette de dresscode dicteert. Voor 
velen de perfecte aanleiding om hun mooiste sieraden voor de dag te halen en 
daarmee zowel letterlijk als figuurlijk te schitteren.

Trademart.nl
Sinds begin 2015 versterkt trademart.nl het beursconcept. Het is een B2B 
online inkoop en inspiratie platform voor de professional in de retail. De 
doelgroep van de website bestaat uit retailers uit verschillende segmenten, 
waaronder retailers uit de sieraden en horloge branche. Bezoekers komen er 
365 dagen per jaar 24/7 in contact met 30.000 winkeliers. Ze hebben er snel 
en efficiënt toegang tot de nieuwste collecties, producten en trends. 

Onderdeel van trademart.nl zijn ook vele artikelen, video’s en andere unieke 
content die bezoekers informeren en achtergronden bieden met betrekking tot 
ontwikkelingen in de branche: wat is er nieuw op de markt, wat kunnen we 
het komende jaar verwachten en welke trends en innovaties komen eraan? De 
artikelen worden geschreven door een community van specialisten.

Verderop in deze uitgave kijken we terug op de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs, maar houd er vast rekening mee in uw agenda: op 11 en 
12 oktober is namelijk het Glamour Event op de Jewels & Watches-etage. 
Het ideale moment om de nieuwste collecties en trends te spotten, zeker 
na de drukke periode na de zomer. Het Glamour Event staat in het teken 
van exclusieve horloges en sieraden, die gedragen worden voor speciale 
gelegenheden.

Exclusieve sieraden en horloges op J&W-etage op 

11 en 12 oktober

Praktische informatie

Jewels & Watches Glamour Event 
Zondag 11 & maandag 12 oktober 2015
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur  
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
info@jaarbeurs.nl 
Tel. +31 (0)30 - 295 59 11

Voor meer informatie en kaarten: 
www.trademart.nl/beurzen/jewels-watches-glamour-event 
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Even een korte introductie voor de mensen die jullie wellicht niet zo goed ken-
nen. Wie zijn Vincent en Christiaan Hersevoort?
“Wij zijn tweelingbroers die zijn opgegroeid als enige twee kinderen, met een 
vader die al op jonge leeftijd betoverd is geraakt door het juweliersvak en daarin 
vele jaren werkzaam is geweest. De liefde voor het vak is met name gaan bloeien 
toen hij in 1977 bij juwelier Begeer Van Kempen & Vos, in Zwolle ging werken. 
Na het juweliersvak een aantal jaren vanuit de winkel ervaren te hebben, is 
Richard ‘zijn horizon binnen de branche gaan verbreden’ en is hij gedurende 
vele jaren actief geweest als accountmanager. In de begin jaren ’80 heeft hij 
gewerkt voor de Firma Attema, waarvoor hij horloges van Kaiserstunde verkocht, 
midden jaren ’80 voor Swatch en van 1990 tot 1 september 1995 bij Seiko 
Nederland. Dat zijn passie voor het juweliersvak onbegrensd was, is hem in deze 
jaren zeer duidelijk geworden. Dat hij exact een jaar later, op 1 september 1996 
zijn eigen juwelierszaak, Encore juweliers in Deventer, opende was dan ook een 
ontwikkeling in zijn carrière die ons niet heeft verrast.” 

“Doordat hij de juwelierszaak op latere leeftijd is gestart en wij destijds dertien 
jaar waren, hebben wij dit zeer bewust meegemaakt. Zeker doordat hij ons graag 
betrok bij alles wat met het vak te maken heeft, zoals bezoeken aan de goud-
smid, de horlogemaker en de beurs in Utrecht. Dat de liefde voor sieraden en 
horloges op ons is ‘overgeslagen’, is dan ook niet zo verwonderlijk.” 

Hoe diep deze liefde zat, werd voor het eerst echt duidelijk toen Vincent besloot 
om met zijn studie Integrale Veiligheid, die hij volgde in Den Bosch, wegens 
onvoldoende genoegdoening te stoppen. “Ondanks verschillende aanbiedingen 
van werkgevers uit de veiligheidsbranche, heb ik er voor gekozen om mij te ver-
diepen in het juweliersvak en om daarvoor bij pa in de winkel aan het werk en 
in de leer te gaan. In deze periode vervulde ik een fulltime functie in de winkel, 
waarmee ik de Vakopleiding in Schoonhoven combineerde. Ook ik kreeg net als 
pa in zijn tijd, behoefte om meer van de juwelierswereld te zien en heb daarom 
gekozen voor een baan als accountmanager in dienst van Han Vos BV, waarvoor 
ik onder andere Giorgio Martello sieraden verkocht aan de juwelier.”  

Ook Christiaan is, net als Vincent, gaan studeren. Hij heeft gekozen voor de 

studie HBO-Rechten, aan de Hanze Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Ondanks dat hij een baan binnen de juridische sector nooit heeft geambieerd, 
is hij wel afgestudeerd. Bij hem werd echter al snel duidelijk dat hij een niet te 
temmen passie voelde voor ondernemen. “Al tijdens het tweede jaar van mijn 
rechten studie heb ik, met een compagnon, Predon Security opgericht. Na mij 
twee jaar te hebben ingespannen voor de ontwikkeling van dit bedrijf, heb ik 
echter besloten om hier mee te stoppen en om, samen met degene die ik al mijn 
hele leven ken, te gaan ondernemen in de juweliersbranche.”

De gebroeders zagen kansen in de alsmaar stijgende edelmetaalkoersen en start-
ten een bedrijf voor de inkoop van oude edelmetalen. Dit is later letterlijk een 
gouden zet van de broers gebleken, die het mede mogelijk heeft gemaakt om vijf 
jaar later, per 1 januari 2014, de rechten voor de distributie van Bruno Söhnle 
Uhrenatelier Glashütte/SA binnen de Benelux te verwerven.

Jullie hebben sinds januari 2014 de verantwoordelijkheid voor de distributie van 
het Duitse horlogemerk Bruno Söhnle in Nederland. Hoe hebben jullie de afge-
lopen anderhalf jaar ervaren?
“In de anderhalf jaar dat wij de distributie van Bruno Söhnle verzorgen, hebben 
wij erg veel moeten leren. ‘De beoefening van deze tak van sport’ was in prin-
cipe compleet nieuw voor ons. Dat betekende dat er op allerlei gebied dingen 
moesten veranderen binnen onze organisatie. Naast een succesvol bedrijf in de 
verwerking van edelmetaal heeft dat van ons veel lange werkdagen, doorzet-
tingsvermogen en een rotsvast vertrouwen in onszelf en in elkaar gevergd. Een 
proces dat onze relatie als broers, maar ook als partners in ondernemen zeer 
sterk heeft gemaakt.”
 
Wat hebben jullie geleerd van deze periode?
“Het belangrijkste dat wij hebben geleerd is dat je moet vertrouwen in jezelf, 
op wat je zelf gelooft en op de kansen die je zelf ziet. Zonder dit vertrouwen 
is ondernemen gedoemd te mislukken. Daarvoor is het bestaan van de tegen-
woordige ondernemer te grillig. Een vrijwel even belangrijke les is dat je als 
ondernemer zonder de juiste partners nog geen fractie van het potentieel kan 
bereiken. Het gaat tegenwoordig meer dan ooit om samenwerkingen die com-
plementair zijn ten opzichte van elkaar, waarbij sprake is van een wederzijdse en 
gelijkwaardige inspanningsverplichting. In ons geval een commitment tussen ons 
als distributeur/leverancier en de juwelier als vakman/wederverkoper van Bruno 
Söhnle, waarbij we samen datgene doen om uiteindelijk de vraag naar Bruno 
Söhnle constructief en continu te vergroten.”  

Waarom is Bruno Söhnle volgens jullie een onderscheidend merk?
“Dat de horloges van Bruno Söhnle onderscheidend zijn ten opzichte van het 

Vincent en Christiaan Hersevoort vinden steeds meer hun weg in de juwe-
liersbranche. De gebroeders zijn sinds anderhalf jaar verantwoordelijk voor 
de distributie van Bruno Söhnle in de Benelux, maar eigenlijk al sinds 2009 
zelfstandig actief in de branche. Hoe hebben zij die tijd tot nog toe ervaren? 
En wat hebben ze geleerd? De redactie van vaktijdschrift De Juwelier vroeg 
het de broers.

“Een ondernemer zonder de 

juiste partners kan nog geen 

fractie van zijn potentieel 

bereiken”
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huidige horloge aanbod was voor ons al duidelijk ver voordat wij de distributie 
daarvan gingen verzorgen. Wij herinneren ons beiden nog erg goed dat onze 
vader Bruno Söhnle aan zijn assortiment toevoegde. Nog niet eerder hadden wij 
hem zo enthousiast gezien over een horlogemerk en over horloges hadden wij 
het vaak. Zijn enthousiasme voor Bruno Söhnle was dus zeer opvallend voor ons, 
zeker omdat wij nog niet eerder van het merk hadden gehoord. Sterker nog, we 
durfden de naam eigenlijk niet eens hardop uit te spreken, want… hoe spreek je 
het eigenlijk uit? De uitspraak van de Duitse naam wende echter snel toen wij het 
merk van pa gepresenteerd kregen. Dit kwam ongetwijfeld voor een deel door 
het enthousiasme van pa, maar bovenal door het zo onmiskenbaar onderschei-
dende en herkenbare ‘karakter’ van Bruno Söhnle. Allereerst is het uiterst fasci-
nerend dat de passie van een ‘gewone’ man (dhr. Bruno Söhnle), voor verfijnde 
uurwerktechniek, zo sterk kan zijn, dat hij na een indrukwekkende internationale 
carrière in de horloge-industrie, een wereldwijd succesvol horlogemerk weet 
te ontwikkelen. De horloges ademen vakmanschap, zijn functioneel en helder 
vormgegeven en zijn voorzien van fraaie details. Bovendien is de collectie van 
Bruno Söhnle, qua vormgeving en techniek, voor zowel heren als dames breed 
en gedegen opgebouwd en worden de horloges gekenmerkt door hun gunstige 
prijs/kwaliteit verhouding.

Wat maakt het voor een juwelier interessant om met jullie te werken?
“Dat het voor veel juweliers interessant is om de horloges van Bruno Söhnle te 
verkopen, behoeft naar ons idee niet veel meer betoog en een samenwerking met 
ons, is daaraan inherent. Hoewel wij als partner naar ons idee ook zeker interes-
sant zijn voor de gepassioneerde en vakgerichte juwelier. Wij zijn namelijk een 
kleinschalig familiebedrijf met een diepgewortelde, gemeenschappelijke liefde 
voor het juweliersvak. Snel schakelen, flexibel en oplossingsgericht denken is 
onze tweede natuur geworden en bovenal streven wij altijd het gemeenschap-
pelijk belang na. Wij beseffen namelijk dat we elkaar nodig hebben voor een 
succesverhaal.”

Wat is de volgende stap voor Bruno Söhnle?
“Zowel wij als de mensen bij Bruno Söhnle zijn zeer ondernemend, ambitieus 
en vooruitstrevend ingesteld. Wat dat betreft kan er omtrent Bruno Söhnle veel 
worden verwacht op diverse gebieden. De ontwikkeling van nieuwe modellen 
en technieken is een onophoudelijk proces, waarbij de vervaardiging van eigen 
uurwerkonderdelen en uiteindelijk een geheel eigen uurwerk steeds dichterbij 
komen. Ook op commercieel gebied zullen wij altijd streven naar uniciteit 
en herkenbaarheid op een manier die nauw aansluit bij het ‘DNA’ van Bruno 
Söhnle. Over de stappen die wij concreet met Bruno Söhnle zullen nemen, wij-
den wij nu niet verder uit. Dat ze niet onopgemerkt zullen blijven kunnen we al 
wel vast verklappen.”

Waar liggen nog mogelijkheden voor jullie, met Bruno Söhnle en op andere 
gebieden?
“In beginsel zijn wij er oprecht van overtuigd dat er overal en altijd kansen zijn 

voor ons en voor ieder ander net zo goed. Wij hebben echter ervaren dat wij 
het meest gelukkig zijn als wij werken met onze passie. Onze passie voor kunst, 
ambacht, vormgeving en de wereld en het leven in het algemeen, wordt prachtig 
gesymboliseerd in het juweliersvak. Bij geen ander product dan een sieraad of 
horloge speelt de emotie van de consument vaak een belangrijke rol bij zijn 
aankoopbeslissing. In het voorzien in deze emotioneel gedreven behoeftes bij 
consumenten zien wij momenteel grote kansen. Waarbij naar ons idee het creë-
ren van een ultieme beleving van ons vak, de sleutel is tot succes.   

Wat is jullie visie op de branche? Hoe kunnen juweliers zich in jullie ogen het 
beste ontwikkelen?
“Ondernemers in de retail en dus ook juweliers, moeten in toenemende mate 
aandacht besteden aan product- en winkelbeleving. Daarnaast wordt de over-
dracht van vakkennis –zoals goede voorlichting en advies – op consumenten 
steeds belangrijker. Veel juweliers zijn door de massaconsumptie van de voorbije 
jaren ‘slachtoffer’ geworden van branchevervaging, waarbij hun specialisme 
steeds minder werd benut en zijn unieke aanbod aan sieraden en horloges, 
langzaam plaats heeft gemaakt voor een overvloed van trendgevoelige mas-
saproducten die tot overmaat van ramp niet alleen op elke straathoek worden 
aangeboden, maar tevens in toenemende mate worden verkocht via internet. De 
juwelier van de toekomst is weer een echte speciaalzaak met een eigen identiteit 
en assortiment.”

En wat kunnen jullie daarin betekenen?
“Bruno Söhnle voorziet bijzonder goed in de veranderslag die nodig is voor veel 
juweliers om weer een speciaalzaak te worden. Daarnaast zal edelmetaal ook 
in de toekomst een significante rol blijven spelen voor de juwelier als grondstof 
voor sieraden en horloges. Inherent hieraan is de recycling van edele metalen, 
waarin wij bijna zeven jaar voorzien en waarvoor steeds meer juweliers ons  
weten te vinden. Kortom, zowel op het gebied van edelmetaal als op het gebied 
van horloges, zullen wij blijvend streven naar een zo optimaal mogelijk aanbod 
van diensten en producten voor de juwelier van de toekomst.”

Meer informatie: 
GH Uurwerken
Tel. 038-4653894, info@gh-uurwerken.nl 
www.gh-uurwerken.nl  
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Tijdens de bijeenkomst voor vaktijdschriften en consumentenpers kregen de 
journalisten als het ware een rondleiding door de rijke historie van Mondaine. 
Deze startte in het Zwitserland van de jaren veertig toen ingenieur Hans 
Hilfiker een innovatieve en zeer accurate stationsklok ontwierp. Midden jaren 
tachtig vormde dit ontwerp de basis voor een eerste horlogecollectie, die de 
naam Classic-serie draagt. In de afgelopen jaren is het Mondaine-assortiment 
gestaag uitgebreid met andere series, waaronder Evolution, Simply Elegant en 
Sport. Voor al deze collecties geldt dat ze nauw aansluiten op de ideeën en de 
stijl van Hans Hilfiker. De ingenieur typeerde deze ooit als volgt: “Alles wat je 
aan de ontwerpen toevoegt is teveel, alles wat je weglaat ga je missen.”

Helvetica No 1
Enkele jaren geleden bereikte Mondaine een nieuwe mijlpaal met de intro-
ductie van de Helvetica-collectie, die vernoemd is naar het gelijknamige en 
wereldberoemde Zwitserse lettertype. In het bijzonder ging het designteam aan 
de slag met de vormgeving van het cijfer 1 in het Helvetica-lettertype en het 
is om die reden dat de officiële naam van de collectie ‘Mondaine Helvetica 
No. 1’ is.

Analoge vertaling van smart-technologie
De nieuwe smartwatch maakt deel uit van de succesvolle Helvetica-collectie. 
De smartwatch past perfect in deze collectie door de klassieke, tijdloze uitstra-
ling. In de No 1-smartwatch worden klassieke horlogetradities en een strakke 
vormgeving zonder overbodigheden dus gecombineerd met de nieuwste tech-
nologieën. De smartwatch lijkt precies op de standaard Mondaine Helvetica 
Bold, maar het verschil zit in de wijzerplaat op zes uur. Dit is geen kleine 
secondewijzer of een maandaanduiding, maar een analoge vertaling van de 
smart-technologie die zich in het hart van het uurwerk bevindt. 

Functies
De Helvetica Smartwatch is er in vier uitvoeringen en wordt gebruikt in com-
binatie met een smartphone of tablet (iOS of Android). De interactieve com-
municatie tussen beide wordt mogelijk gemaakt door het zogeheten Power 
MotionX-platform. Belangrijke functies zijn het monitoren van beweging en 
slaap, waarbij bepaalde doelen (bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag) gesteld 
kunnen worden en behaalde resultaten in grafieken worden vastgelegd. Een 
andere belangrijke functie is automatische time setting, wat handig is voor wie 
veel reist. Een laatste kenmerk dat speciale aandacht verdient is dat de batterij 
twee jaar meegaat.

De stainless-steel versie van de Helvetica Smartwatch heeft een geadviseerde 
consumentenprijs van € 850,-. De gold plated-versie kost € 925,-.

Meer informatie: City Time, tel. 075-6707075, www.city-time.nl

Op woensdag 2 september, direct na de Najaarsbeurs, presenteerden 
Jacqueline Stad en haar team de Swiss-made smartwatch Mondaine 
Helvetica No 1. Dit gebeurde tijdens een drukbezocht persevent in het 
Art ‘otel in hartje Amsterdam. Juweliers maakten tijdens de Najaarsbeurs 
al kennis met het slimme horloge, dat gepresenteerd werd op de Plaza en 
in de stand van de PDA Group (waar Mondaine-distributeur City Time deel 
van uitmaakt). De wereldwijde introductie van Helvetica No 1 Smartwatch 
vond plaats tijdens de laatste editie van BaselWorld. 

City Time lanceert Mondaine Helvetica No 1 Smartwatch 

Belangrijke functies van Mondaine Helvetica No 1 Smartwatch zijn het monitoren 

van beweging en slaap, waarbij bepaalde doelen (bijvoorbeeld 10.000 stappen per 

dag) gesteld kunnen worden en behaalde resultaten in grafieken worden vastgelegd. 

Een andere belangrijke functie is automatische time setting, wat handig is voor wie 

veel reist

De smartwatch lijkt precies op de standaard Mondaine Helvetica Bold, maar het 

verschil zit in de wijzerplaat op zes uur. Dit is geen kleine secondewijzer of een 

maandaanduiding, maar een analoge vertaling van de smart-technologie die zich in 

het hart van het uurwerk bevindt

http://www.city-time.nl/




Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs was er veel aandacht voor de 
Dancing Stones. De MY iMenso Dancing Stones geven het merk een ongeloof-
lijke allure. De speciaal voor MY iMenso geslepen cubic zirkonia’s hebben een 
dubbele tafel waardoor ze aan elk Dancing assemblee kunnen worden toege-
voegd. Ook bij meerdere opengewerkte insignia’s kunnen de losse steentjes 
met behulp van een glaasje een hele mooie combinatie maken.

Letters
Voor de Dancing Series is een elegante alfabet-serie ontworpen. De letters 
kunnen los in een dancing assemblee worden toegevoegd of bijvoorbeeld in 
de nieuwe Dancing Ring. Dancing is één van de belangrijkste series van MY 
iMenso. Om die reden hebben de designers van MY iMenso een ring ontwor-
pen voor Dancing. Weer een mooi voorbeeld van 100% personaliseerbaarheid. 
Deze nieuwe Dancing Ring is leverbaar vanaf volgende maand (november).  

Natural Stones
De Natural Stones zijn zéér populair bij MY iMenso. De keuze is al enorm, 

maar niettemin worden hier toch weer 
een paar belangrijke kleuren in 
de jade steen aan toegevoegd 
zoals de kleur chocolade, lucite 
green, dark gray, sage green, pale 
orange, marsala red, green, blue, 
blue line agate. Daarnaast vullen 
de gefacetteerde cateye stenen 
in acht verschillende kleuren, de 
prijzen in de beginrange (vanaf € 12,-) 
mooi aan. 
 
Tube
Een mooie collectie moet natuurlijk ook in een mooi display worden getoond. 
Daarvoor is het exclusieve display the MY iMenso Tube ontwikkeld. Dit revo-
lutionaire display is het resultaat van high-end design en functionaliteit. Boven 
in het display zijn drie levels waar de collectie in volle glorie kan worden 
getoond. In de lades kan de extra voorraad worden opgeborgen. En om de 
functionaliteit te benadrukken: het display kan door een accu worden gevoed. 
Hiermee kunt u het display geheel vrij in uw winkel plaatsen. Doordat het rond 
is staat het nooit in de weg. Maar het belangrijkste is natuurlijk het design van 
het display. Het is zo opvalland vormgegeven dat de consument alleen al door 
het uiterlijk wordt aangetrokken, net zoals de sieraden van MY iMenso.
 

Alsof de MY iMenso Tube nog niet voldoende was, wordt ook een modulair 
display  aangeboden. Het al bekende stairs-display kan worden uitgebreid 
met twee maten leggers die al dan niet plat 
of rechtop staan. Hiermee kan elke 
gewenste opstelling voor elk maat 
vitrine worden samengesteld.

Meer informatie: 

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

In de vorige uitgave lieten wij een aantal juweliers aan het woord om hun 
bevindingen met MY iMenso te delen. Uit de woorden van de dealers bleek 
dat er veel waardering is voor het Nederlandse sieradenmerk. Eén van de 
redenen die aangekaart werd, was de ongelooflijke innovatiedrang van het 
merk. Dat blijkt ook dit najaar, want er is weer veel nieuws te melden. 

MY iMenso presenteert nieuwe display én 

nieuwe modellen

Natural Stones

Dancing Stones

MY iMenso Tube

De nieuwe 

modulaire 

display

Dancing Ring ▶

N A B E S C H O U W I N G  N A J A A R S B E U R S
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Glamoureus, verleidelijk en op-en-top vrouwelijk: de ICE 
Glitter is een onmisbaar accessoire om mee uit te pakken na 
de zomervakantie. Dit model is verkrijgbaar in wit of zwart, 
met een wijzerplaat die oplicht dankzij goudroze, zilverkleu-
rige, zwarte of goudkleurige glitters en bijpassende wijzers.

ICE Fly
De prachtige modellen uit de ICE Fly collectie zijn bedekt 
met subtiele prints, vol vlinders en vogels, die vrij rondvlie-
gen op de wijzerplaat. De scherpe en heldere kleuren (in 
onder andere lavendel, mint en zelfs tomaat) brengen de 
ongrijpbare natuur tot leven. De modieuze dameshorloges in 
de ICE Fly collectie zijn gemaakt van silicone en beschikken 
over een quartz uurwerk. De modellen zijn verkrijgbaar voor 
€79,- in de maten Small (38mm) en Unisex (43mm). In totaal 
zijn er acht modellen met een waterdichtheid van 10 ATM.

Met het aanbreken van het najaar worden de pijlen gericht op de laatste maanden van het 
jaar. Met de feestdagen op komst zien we de ‘feestelijke’ collecties weer massaal gepresenteerd 
worden. Ice-Watch doet haar duit in het zakje met de introductie van de ICE Glitter: een spran-
kelend horloge, elegant om de pols en een eyecatcher pur sang. Maar er is natuurlijk veel meer 
nieuws van Ice-Watch, want het merk heeft ook ICE City op de markt gebracht en wist tijdens 
de Najaarsbeurs al te verrassen met ICE Fly.

Ice-Watch spreekt ook een andere 

doelgroep aan

ICE Glitter

ICE City
Tot slot komt Ice-Watch met een nieuwe, sub-
tielere collectie in de vorm van ICE City. De 
elegante stijl van ICE City is voor Ice-Watch 
begrippen opvallend, maar toont aan dat het 
merk ook zeker een andere uitstraling ‘aan 
kan’. De dunnen kast is vervaardigd van stain-
less steel, terwijl de wijzerplaat heel clean is 
gehouden. De zestien modellen uit deze col-
lectie zijn uitgevoerd met een lederen band, 
maar daarnaast wordt elk horloge geleverd 
met een gratis nylon band. Ice-Watch spreekt 
hiermee duidelijk ook een andere doelgroep 
aan.

Voor aanvullende informatie: 

Paul Simons Watches & Design
Tel. 020-6723333
www.paulsimons.nl

A D V E R T E N T I E

◀ NACHT

◀ NACHT

◀ DAG

◀ DAG

TEMPUS MOTION
info@tempus-motion.com

Tel: 063737 5994

http://www.paulsimons.nl/
mailto:info@tempus-motion.com
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Endless is bijna twee jaar onderweg. Bent u tevreden met hoe alles tot nog toe 
gegaan is?
“Als ik kijk naar wat we hebben bereikt in minder dan twee jaar, dan moet ik 
toegeven dat ik zeer trots ben. We hebben in korte tijd 3.500 winkels op 25 
verschillende markten verdeeld over vier continenten geopend, ons product is 
al genomineerd voor ‘Brand of the Year’, we hebben een lange termijn contract 
afgesloten met Jennifer Lopez, die voor ons producten ontwerpt en vermarkt én 
we hebben een blijvende trend gecreëerd door mooie sieraden te introduceren 
in de fashion markt.”

“Dit gezegd hebbende – om terug te komen op jouw vraag – ben ik niet tevre-
den. Ik ben nooit helemaal tevreden en er is dan ook nog genoeg te doen. We 
hebben nog een lange weg te gaan. Dat is waarom we ook zo zwaar blijven 
investeren in onze producten, onze distributieketen en onze logistiek, maar 
zeker ook onze marketing, waar we een nieuwe focus hebben. Tevreden? Nee. 
Trots? Absoluut.”

Wat is in uw ogen de grootste prestatie in de afgelopen twee jaar geweest?
“Dat is zonder twijfel het ontwikkelen van een product naar een merk. Daar 
moet je hard voor werken, maar we zijn goed op weg. Ik ben zeer trots op 
Endless tot nog toe – en ook op het team achter Endless. De grootste prestatie 
is Endless zelf. Het creëren van een wereldmerk vanaf nul in minder dan twee 
jaar… Ik denk dat zoiets voor iedereen reden zou zijn om trots te worden.”

Terugkijkend op de afgelopen periode, wat had volgens u beter gekund?
“HEEL VEEL. Wij hebben inderdaad in twee jaar iets bereikt wat maar weinigen 
bereiken. En degenen die het daadwerkelijk zo ver schoppen, doen er tientallen 
jaren over om dit te bereiken. Dit houdt voor ons in dat we natuurlijk heel wat 
uitdagingen op ons bordje kregen, maar dan in zeer korte tijd. We volgen niet 
de gebaande paden, dus er is niet een eenduidige manier hoe je zo snel moet 
groeien. Dan gaat er wel eens wat mis en er zal ook nog heel veel mis gaan, 
maar problemen zijn er om opgelost te worden.”

Endless werd groots geintroduceerd. Had u dit succes meteen verwacht?
“Succes verwacht je nooit. Je moet er gewoon heel hard voor werken, elke 
seconde van de dag. Maar of ik verbaasd ben over het succes? Nee eigenlijk 

Het is nog geen twee jaar geleden dat Endless Jewelry voor het eerst op het 
wereldtoneel verscheen en sindsdien is het eigenlijk enorm hard gegaan. 
Bijna twee jaar later is de naam van Endless gevestigd. Jesper Nielsen is de 
grote initiator achter het succes en wij spraken al meermaals met de bevlo-
gen Deen. Nu kregen wij wederom de mogelijkheid hem een aantal vragen 
te stellen over Endless en dat hebben wij niet nagelaten. Wat vindt Nielsen 
wat beter had gekund, wat zijn zijn ambities in Nederland en wat hoe zit 
het op productgebied met Endless? Op deze vragen en nog veel meer geeft 
Jesper Nielsen antwoord.



niet. Dit is waar wij voor staan. We bouwen, creëren en werken samen met 
onze retailers en partners. Het neemt natuurlijk tijd in beslag om te komen 
waar je wilt komen, maar ik ben zeer trots om te zien dat we het zo goed doen 
met onze dealers waarmee we samenwerken en die ook tijd en geld investeren 
in Endless en samen met Endless. Dat zijn de mensen die begrijpen dat het 
veel energie kost om een merk op te bouwen en die daar ook zelf actief mee 
bezig zijn. Daarnaast zien ze dat wij veel tijd en geld steken in marketing, 
lokale betrokkenheid, evenementen en ze groeien met ons mee. Iedereen die 
mij kent, weet dat ik zo werk en dat dit succes brengt. Daarom ben ik ook zo 
blij om het groeiende succes te zien van iedereen die onderdeel uitmaakt van 
Endless en bereid is te investeren.”

Jennifer Lopez is het gezicht van Endless. Waarom hebben jullie deze weg 
ingeslagen?
“We wilden een wereldwijd bekend merk neerzetten en bewustzijn creëren. 
We willen nummer één zijn in de branche en daarom hebben we een lijstje 
gemaakt van beroemdheden die hetzelfde bereikt hebben en die het kleurrijke, 
warme, positieve, feestelijke, elegante en leuke DNA van Endless vertegen-
woordigen. Jennifer Lopez was onze eerste keus en gelukkig wilde zij ook met 
ons samenwerken. Een perfecte match dus.”

Kunt u iets vertellen over de Jennifer Lopez Collectie? 
“Jennifer Lopez is de co-designer van haar eigen Endless collectie. Dit houdt 
in dat deze collectie haar persoonlijkheid weergeeft, binnen de kaders van het 
Endless concept. Waar de Endless collectie meer kleurrijk, delicaat, vrolijk, 
leuk en elegant is, is de Jennifer Lopez collectie meer gewaagd en edgy. Iets 
meer rock-and-roll dus.”

Wat zijn uw plannen met Endless in Nederland?
“Het verbeteren van de distributieketen, de hoge kwaliteit van het product 
handhaven, lokale marketing en PR opbouwen samen met onze retailers  en 
in het algemeen ons merk verder uitbouwen. Het is heel belangrijk voor onze 
partners om deel te nemen aan dit proces, want we hebben gemerkt in de 
andere markten dat degenen die actief bezig zijn met het merk en ze promoten, 
zowel de traffic in de winkel significant verhogen als de omzet.”

Hoe gaat u dat bereiken?
“We zijn er heel erg op gefocust om samen met onze partners te slagen op de 
Nederlandse markt en daar is ons veel aan gelegen. Zo hebben we een speciale 
marketing-aanbieding voor onze klanten, waar wij de marketingkosten en de 
kosten van advertenties voor 50% zullen vergoeden. Daarnaast helpen wij met 

het opzetten van de advertentiecampagnes, het POS-materiaal en we promoten 
VIP-evenementen in de winkels. Dit doen we niet alleen voor de Nederlandse 
markt, maar daarop ligt wel onze focus.”

Er waren wat leveringsproblemen. Zijn deze opgelost?
“Door de sterke wereldwijde groei en de vraag naar onze producten, waren we 
genoodzaakt om onze productie en onze distributieketen te vergroten. Dit is 
gebeurd en we hebben heel veel geïnvesteerd om er voor te zorgen dat de leve-
ringen plaats konden vinden. Het is in ieder geval positief dat er wereldwijd 
zo veel vraag is naar Endless producten en dat we in de positie zitten dat we 
onze productielocaties kunnen upgraden. Dus het antwoord op jouw vraag is 
ja, de problemen zijn opgelost waardoor we vertraging opliepen in de levering 
van producten. De vraag blijft echter oplopen, dus dat is alleen maar mooi.”

Endless staat voor kleurrijke armbanden en mix & match sieraden. Blijft dit zo?
“We moeten blijven ontwikkelen en dat gaan we ook doen. Voorlopig focussen 
we ons op het verbeteren van hetgeen we opgebouwd hebben met het oog op 
onze distributieketen, marketing, sales en ons merk.”

Meer informatie: Endless Jewelry
bnl@endlessjewelry.eu, www.endless-jewelry.eu 
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“Als ik kijk naar wat we 

hebben bereikt in minder 

dan twee jaar, dan moet ik 

toegeven dat ik zeer trots ben”
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Voor ieder wat wils
Dankzij de verwisselbare en voor het merk zo kenmerkende 
Meddy’s (zettingen), geeft MelanO vrouwen de kans om hun 
eigen creativiteit aan te spreken en zich te onderscheiden. 
Uiteraard komt dat flexibele concept ook in de nieuwe ontwerpen 
volledig tot zijn recht, want er zijn nu nog meer mogelijkheden om te 
kiezen en te wisselen. Zo krijgt de speelse Twisted collectie versterking van 
Tess en Tasha. En de Cateye, MelanO’s original, wordt uitgebreid met Cathy. 
De nieuwe originele en stijlvolle designs passen naadloos bij de al bestaande 
sieraden en bieden nog meer alternatief.

Uitbundige ingetogenheid
De Twisted collectie is voor sterke persoonlijkheden, die houden van een twist. 
Het is city chique pur sang, waarbij geen gas wordt teruggenomen. Tess en 
Tasha bieden dan ook maar liefst ruimte aan vijf kleurrijke Meddy’s. Dankzij 
het uitgebreide scala aan briljante eyecatchers kunnen vrouwen nu nog meer 
naar hartenlust combineren. Van soft & sweet naar hippie chic.

Mysterieus uitdagend
De Cateye collectie is geraffineerd, uniek 
en speels tegelijk. Specifiek ontworpen 
voor vrouwen die weten wat ze willen. 
De frisse nieuwkomer Cathy past daar 
met haar verleidelijke, eigenwijze uit-
straling uitstekend bij. Het geeft vrouwen 
de kans om nog meer hun eigen collectie 
te creëren. Net even dat beetje anders 
dan anderen en toch herkenbaar. Stijlvol 
en elegant, tijdloos en toch eigentijds. 
Een statement met klasse. 
 
Voor meer informatie: 
MelanO
Tel. 046-4261717 
www.melano-jewelry.com 

Wat was het weer druk bij MelanO tijdens de Najaarsbeurs. De bezoekers 
hingen bijna met de benen buiten om alle nieuwe pracht en praal van het 
merk te mogen bewonderen. En er was ook heel veel nieuws te 
bewonderen. MelanO speelt ook dit najaar weer in op de wensen 
van vrouwen met maar liefst vijftien nieuwe verrassende designs 
binnen de bestaande collecties. Zo krijgen vrouwen nog meer 
keuze. Kunnen ze nog meer hun eigen statement maken.

MelanO geeft vrouwen nog meer keuze met nieuwe collectie

Tess Tasha

Cathy

http://www.melano-jewelry.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

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
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Direct bestellen?

Het is weer de tijd van het jaar waarop we massaal uitpakken met chique feestjes. Voor velen de perfecte aanleiding 
om (zichzelf) te trakteren op luxe cadeaus en daarmee zowel letterlijk als fi guurlijk te schitteren.

Bezoek het Glamour Event en zorg ervoor dat je voldoende ‘holiday season must-haves’ voorradig hebt.  
Je vindt er een zeer gevarieerd aanbod. Van sieraden, diamanten, parels en edelstenen tot horloges, 
geschenkartikelen en andere luxe juweliersartikelen. Alleen van exclusieve en toonaangevende merken.

GLAMOUR EVENT 
JEWELS & WATCHES 11 & 12 OKTOBER 2015

JOUW 
RETAIL 

HOTSPOT

#trademart
trademart.nl/beurzen

http://trademart.nl/beurzen


B E U R S V E R S L A G

Tijdens de drie beursdagen werd Jewels & Watches bezocht door 2115 bezoe-
kers. Van het totale aantal bezoekers van de Najaarsbeurs (bijna 8.000 bezoe-
kers) gaf bijna zeventig procent aan nieuwe bedrijven, leveranciers of merken 
te hebben leren kennen. Met andere woorden: retailers zijn druk op zoek 
gegaan naar nieuwe collecties en merken, wat niet alleen te zien was bij de 
vaste showrooms, maar ook in de Plaza. Bij sommige exposanten (The Rubz, 
Fromanteel, Fossil) moest je zelfs even enkele minuten geduld hebben voordat 
de betreffende leverancier in de gelegenheid was om je te woord te staan, 
wat natuurlijk een teken aan de wand is voor het huidige toerental waarop de 
juweliersbranche draait. Wat betreft bezoekersaantallen mag de showroom van 
MelanO beschouwd worden als een klasse apart. Hier waren alle tafeltjes drie 
dagen lang van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezet. Een ander opvallend 
gegeven was het grote aantal bezoekers dat vanuit België naar de Najaarsbeurs 
was gekomen, wat ongetwijfeld ook te maken heeft met de annulering van de 
september-editie van de Brusselse vakbeurs Aurum Rings & Things. 

Het bleef in het Beatrixgebouw niet alleen bij kijken, vergelijken en ontdekken: 
de gemiddelde orderbereidheid bleek ook tot tevredenheid van de exposanten 
te stemmen. Een evaluatie van de beursorganisatie liet zien dat 75% van alle 
bezoekers directe orders heeft geplaatst voor een gemiddeld bedrag van € 
2.219,-. Opvallend hierbij is ook dat bijna de helft (46%) van de inkopende 
bezoekers deze aankopen deed bij exposanten waarmee nog niet eerder zaken 
was gedaan. De gemiddelde bezoekduur was iets meer dan vier uur en deze 
tijdsduur was waarschijnlijk nog wat langer geweest wanneer het niet zo’n 
prachtig zomerweer was geweest (en de temperatuur in het beursgebouw wat 
aangenamer). De redactie van De Juwelier liet zich echter niet afremmen door 
een graadje Celsius meer of minder en ontdekte een groot aantal interessante 
noviteiten, die verwerkt zijn in deze fotoreportage en tot redactionele artikelen 
die u elders in deze uitgave vindt. 

6 tot en met 8 maart 2016 mag u alvast met rood omcirkelen in uw agenda. Op 
die data vindt de Voorjaarsbeurs plaats! Meer informatie alsmede interviews, 
foto’s en reacties op de laatste Najaarsbeurs zijn te vinden op trademart.nl.

Als we afgaan op de gesprekken die het team van De Juwelier tijdens de 
afgelopen Najaarsbeurs heeft gevoerd met exposanten, beursbezoekers en 
de organisatie dan is er slechts één conclusie mogelijk, namelijk dat het een 
positieve beurseditie is geweest die voor de meerderheid van de betrokke-
nen in een optimistische stemming verlopen is. 

Optimisme, grote orderbereidheid en volop nieuwe connecties 

tijdens Jewels & Watches Najaarsbeurs 2015
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Bij Drijfhout waren verschillende presentaties te zien van apparatuur die nog nooit 

eerder in Nederland te zien was. Een voorbeeld hiervan is de ‘galvano-machine’ die 

bedoeld is voor het vergulden (in elke kleur) en rhodineren van juwelen ▼

Drukbezocht in de Plaza was de stand van het jonge Deens merk ‘The Rubz’, waar-

van het assortiment bestaat uit stoere en vaak kleurige schakelarmbanden. De twee-

kleurige armbanden hebben een geadviseerde verkoopprijs van € 49,- ▼

▴ Het Belgische merk Chris Alexxa van de gelijknamige designer was voor de eerste 

keer present in de Plaza. Haar collecties worden in Nederland sinds begin dit jaar 

vertegenwoordigd door Peter Wagenvoort
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http://trademart.nl/
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◀ Speciaal voor de Najaarsbeurs kwam 

Artjana Batáglia (l) vanuit haar thuisbasis 

New York naar Nederland. Haar merk Super 

Stylish startte in 2012 met leren bandjes, maar 

inmiddels omvat de collectie ook fashionable 

colliers, armbanden en ringen in zilver en 

9 of 14 karaat goud. In Nederland wordt 

het merk vertegenwoordigd door Yoon Hee 

Schoonderbeek (r) ▼

De eerste automaat in de Fromanteel-collectie 

beleefde zijn primeur op Jewels & Watches ▼

Het Deense merk Sif Jakobs wordt sinds een jaar vertegenwoordigd door MB Agencies van Mirjam 

van der Borden. Voor consumenten zijn de sieraden onder meer te koop bij de vestiging van Gassan 

Diamonds op Schiphol ▼

Pure Italiaanse klasse van Giovanni Raspini bij Blu Distribution

◀ Enigszins branchevreemd maar daarom niet 

minder verleidelijk zijn de prachtig vormgegeven 

pennenboxen van het Britse Jos von Arx, waarbij de 

juwelier mag rekenen op een marge van 3.0. Een 

box met zilveren vulpen heeft een adviesprijs van € 

322,- zo laat RDG Watches & Jewels weten

B E U R S V E R S L A G



MelanO: druk, druk, druk!

▴ De superstoere ‘Mudmaster’ van G-Shock is er in drie verschillende uitvoeringen ▴ Iedere maand een ander steentje met het populaire Coco88 van 

Ron Offenbach

▼ Kado werd geïntroduceerd in Nederland tijdens de Najaarsbeurs

▴ De zilveren sieraden van Diva Gioielli zijn volledig 'Made in Holland'
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◀ Fantasierijke vormen van My iMenso

Maxmiliane Heeneman is de bedenker en ont-

werper van Speechless Jewelry. Deze sieraden 

zijn verguld met achttien karaat geel-, wit- of 

roségoud en voorzien van inspirerende quotes

PDA Group toonde verguld bronzen (‘brass’) sieraden van Esprit ▼

De combinatie van de kleuren gunmetal, blauw of zwart met roségoud is een belangrijke 

trend binnen de horlogecollectie van Fossil ▼

TW Steel is tien jaar succesvol en viert dit onder andere met een exclusieve en Swiss 

Made Limited Edition waarvan voor de Benelux slechts veertig exemplaren beschik-

baar zijn ▼

Modieus èn betaalbaar: het nieuwe Mark Maddox-

model met jeansband en rosékleurige indexen

Xen
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▼ Bering

◀ Dit zilveren juweel wordt gedragen als een shawl en hoort tot de nieuwe Sanjoya-collectie. Het merk van 

Michel en Sandra Kotek heeft sinds begin dit jaar een permanente showroom op de eerste etage

▼ De nieuwe collectie van Diamonfire

▴ Het legendarische merk Pontiac beleeft zijn revival en was te zien bij Watch4Us. De naamsbekendheid 

van het merk groeide enorm na de dramatische val van tourrenner Wim van Est in 1951. Van Est viel maar 

liefst zestig meter naar beneden, maar zijn Pontiac bleef onbeschadigd. Uit dit voorval volgde de wereld-

beroemde reclameslogan ‘Tik, Tak, Pontiac’

▴ Een echt eyecatcher in de Plaza was de presentatie van 

diamanten van Amin Luxury, die voorzien zijn van een qr-

code. Deze biedt de mogelijkheid om aan de diamant een 

persoonlijke boodschap, foto’s of zelfs videobeelden te kop-

pelen. Het merk wordt vertegenwoordigd door Bianca Moens 

en Annemarie de Boer van Circle of Style

▴ De nieuwe displays van S!LK Jewellery zijn bekleedt met 

denim, wat perfect past bij de stoere uitstraling van het merk

▼ Danner Design
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MEER DAN 200 JAAR PARTNER
VOOR EDELMETAALRECYCLING

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

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

VAN DER MEULEN EDELMETAAL



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

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

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

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

Specialist in edelmetaalverwerking 
sinds 1799

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

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

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

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

Snel verwerkt, snel uw geld

  & basisringen

Van der Meulen Edelmetaal 
staat voor:

Contactgegevens 
Van der Meulen Edelmetaal
Polderboskdyk 13-A
8501 ZJ Joure
Postbus 17
8500 AA Joure

Tel. +31 (0) 513 468 110
Fax +31 (0) 513 468 112
info@meulen.nl
www.meulen.nl

Bel of e-mail voor de beste deal

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

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

Bekijk voor meer informatie en de leveringsvoorwaarden 
onze website: www.meulen.nl

mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
mailto:info@meulen.nl
http://www.meulen.nl/
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Met de introductie van de nieuw B2B webshop speelt Fossil Group op de 
wensen van de klanten. Dit in september gelanceerde online business-to-
business portaal herbergt een groot aantal functies. Behalve als online shop 
waar partners te allen tijde hun uurwerken en juwelen kunnen bestellen, doet 
het ook dienst als communicatieplatform. “We hebben het portaal in eigen huis 
ontwikkeld en de mogelijkheden zo ver mogelijk uitgewerkt”, vertelt Louis de 
Bruin, Managing Director Benelux bij Fossil Group. “Onze partners kunnen 
op een voor hun gewenst moment online inkopen en direct zien of er artikel 

op voorraad is, maar het bevat ook functionaliteiten als backorderoverzichten, 
reparatie-statussen, aftersales informatie en bijvoorbeeld catalogi, etaleer-
richtlijnen en productinformatie. Bovendien kunnen onze partners hier direct 
productfoto’s en logo’s downloaden.”

Meer informatie: 

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

Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs had Fossil Group een groot aan-
tal klanten uitgenodigd en nieuwsgierig gemaakt met de Calling All Curious 
Campagne. Daarnaast wist het bedrijf haar klanten te verrassen met een nieu-
we B2B tool waarmee het nog gemakkelijker wordt om producten te bestellen.

Fossil Group presenteert B2B webshop

Volledig in stijl van het stoere casual S!LK presenteerde het merk haar nieuwe 
ringen en Hook serie displays, welke vol enthousiasme door haar dealers wer-
den ontvangen. De stoere Denim Displays sluiten prachtig aan op de look & 
feel van de S!LK zilveren sieraden. Er zijn speciale displays voor de ringen, de 
armbanden en de colliers van S!LK.

Meer informatie: 

S!LK Jewellery, tel. 085-5007070, www.silkjewellery.nl 

Terugblikkend op de Jewels & Watches Najaarsbeurs waren er veel positieve 
geluiden te horen. S!LK liet ons ook weten wederom succesvolle beursdagen 
tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs te hebben gedraaid. Het merk blikt 
dan ook terug op wederom een succesvolle Najaarsbeurs, waar zij naast haar 
nieuwe collectie items ook een aantal nieuwe Denim Displays presenteerde.

S!LK draait succesvolle Jewels & Watches Najaarsbeurs

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
http://www.silkjewellery.nl/
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Met deze overname zal VendouX verder gaan onder een nieuwe entiteit 
genaamd Miller / Co b.v.. Alle contact- en bankgegevens blijven onveran-
derd. Tevens verandert er vooralsnog niets aan de website. Het team en de 
trendy productenlijn werd tijdens de afgelopen Najaarsbeurs gepresenteerd. 
Daar waren onder meer de prachtige collecties VX watches, VX Jewels en de 
VendouX Gents herencollectie te zien. Daarnaast introduceerde VendouX tij-
dens de Najaarsbeurs haar nieuwe Italiaanse sieradenmerk OPS!

Nieuwe kansen
“De toekomst biedt nieuwe kansen”, aldus Joyce Haagmans. “Groeien waar 
mogelijk is het doel, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit. Deze 
kwaliteit, de accuratesse van de producten en expertise van het team blijven 
gewaarborgd.”

Vernieuwing
“Betrouwbare en creatieve marketing en een productenlijn van nieuwe en 
trendy merken zullen worden gerealiseerd”, vervolgt Haagmans. “Optimale 
klantbetrokkenheid blijft behouden en zal verder worden ontwikkeld. VendouX 
gaat zich de komende tijd richten op vernieuwing en innovatie in de markt. Met 
een nieuw marketingidee, een nieuwe look en een nieuwe productenlijn zal 
het merk zich verder ontwikkelen en nieuwe segmenten in de markt aanboren.”

Herpositionering
Nieuwe en trendy modellen worden binnenkort gepresenteerd. “VendouX 
gaat voor een herpositionering in nationale en internationale markt, met een 
klasse uitstraling volgens de laatste fashion. VendouX is er in ieder geval klaar 
voor. De Najaarsbeurs was hét vertrekpunt voor het nieuwe handelsseizoen. 
De focus ligt op het productaanbod, maar ook op de trends voor de komende 
seizoenen”, aldus Haagmans tot slot.

Voor aanvullende informatie: Miller / Co
Tel. +31 (0)683 60 22 84, info@vendoux.com, www.vendoux.com

Onlangs werd bekend dat de overname van VendouX is gerealiseerd. Met de 
juiste investeerders aan boord, een nieuwe eigenaar en een nieuw manage-
ment in de vorm van Joyce Haagmans gooit VendouX het roer om. Per 28 
augustus heeft André Vermeulen besloten de activiteiten in de huidige vorm 
van H&V Time Design te staken. Een fris, enthousiast, getalenteerd, maar 
vooral zeer gemotiveerd team, onder aansturing van Joyce Haagmans, staat 
klaar om VendouX te continueren.

Overname VendouX een feit

▴ Joyce Haagmans genoot tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs al van haar 

eerste publieke optreden als General Manager van VendouX 

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


Een juweel van een drukker

De meeste juweliers en opticiens in Nederland en België gebruiken reparatie-
zakjes van Dorgelo. Deze naam is echter verdwenen, maar de opgebouwde 
kennis, ervaring en het machinepark gaan verder onder de naam 
VDdrukwerk in Waddinxveen. VDdrukwerk maakt alle soorten reparatie-
zakjes, notasets, kassablocs, huisstijl drukwerk en draagtassen van papier en 
plastic voor met name de juweliersbranche. Offset kwaliteitsdrukwerk tegen 
aantrekkelijke prijzen. Kortom, een juweel van een drukker.

 VDdrukwerk (Voorheen Dorgelo) Coenecoop 214, 2741 PK Waddinxveen  0182 - 743 161 info@vddrukwerk.nl

Gespecialiseerd in alle soorten reparatiezakjes

Nieuw adres!
VaVaVanananaaf f f f heheheheheeheddededededed nnnn gegeveveststtigigigd ddaan dedede CCCoenecoooopopop 221414 tte e e Waddddddinininxvveee nn

 VDdrukwerk (Voorheen Dorgelo) Coenecoop 214, 2741 PK Waddinxveen  0182 - 743 161 info@vddrukwerk.nl

Keienbergweg 12, 1101 GB Amsterdam

Tel.: +31 (0)20 564 8 525

info@drijfhoutnl.com

www.drijfhoutnl.com

        cooksondrijfhout

Gereedschap

Fournituren

Halffabrikaten

Gouden sieraden

Recycling

Investeren

Drijfhout, voor al uw goud:

Ook uw partner in galvano!
- Vergulden
- Kleurvergulden in: 14 krt bleek, 18 krt geel, rood of rosekleur
- Verzilveren
- Verrhodineren
- Vernikkelen
- Verkoperen

Een galvanische laag wordt nooit mooier dan de ondergrond is.
Hoe mooier de producten worden aangeleverd, hoe mooier het 
eindresultaat wordt.

(+31) 020 564 8 525
Meer informatie:

mailto:info@vddrukwerk.nl
mailto:info@vddrukwerk.nl
mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/


De bezoekers van Tendence waren afkomstig uit 88 landen, vooral uit Europa 
en China. Het aantal bezoekers van de beurs was met 29.000 iets minder dan 
vorig jaar (33.480). Daar staat tegenover dat de klanttevredenheid met 88% 

onveranderd hoog was. Daarnaast was vooral de aankoopbereidheid gestegen. 
Stephan Koziol, voorzitter van de European Lifestyle Association, verklaart het 
succes als volgt: “De standaard bij zowel de exposanten als de bezoekers is 
omhoog gegaan. Hoewel er minder bezoekers door de toegangspoortjes zijn 
gegaan, zijn de belangrijkste mensen wel aanwezig geweest. Het is een feit dat 
het aantal aanbieders daalt. Toch denk ik dat de meeste exposanten positief 
verrast waren over hoe goed de zaken zijn geweest op Tendence.”

Carat
Voor juweliers was vooral 
hal 9.3 interessant. Hier 
vond namelijk het beurson-
derdeel Carat plaats, oftewel 
het gedeelte van de beurs dat 
gericht was op juwelen. Veel 
high-end gouden, zilveren 
en modejuwelen waren hier 
te zien. Ook was er veel 
jong talent op Carat. Twintig 
geselecteerde nieuwe talen-
ten lieten hun innovatieve, 
originele en creatieve col-
lecties zien. Het programma 
‘Next’ bestond uit negen 
jonge designers die de eer-
ste stappen naar succes al 
gezet hebben. Het was het veertiende jaar dat er op Tendence ruimte was voor 
jonge designers, en gedurende die tijd zijn ‘Talents’ en ‘Next’ uitgegroeid tot 
een bron van inspiratie voor zowel de bezoekers als andere exposanten en de 
talenten zelf.

Reacties
Net als op de rest van de beurs waren ook op Carat  de exposanten erg te 
spreken over de beurs. Maria Leonardi, manager bij juwelenbedrijf Roberto 
Leonardi, zegt naar aanleiding van Tendence: “We hebben een nieuw ver-
kooprecord neergezet, ondanks het feit dat we op grotere beurzen met meer 
bezoekers hebben gestaan. Zowel de terugkerende als de nieuwe bezoekers 
die we hier hebben gezien waren zodanig onder de indruk van onze collectie 
dat ze meer hebben gekocht dan ooit. Ook de ordergroottes waren groter, wat 
heeft geresulteerd in een super resultaat van verkopen die 25% hoger waren 
dan bij de Tendence van vorig jaar, wat ook een uitstekende beurs was.” Ook 
voor het Zweedse The Moshi was de beurs een waardevolle ervaring. Eigenaar 
Philip Ahlström: “Dit was onze tweede keer op Tendence. Onze eerste ervaring 
was goed, de tweede nog beter. Ik kan zeggen dat de zaken hier goed lopen en 
dat meedoen de moeite waard is.”

Op de 95.000 m² die de vakbeurs Tendence dit jaar in Frankfurt telde waren 
veel nieuwe producten en trends te zien. Meer dan 1100 exposanten uit 48 
landen boden allerlei producten aan uit de consumentengoederenbranche, 
en met succes. De beurs kenmerkte zich dit jaar door de hoge geneigdheid 
van bezoekers om bestellingen te plaatsen. Dit is erg opvallend gezien het 
economische klimaat.

Veel orders geplaatst tijdens Tendence
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De normale geelgouden slavenbanden zijn bij Drijfhout verkrijgbaar in de 
bekende half bolle uitvoering en in de rechthoekige buis versie. Deze fraaie 
armbanden worden altijd uitgevoerd met een solide scharnier en sluiting met 
dubbele klik. “De slavenbanden zijn volledig uit 14 karaat goud vervaardigd en 
zijn niet gevuld met een ander materiaal”, zo citeren wij Peter van Vuuren van 
Drijfhout. “Nu is er ook een serie ronde buis slavenbanden. Eigenlijk de originele 
slavenband zoals we die van vroeger kennen. Deze eenvoudige en strak uitge-
voerde sieraden zijn verkrijgbaar is geel, wit en roodgoud.”

Superlichte armbanden en colliers
Om te kunnen voldoen aan de vraag zijn ze bij Drijfhout altijd op zoek naar 
nieuwe producten. Zo introduceert het bedrijf nu een nieuwe serie die volledig 
met de hand is gemaakt. “We hebben het dan over zeer lichte colliers met bijpas-
sende armbanden. De modellen zijn nieuw en voornamelijk bicolor. De colliers 
wegen tussen vijf en acht gram op een lengte van 45 centimeter. De armbanden 
tussen tweeëneenhalf en vijf gram. Door deze lage gewichten en altijd scherpe 
gramsprijzen is het mogelijk om de consument voor een leuke prijs mooie hand-
gemaakte sieraden aan te bieden”, vertelt Peter.

Gouden hangers
Door de toenemende vraag is er ook uitbreiding in de collectie gouden hangers. 
“Zo bieden we op het gebied van kruisjes nu nog meer kleine modellen. Niet 
alleen bedoeld als communie-geschenk, want steeds meer jongeren blijken ook 
weer een klein gouden kruisje te willen dragen. Hartjes als hangertje zijn natuur-
lijk nooit weggeweest. Nieuw zijn wel de hartjes die schuin worden gedragen. 
Drijfhout heeft hier een zeer ruim aanbod in. Van de allerkleinste hartjes die 
minder dan één gram wegen tot de XXL harten van vijf centimeter groot.”

Nieuwe gouden buiscreolen 
De basiscollectie gouden creolen van Drijfhout kent al een zeer ruim aanbod in 
buiscreolen en  klapcreolen. Peter: “Vele uitvoeringen en modellen zijn te zien 
op onze website. Een toevoeging is een serie gouden creolen gemaakt van zeer 
lichte, maar harde rechthoekige buis. Deze is verkrijgbaar in vijf verschillende 
diameters. Naast de volledig geelgouden uitvoering ook leverbaar in bicolor.”

Infinity 
Tot slot stipt Peter nog de Infinity-symbolen rage aan. “Deze rage lijkt aan te 
houden. Het symbool in zeer bekend bij consumenten in alle leeftijdsgroepen. Al 

geruime tijd bieden wij de Symbol chains aan met het Infinity-symbool. Binnen 
deze collectie zijn nu ook ringen en armbanden toegevoegd. Dat maakt onze 
collectie nog completer.”

Meer informatie: 

Drijfhout
Tel. 020-5648520
www.drijfhoutnl.com  

Het is al veelvuldig aan bod gekomen, maar goud is echt aan een ware revi-
val bezig. Natuurlijk is er altijd wel vraag naar goud geweest, maar dat was 
op kleinere schaal. Nu is de vraag naar goud enorm gestegen en dat is ook 
te zien aan het aanbod vanuit de branche. Drijfhout is een mooi voorbeeld 
daarvan. De collectie van het bedrijf toont een grote hoeveelheid gouden 
producten en daarin is wederom veel vernieuwing. Dat was tijdens de 
Najaarsbeurs al goed duidelijk, waar Drijfhout het massaal toegestroomde 
publiek een blik gaf op de trends voor de komende maanden. 

Vernieuwingsdrift van Drijfhout in gouden sieraden 

kent geen grenzen

N A B E S C H O U W I N G  N A J A A R S B E U R S
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Beide variaties in de Date 360 lijn zijn uitgerust met een zwarte, grijze of blauwe wijzerplaat. Dat het 
hem in de details zit bij deze lijn moge duidelijk zijn; de datumaanduiding heeft dezelfde accentkleur 
als de secondewijzer. De verdere details zijn als volgt: diameter van 42 mm, gepolijste edelstalen kast, 
licht gebold mineraalglas en tot 5 ATM waterdicht.

De 975 chrono’s zijn uitgebreid met vier nieuwe modellen met chique leren banden in twee nieuwe 
kleurvariaties. De vormgeving is strak, de wijzerplaat perfect afleesbaar, kortom een prima quartzuur-
werk met een uitstekende prijs/kwaliteitverhou-
ding. De modellen beschikken over een kast 
met een diameter van 42 mm van gepolijste 
edelstalen, licht gebold mineraalglas, tot 3 ATM 
waterdicht en voorzien van een chique kroon 
en pushers.

Een nieuwe dameslijn – de 1166 – maakt 
tevens haar intrede. Vier nieuwe modellen met 
een edelstalen band (half spang, half schakel) 
een kast met een diameter van 32 mm, licht 
gebold mineraalglas en tot 3 ATM waterbe-
stendig. Daarmee heeft Danish Design de 
collectie voor de komende tijd weer helemaal 
up-to-date.

Voor meer informatie:

S. Weisz Uurwerken
Tel. 020-6794633
www.weisz.nl, www.danishdesign.com

Het Danish Design team staat niet stil. Het hele jaar door worden er nieuwe modellen geintrodu-
ceerd en dit najaar is geen uitzondering. Bestaande collecties worden uitgebreid en nieuwe lijnen 
maken een intrede. De Danish Design Date 360 lijn krijgt bijvoorbeeld een uitbreiding met drie 
modellen met een chique leren band en drie modellen met een trendy nylon band. 

Danish Design geeft collectie 

nieuwe boost

Date 360 De 975 

chrono

De nieuwe dameslijn: de 1166 ▶

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

HYPERGRAND BENELUX

info@hypergrand.nl

06 - 38 24 44 91
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DANNER DESIGN PACKAGING & MORE

Uw winkel up to date!

Het najaar staat voor de deur, wat voor veel juweliers betekent dat het nu 

tijd is om zich optimaal voor te bereiden op de belangrijkste verkoopperi-

ode van het jaar. Daarom presenteert Danner Design u weer interessante 

aanbiedingen die ervoor gaan zorgen dat u uw klanten kunt verrassen.

 

In het topsegment van onze verpakkingen stellen wij u met trots voor aan 

de nieuwe Blackwood- serie en nu ook een nieuwe lijn met bijoukisten.

Danner Design - Sutton 10 - 7327 AB  Apeldoorn - Tel. (055) 539 01 99 - E-mail: klantenservice@danner.nl - www.danner.nl

mailto:info@bijoumoderne.nl
mailto:klantenservice@danner.nl
http://www.danner.nl/
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Ultieme functionaliteit met I.N.O.X. Paracord

Parachutekoord, of paracord, is bij uitstek een materiaal dat zijn origine heeft in 
de wereld van de survival. Paracord is een uitermate sterke variant van nylon, 
die bestaat uit zeven ineen geweven strengen. Van origine is paracord door het 
Amerikaanse leger ontwikkeld voor de fabricage van parachutelijnen. De koor-
den kunnen tot 250 kilogram aan gewicht dragen. Al snel bleek dat het koord 
voor duizend-en-een mogelijkheden kon worden gebruikt: NASA gebruikte het 
materiaal zelfs voor reparaties aan de ruimtetelescoop. Nu is het materiaal door 
I.N.O.X. voor het eerst gebruikt voor het maken van horlogebanden.

Ultimate survival
Het paracord is meer dan een gimmick: in extreme situaties kan het ook bij-
zonder functioneel blijken. De zeven geweven strengen van de horlogeband 
kunnen uiteen worden gewikkeld, waardoor er touwtjes ontstaan die voor 
allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden. Ook kunnen de nylon strengen 
uit het paracord worden gewonden om verschillende dunnere koordjes te vor-
men. Op deze manier kan de horlogeband in noodsituaties ook dienstdoen als 
schoenveter, vislijn, sleepkabel, of om materialen bijeen te binden. Natuurlijk 
kan de I.N.O.X. ook gewoon dienen als opvallend accessoire voor de stedelijke 
trendsetters.

Naimakka
Het paracord is afkomstig van het Zweedse bedrijf Naimakka. Dit bedrijf 
gebruikt alleen paracord dat voldoet aan militaire standaarden. De horloges 
zijn verkrijgbaar in twee varianten: één groene camouflagevariant en één met 
een zwarte band en wijzerplaat. Naast de functionele capaciteiten van het 
horloge is ook aan de styling gedacht. Het horloge heeft een zelfverzekerde en 
elegante styling en valt op door de wilde en ruwe rand.

Uurwerk
Net als het paracord zelf, voldoet ook de rest van het horloge aan de strengste 
stevigheidseisen. Het horloge werd onderworpen aan 130 tests op dit gebied 
en doorstond deze glansrijk. Het horloge is tot op de micron gekalibreerd, 
krasbestendig en waterdicht tot 200 meter. Dit alles resulteert in een horloge 
dat de nieuwe maatstaf vormt op het gebied van weerstand, functionaliteit en 
kwaliteit en bovendien een sterke eigen identiteit heeft.

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

De geschiedenis van Victorinox is verstrengeld met de avontuurlijke zak-
messen van het merk. Ook de collectie I.N.O.X. is hard bezig met het 
opbouwen van een avontuurlijk imago. De horloges vallen op door de per-
fecte proporties, een afgeschuinde bezel, drie wijzers en een datumteller. 
Zo simpel en toch complex. Het nieuwste model is de Paracord, die banden 
heeft met (en uit) Zweden.
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Lage prijzen
Leen Hofstede heeft een ruime ervaring in de juweliersbranche op het 
gebied van drukwerk. Zijn bedrijf heeft recent een eigen bedrijfsruimte in 
Waddinxveen betrokken en is na een tijdelijk onderkomen gevonden te hebben 
bij Drukkerij Twigt, zelfstandig verder gegaan onder de naam VDdrukwerk. “Ik 
zit al dertig jaar in het vak en heb alle facetten in het bedrijf doorlopen: van 
productie tot verkoop en nu als directeur/eigenaar. Wij maken naast reparatie-
zakjes ook notasets, kassablokken, huisstijl drukwerk en draagtassen van papier 
en plastic voor met name de juweliersbranche. Door heel efficiënt te werken 
zijn de prijzen die wij hanteren laag gebleven en nog steeds op het niveau van 
2013”, aldus Hofstede.

Flexibel en snel
Door zijn jarenlange ervaring met het maken van drukwerk voor de juweliers-
branche weet Leen precies wat klanten nodig hebben. Hofstede: “Doordat de 
productie bij ons in eigen huis plaatsvindt, kunnen we snel inspelen op allerlei 
verzoeken. Daarbij zijn we zeer flexibel. Vrijwel alles is mogelijk; genummerde 
reparatiezakjes met afscheurbon en zelfdoorschrijvende reparatiezakjes met 

één, twee of drie topvellen zijn bijvoorbeeld unieke producten die wij maken, 
die onmisbaar zijn voor een goede routing binnen het juweliersbedrijf. Zo 
geven de zelfdoorschrijvende zakjes de zekerheid dat de klant, de winkelier en 
het atelier allemaal dezelfde omschrijving hebben. Dit voorkomt dat er fouten 
of onduidelijkheden kunnen ontstaan.”

Advies
VDdrukwerk levert specifiek offset-drukwerk van hoge kwaliteit in één, twee of 
drie kleuren of in full color. “De kwaliteit van een consistente en goed bedrukte 
huisstijl is erg belangrijk voor de herkenbaarheid bij klanten en naar je algehele 
uitstraling naar buiten toe. Dat geldt voor al het drukwerk zoals visitekaartjes, 
briefpapier, enveloppen, brochures én reparatiezakjes. Wij produceren het 
allemaal en we adviseren onze klanten daar graag uitgebreid over. We hebben 
de expertise is huis en daarnaast verzorgen we ook de opmaak en het ontwerp. 
We leveren in Nederland rechtstreeks aan de winkeliers en wederverkopers, 
maar ook in Belgie hebben we voet aan de grond gekregen door het werk van 
onze agent Gert Goovaerts van GST Trading Company. Het is de bedoeling dat 
we onze activiteiten ook in Duitsland gaan ontplooien, maar daarvoor zijn we 
nog op zoek naar een geschikte partner. Maar Nederland is en blijft voor ons 
de belangrijkste afzetmarkt”, vertelt Hofstede tot slot.

Meer informatie: VDdrukwerk, tel. +31 (0)182 743161, info@vddrukwerk.nl

U heeft ze waarschijnlijk dagelijks in de hand: de genummerde reparatie-
zakjes. De naam Dorgelo zal u dan ook bekend voorkomen, want voorheen 
werden de genummerde zakjes geproduceerd door deze partij. De naam 
Dorgelo is echter al wat jaren verdwenen, maar de kennis, ervaring en het 
productieproces is bewaard gebleven en voortgezet door VDdrukwerk. 
Daarmee is VDdrukwerk de enige overgebleven producent van repara-
tiezakjes in Nederland, waarbij het bedrijf ook nog eens een intensieve 
samenwerking heeft met GST Trading Company om de Belgische markt te 
bedienen. VDdrukwerk is vooral gespecialiseerd in drukwerk voor juweliers. 
Wij spraken met Leen Hofstede van VDdrukwerk over wat zijn bedrijf spe-
cifiek voor juweliers kan betekenen. “We hebben een vliegende start met 
VDdrukwerk gekend.”

VDdrukwerk: specialist in alle soorten reparatiezakjes

Leen Hofstede 

mailto:info@vddrukwerk.nl


Bij alle horlogemodellen van Mark Maddox staat, 
naast het hoge fashiongehalte, de hoogwaardige 
kwaliteit voorop. Zowel bij de mannen- als bij de 
vrouwenmodellen is er een keuze uit horlogebanden 
gemaakt van materialen zoals metaal, nylon en er zijn 
banden met een leer-look. De metalen horloges zijn 
afgewerkt met een sterke Ion Plating (IP) coating. Op 
alle modellen wordt een garantie geleverd van twee 
jaar.

Damescollectie
De glamoureuze en modieuze dameshorloges van 
Mark Maddox zijn verguld met een gouden, zilve-
ren of rosé coating. Dankzij het diverse aanbod aan 
horlogebanden, met bijvoorbeeld een dierenprint, 
spijkerstof of leer-look, kan er veel gecombineerd 
worden. Deze horloges zijn dus een trendy accessoire 
dat iedere outfit compleet maakt.

Herencollectie
Ook bij het aanbod herenhorloges van Mark Maddox 
zijn er veel mogelijkheden. De Elegant Sport, Timeless Luxury en Aviator zijn slechts enkele voor-
beelden van collecties die de drager de mogelijkheid geven om precies dat horloge te kiezen dat bij 
zijn stijl past. Net als bij de damescollecties zijn er horloges voor bij alle outfits en gelegenheden.

Meer informatie: 

Paul Simons Watches & Design 
Tel. 020-6723333, 
www.paulsimons.nl, 
www.markmaddox.nl 

Het designteam van Mark Maddox, gezeteld in Barcelona, zit bovenop de laatste modetrends en 
houdt de internationale catwalks scherp in de gaten. Dit leidt tot gevarieerde trendy horlogecol-
lecties die fashion uitstralen. De collectie bestaat onder meer uit tijdloze klassiekers, elegante 
sportmodellen en stoere aviators; er is dus genoeg keuze voor iedere gelegenheid.

C O L L E C T I E N I E U W S

Mark Maddox straalt fashion uit
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H O R L O G E S

De HyperGrand horloges worden gecombineerd met straps van hoge kwa-
liteit: van zachte, fijne kalfslederen straps tot fijn gewoven nylon straps. Bij 
HyperGrand zijn ze van mening dat horloges kunnen worden aangepast naar 
elk individu. Zodoende zijn de banden eenvoudig te verwisselen naar de wens 
van de consument.

Perfectie
De ontwerpen van HyperGrand worden allemaal geheel ‘in eigen huis’ ontwik-
keld om de touwtjes zelf in handen te houden. Elk ontwerp wordt met veel oog 
voor details en aandacht ontwikkeld, waarbij iedere keer wordt gestreefd naar 
perfectie. Het resultaat is een evenwicht tussen stijl en techniek die terug te 
vinden is in elk detail van een HyperGrand horloge.

Signature
HyperGrand’s nieuwste horloge serie luistert naar de naam ‘Signature’.  
Ondanks dat de Signature horloges slechts 7mm dik zijn, bevat het horloge 
toch ongekend veel details, zoals met de hand aangebrachte uur indicatie en 
twee nauwkeurig ontwikkelde Excalibur wijzers, aangevuld met een kleine 
secondewijzer op de positie van de zes. Het Signature horloge wordt aangebo-
den met een NATO strap en met een klassieke Italiaanse lederen strap.

Straight Jacquard
Samen met deze nieuwe serie lanceert HyperGrand de Straight Jacquard strap 
collectie. De collectie is een eerbetoon aan Joseph Marie Jacquard, een Franse 
wever die de ‘Jacquard loom’ ontwikkelde in 1804 en daarmee de grondlegger 
was voor de geïndustrialiseerde textiel productie. De Straight Jacquard NATO 
strap collectie bestaat uit een zeefdruk geprinte basis met gekleurde randen 
en één sjerp in een contrast kleur. De collectie is gemaakt van sneldrogend 
geweven nylon en is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties (‘blue’, ‘grey’ en 
‘mono’). De straps zijn verkrijgbaar in 20mm en 22mm en dus te dragen met 
ieder horloge van HyperGrand.

Meer informatie: HyperGrand Benelux, 
Tel. 0172-792 092, 06-38244491, www.hypergrand.nl

HyperGrand maakt horloges die de gemeenschappelijk noemer zijn van 
kwaliteit, industrieel design en urban styling. Sinds 2013 is HyperGrand 
op de markt met verschillende collecties met een frisse kijk op de horloge-
industrie. Deze naar eigen zeggen ‘nieuwe generatie’ horloges worden door 
vakmanschap gekenmerkt en zijn volledig aan te passen naar de stijl van 
iedere man en vrouw.

HyperGrand: een nieuwe generatie horloges
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I.N.O.X.
30 tests. Forged to resist 1

The highest quality standards 
for ultimate functionality.

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   VICTORINOX.COM 

Price 595 € | Info : GTIME +  32 (0)658 01 20 
Fr. Schoenmaeckers + 32 (0)475 50 75 75
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Reclame DNA
De oprichter van Watch4us komt oorspronkelijk uit de wereld van reclame 
en marketing. En dat DNA is terug te vinden in Watch4us, waar alvorens een 
product wordt gelanceerd altijd eerst wordt gekeken wat de markt wil, om daar 
vervolgens perfect op in te spelen. Een aanpak die KYBOE! geen windeieren 
heeft gelegd en waarvan nu ook Rebel and Rose moet gaan profiteren. 

Tv en social media
De basisgedachte is ook bij Rebel and Rose dat het merk herkenbaar moet zijn 
op tv en social media. Dat wil zeggen dat de producten fotogeniek moeten 
zijn, maar ook dat ze iets bijzonders moeten hebben. Zo ging Watch4us als één 
van de eerste bedrijven horloges combineren met stijlelementen uit Italië. Bij 
KYBOE! werden regelmatig armbanden in allerlei stijlen gedragen. Van chique 
tot urban tot street fashion. Na zeven jaar ervaring met juweliers en horloges 
was het voor Watch4Us dan ook een logische stap om met een eigen sieraden-
lijn te komen. En dat is Rebel and Rose geworden.

Danny Vera en Escha 
Rebel and Rose start met een armbandenlijn voor vrouwen en voor mannen, in 
leer en als beads. De beads serie is de basis van Rebel and Rose en is direct her-
kenbaar op tv en social media. Zo worden deze armbanden van halfedelsteen 
in de serie ‘more balls than most’ geaccentueerd door vijf beads in de kleuren 

zilver, goud en rosé-
goud. Ze zijn daardoor 
altijd direct herkenbaar 
op beeld. Maar nog 
belangrijker zijn wel-
licht de gezichten ach-
ter de armband. Want 
de Rebel is de stoere 
Danny Vera, terwijl zijn 
lieve vrouw Escha de 
Rose is. Samen zijn zij 
Rebel and Rose.

Succes verzekerd
Kortom: Rebel and Rose heeft alles om succesvol te worden.  Een krachtige 
merknaam, fraaie productlijnen en perfecte passende, beroemde gezichten. 
Daarnaast vult Rebel and Rose met een verkoopprijs tussen de € 31,95 en € 
87,50 een leemte in de markt. En als uit onderzoek onder juweliers dan ook 
nog eens blijkt dat er strategisch goede mogelijkheden zijn voor een specifieke 
stoere lijn voor mannen (Rebel-lijn) en een lieve vrouwelijke lijn (4 the Roses), 
dan lijkt succes welhaast verzekerd. 

Bij het ter perse gaan van deze uitgave van De Juwelier bleken al bijna honderd 
winkels te hebben ingetekend op een startpakket. Nieuwsgierig geworden? 
Vanaf medio oktober is de officiële introductie van Rebel and Rose.

Voor meer informatie:
Watch4us bv
Tel. 070-324 6000
Info@rebelandrose.nl 

Rebel and Rose is een sieradenmerk met een voorsprong. Het bedrijf achter 
dit merk is namelijk Watch4us, de motor achter KYBOE! in Nederland. Dit 
letterlijk en figuurlijk ‘grote’ horloge heeft onder meer furore gemaakt door-
dat het alom aanwezig is op tv en alle social media. En als de voortekenen 
niet bedriegen gaat het met Rebel and Rose dezelfde kant op. 

Rebel and Rose: een sieradenlijn met een voorsprong

▴ Danny Vera en zijn vrouw Escha zijn de gezichten van het nieuwe sieradenmerk 

Rebel and Rose

mailto:Info@rebelandrose.nl
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Excellent werd bijna twintig jaar geleden opgericht door Teus van Ekeren. 
“Ik ben gestart met de verkoop van designlampen en ook anno 2015 is 
dat een activiteit die nog steeds bestaat. In ’98 gingen we met een eerste 
juweliersmerk van start, te weten de Q&Q-horloges van Citizen. Met dat 
merk hebben we ook een periode een eigen showroom gehad op de zesde 
verdieping van de Trademart. Tijdens de afgelopen voorjaarsbeurs beschik-
ten we over een concept store in het centrum van Utrecht. Dat was leuk en 
vernieuwend, maar voor veel juweliers bleek het toch te ingewikkeld om 
hun beursbezoek te combineren met een bezoek aan deze concept store. 
Om die reden hebben we er dit jaar voor gekozen om ons te presenteren 
in Restaurant Ruig, dat gevestigd is tussen het Beatrixgebouw en Jaarbeurs 
Utrecht.”

Hard bezig
“De meeste juweliers weten natuurlijk dat ons hoofdmerk Prisma tot vorig 
jaar geproduceerd en vertegenwoordigd werd door Aurum. Toen dat verhaal 
fout liep, hebben wij de wereldwijde rechten van het merk overgenomen 
en dit is inmiddels een jaar geleden. We zijn zowel in Nederland als inter-
nationaal hard bezig om onze plek in de markt opnieuw te veroveren en 

vooralsnog lukt dat heel behoorlijk, ook omdat juweliers weten dat zij onze 
exclusieve retailpartner zijn. Met andere woorden: Prisma wordt uitsluitend 
aangeboden aan de vakhandel en niet aan grootwinkelbedrijven. Verder 
hebben de Prisma-collecties een mooie klassieke uitstraling en is de ‘Slim 
Line’ met ultraplatte horloges erg populair, zowel bij mannen als vrouwen.”

Naast het hoofdmerk Prisma bestaat het portfolio van Excellent uit een 
groot aantal andere merken, te weten Lars Larsen, Sekonda, Elysee, Royal 
London, Q&Q, Attractive, Smile Solar, Claudio Calli en Coolwatch. Op 31 
augustus en 1 september presenteerden Managing Director Teus van Ekeren 
en zijn team het volledige gamma tijdens een eigen event, dat plaatsvond 
op een steenworp afstand van het Beatrixgebouw waar op dat moment de 
Najaarsbeurs werd gehouden. De redactie van De Juwelier sprak met Teus 
van Ekeren over de nieuwste ontwikkelingen. 

Restaurant Ruig, gelegen tussen het Beatrixgebouw en de Jaarbeurs, vormde het 

decor voor het Excellent-event

Het presentatieconcept van Prisma is volledig vernieuwd, waardoor de horloges 

uitstekend tot hun recht komen

Teus van Ekeren: “In het afgelopen jaar is het aantal Prisma-verkooppunten weer 

fors toegenomen. We bieden het merk uitsluitend aan de vakhandel aan en dus niet 

aan grootwinkelbedrijven, waardoor juweliers onze exclusieve retailpartner zijn”

Excellent zet Prisma in de spotlights 

tijdens drukbezocht portfolio-event 
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Nieuwe ontwikkelingen bij Prisma
“Zowel onder consumenten als onder juweliers heeft Prisma nog altijd een 
geweldige naamsbekendheid. Uiteraard is het hierdoor gemakkelijker om daad-
werkelijke groei van het merk te realiseren. Dit blijkt ook duidelijk uit de cijfers. 
Toen we een jaar geleden met Prisma van start gingen, beschikte het merk in 
Nederland over honderdvijftig verkooppunten. Inmiddels zijn dit er alweer ruim 
vierhonderd, dus daarover ben ik heel tevreden. Daar voeg ik echter onmiddel-

lijk aan toe dat het onze ambitie is om in Nederland weer over achthonderd 
verkooppunten te beschikken. In mijn ogen is dit zeker niet onrealistisch, want 
in het verleden is dit aantal al eens gehaald en bovendien zijn er verschillende 
nieuwe ontwikkelingen die Prisma een verdere impuls gaan geven. Hierbij mag 
je denken aan een vernieuwing van de collecties, maar bijvoorbeeld ook aan 
nieuwe presentatievormen. Volledig nieuw bijvoorbeeld is een presentatiecon-
cept waarbij de breedte van de display variabel is en in feite door de juwelier zelf 
wordt bepaald. Daar komt bij dat de display een prachtig design heeft, waardoor 
de Prisma-collectie echt op een professionele manier gepresenteerd worden.”

“Behalve Prisma heeft Excellent nog twee eigen merken, waarvan we over de 
wereldwijde verkooprechten beschikken. Dit zijn het sieradenmerk Claudio Calli 
en het horlogemerk Coolwatch. De merken Lars Larsen en Sekonda vertegen-
woordigt Excellent in de hele Benelux en met Royal London, Q&Q, Attractive en 
Smile Solar bedienen we uitsluitend de Nederlandse markt.”

Elysee
“De nieuwste aanvulling op ons portfolio betreft het Duitse horlogemerk Elysee, 
dat we sinds deze zomer vertegenwoordigen. Elysee is opgericht in 1960 en 
combineert ‘Made in Germany’-behuizingen met Zwitserse uurwerken. Het 
merk richt zich zowel op heren als op dames. Andere belangrijke kenmerken 
van het merk zijn de focus op automaten, de doorgaans klassieke uitstraling van 

de horloges en het brede prijsbereik dat varieert van € 250,- tot circa € 2000,- 
winkelverkoop.”

Slimme Prisma-modellen
“Zoals gezegd is Prisma hard bezig om de collecties te vernieuwen en ook op 
technologisch gebied met innovaties te komen. Een voorbeeld hiervan is de 
Prisma Note, die afgelopen voorjaar werd gepresenteerd. Dit is een horloge 
waarin een zogeheten Narrow Field Communication-chip is ingebouwd. Deze 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een persoonlijke tekst, foto’s of zelfs video-
beelden toe te voegen. De chip kan afgelezen worden met ieder type smartpho-
ne. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een tweede horloge met smartwatch-
achtige kenmerken geïntroduceerd en daar kijk ik uiteraard vol enthousiasme 
naar uit. Precieze details kan ik op dit moment nog niet geven, maar wel kan 
ik alvast onthullen dat het horloge communiceert door middel van Blue Tooth.”

Voor aanvullende informatie: Excellent
Middelweg 8d
4147 AV Asperen
Tel. 0345-631776
www.excellentwebshop.nl 

Sterk vertegenwoordigd in 

het Prisma-assortiment 

zijn ultraplatte horloges met 

rekbanden

Made in Germany, voorzien van 

Zwitserse uurwerken en volledig nieuw 

bij Excellent is het merk Elysee

Prisma Note werd afgelopen voorjaar 

geïntroduceerd en heeft smartwatch-

achtige features door de toepassing van 

een NFC-chip

Fotografie: Maaike van Esch

http://www.excellentwebshop.nl/


Het ‘Who is the Boss’-event heeft zijn reputatie weer helemaal waar gemaakt. 
De die hard racers werden wederom uitgedaagd om hun talent in een kart te 
etaleren. Daarnaast werden alle aanwezigen natuurlijk ook geïnformeerd over 
Hugo Boss en de laatste ontwikkelingen. Zo werden de nieuwste Boss Orange 
modellen getoond net zoals de super stoere Hugo Boss Black Gold modellen. 
Het ging uiteindelijk toch vooral om wie de beste was op het circuit. Na een 
race van maar liefst anderhalf uur, kwam team Essential tot de meest gereden 
kilometers. Zij wonnen naast de prachtige prijs ook de eer om zich een jaar 
lang ‘The Boss’ te noemen 
van alle Hugo Boss dealers. 
Als alles goed verloopt is er 
volgend jaar weer een ‘Who 
is the Boss’-event en dan barst 
de strijd weer opnieuw los.

Voor meer informatie: 

Beach Time International
Tel. 075-6707075 
www.beachtime.nl 

Op maandag 21 september barstte een onvervalste strijd los op het circuit 
van het Kartcentrum Lelystad. Daar maakten 45 deelnemers namelijk uit 
wie zich een jaar lang ‘The Boss’ mocht noemen. Beach Time organiseerde 
namelijk wederom het ‘Who is the Boss’-event. Onder deze noemer waren 
dealers van Hugo Boss uitgenodigd om hun rijkunsten te laten zien op het 
buitencircuit van het Kartcentrum in Lelystad. De strijd was hevig, maar 
uiteindelijk kan er natuurlijk maar één team ‘The Boss’ van 2015 zijn.

‘Who is the Boss’ 2015

▴ En de winnaars op het podium krijgen vanuit handen van Ronald Mulders 

(Brand Manager Hugo Boss) de beker uitgereikt

Klaar voor de start

▴ Na anderhalf uur was dit de eindstand

E V E N T
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http://www.beachtime.nl/
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TONYGOETZ®

Onze activiteiten

 Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

 Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

 Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

 Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

 Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

 De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

Nos activités

 Commerce de métaux précieux sur la base des prix 

spot et fixing des bourses internationales (marchés de 

Londres et de New York).

 Livraisons physiques d’or pur dans le monde entier ou 

tenue de comptes de métaux.

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

présence du client. 

 Récupération très efficace du diamant et des pierres de 

couleur dans les bijoux en procédant à la dissolution 

chimique du métal.

 Recyclage des résidus métalliques tels que la limaille, les 

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

et payés dans les 48 heures.

 Recyclage des matériaux à faible teneur en métal 

précieux comme la lavure, les balayures, les brosses, 

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

sont traités selon une méthode propre (développée en 

interne) dans des fours modernes de calcination, ce qui 

assure un excellent retour au client, en termes de métal 

fin livré ou de contre-valeur en argent.

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen - Anvers, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com

   

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

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

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

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

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

Un service impeccable et transparent 

dans le commerce de l’or

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


T R E N D

D E  J U W E L I E R  N R  5  2 0 1 5 47

Zo gezegd zo gedaan; samen met één van mijn medewerkers ben ik in onze 
Volkswagen Transporter naar Parijs gereden. Een witte bus vol sieraden en 
natuurlijk het decor van de stand. Volgens Parijse begrippen moesten we zeer 
tevreden zijn met onze 6m2. Een tikkeltje ‘prétentieux’ de organisatie van 

beurs, zoals het in Frankrijk eigenlijk ook hoort. De dagen waren lang, de 
champagne vloeide rijkelijk (want dat hoort er natuurlijk bij in la douce France) 
maar we hebben een aantal prachtige, nieuwe verkooppunten in Frankrijk 
mogen verwelkomen. Ook een groot concept uit Turkije toonde interesse en 
twee invloedrijke Nederlandse bedrijven; we say yes to new adventures!

Verder heb ik mijn ogen de kost gegeven met trends en merken die het goed 
deden op de beurs. Uiteraard zijn Fransen erg gevoelig voor Franse merken 
zoals Les Nereides, KMO Paris en Les Interchangeables, maar daarnaast waren 
er ook veel bohemian Spaanse en Engelse merken present. Leuk om te zien dat 
ons kikkerlandje ook niet onopgemerkt bleek op de beurs; het Amsterdamse, 
upcoming label Anna + Nina en de minimalistische stijl van Cluse Watches laat 
zien dat er toch genoeg creatief talent in Nederland is. Op naar de volgende 
beurs! 

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

Je merk vertegenwoordigen op dé beurs van Parijs: wat een heerlijk, nieuw 
avontuur! We hebben één keer op de Modefabriek gestaan en een keer op de 
Trade Mart. Doordat we in Nederland tevreden zijn met onze klanten werd 
het nu tijd om over de grens te gaan kijken. Met mijn Franse studie als ach-
tergrond was voor mij de keuze snel gemaakt; de première classe in Parijs! 
Een heerlijk gevoel om tussen de vooraanstaande Franse merken te staan en 
te onderzoeken wat My Jewellery over de grens kan doen!

Première classe

Het oriëntatie- en inkoopgedrag van juweliers is helder in beeld gebracht. 
Voor producent, agent, groothandel en branchegerelateerde organisaties is het 
van essentieel belang om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen. Via 
de juiste media, met de beste verkoopargumenten en een passende dienst-
verlening. Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van 
toeleveranciers. 

Het onderzoeksrapport telt 56 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is 
Nederlandstalig. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten vergele-
ken met de voorgaande edities van het onderzoek. Hierdoor is men in staat om 
in te spelen op de actuele trendmatige ontwikkelingen in de branche. 

Goud
Ten opzichte van de voorgaande editie van het onderzoek uit het jaar 2012 
is er veel veranderd in de branche. Na enkele faillissementen van grote toe-

leveranciers zijn de marktpo-
sities van de leveranciers flink 
gewijzigd. Ook op het gebied 
van producttrends is de situatie 
veranderd. Goud is weer hele-
maal in, zoals we al gemerkt 
hebben. Uit de voorgaande 
editie van het onderzoek bleek 
dat zilver populair was en dat 
de vraag naar gouden sieraden 
fors daalde. Nu zien we dat 
de vraag naar gouden siera-
den weer aantrekt. Ook spe-
len modemerken een steeds 
belangrijkere rol en trends 
volgen elkaar sneller op. Op 
het gebied van horloges vormt 
de smartwatch een belangrijke 
ontwikkeling. Tevens voorziet 
men een toename in wissel- en 
spaarsystemen.

Van Es Marketing Services heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in de 
juweliersbranche naar het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposi-
ties, het mediagebruik en de ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten zijn 
gepubliceerd in het Marketingrapport Juweliersbranche 2015. 

Marketingrapport Juweliersbranche 2015

Meer informatie over het Marketingrapport 
Juweliersbranche 2015 vindt u op www.
marktdata.nl

mailto:sharon@my-jewellery.com
http://marktdata.nl/
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Dertig jaar geleden startten de ouders van Remco (Jan en Else Verburg) met een 
eigen juwelierszaak in Nieuwegein. “Mijn ouders hebben elkaar op de vak-
school in Schoonhoven ontmoet. Mijn moeder werd opgeleid tot goudsmid en 
mijn vader tot horlogemaker. Na omzwervingen in de branche die mijn vader 

langs onder meer Schaap & Citroen en Seiko voerde en mijn moeder langs een 
aantal juweliers, besloten ze in 1985 voor zichzelf te beginnen. Het begon héél 
klein met een winkelunit van 25 m2, dat al snel verdubbelde qua oppervlak. 
Mijn ouders hebben jarenlang met veel plezier heel hard gewerkt. Ik ben tien 
jaar geleden in de zaak gekomen. Mijn vader wilde stoppen en vroeg mij te 
helpen bij de uitverkoop. Ik ben een echte verkoper, alleen niet opgeleid in de 
branche. Maar ik moet zeggen dat het me meteen heel goed beviel.  Zodoende 
heb ik besloten om de winkel over te nemen.”

Caraat Juwelier is drieëneenhalf jaar geleden gewisseld van locatie. “Nu heb 
ik echt mijn eigen visie losgelaten op de winkel. De winkel heeft een eigen 
identiteit. Dat is leuk. Waar we eerst veel met shop-in-shops werkte, werk ik nu 
weer met presentatiekasten. In samenwerking met de leveranciers komen we 
altijd tot een mooie presentatie en kan ik er voor zorgen dat het geen vergaar-
bak wordt van uiteenlopen stijlen. De beleving van de klanten is belangrijk, ze 
moeten zich prettig voelen. Dat is goed gelukt. Het is precies geworden zoals 
ik het wil.”

In het nieuwe winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein is het feest als de 
redactie van vaktijdschrift De Juwelier op bezoek komt. Niet vanwege onze 
komst, maar vanwege het dertigjarig bestaan van Caraat Juwelier. Remco 
Verburg is vastbesloten zijn zaak volop in het zonnetje te zetten vanwege 
dit jubileum. Met een leuke win-actie en een dito feest blijkt de verjaar-
dag van Caraat Juwelier meer dan geslaagd. Wij spreken met Remco over 
het jubileum, het verleden, het heden en de toekomst. “Qua assortiment 
gaan we de komende tijd weer wat omhoog. We merken dat klanten wil-
len investeren in mooie kwaliteit sieraden en horloges.” Een hele positieve 
ontwikkeling.

“Klanten willen weer investeren 

in mooie kwaliteit sieraden en 

horloges”



Jubileum
Dit jaar is het dertig jaar geleden dat Caraat Juwelier haar deuren opende. 
Dat vroeg om een feestje. “We hebben een leuke actie opgezet om klanten te 
betrekken bij ons jubileum, want wie jarig is, trakteert. Mensen konden een 
foto van hun dierbaarste sieraadmoment insturen met een begeleidende tekst 
via Facebook en zo kans maken op een sieraad ter waarde van € 1.500,-. Als 
we iets doen, doen we het goed. Er waren in totaal twee winnaars en er heb-
ben honderden mensen meegedaan aan de wedstrijd. Tijdens het feest hebben 
we de winnaars bekend gemaakt . Bijna iedereen die had deelgenomen aan 
de winactie was aanwezig,  dat geeft wel aan hoe druk het was. Het was een 
waanzinnig succes en een zeer geslaagd verjaardagsfeestje”, zegt Remco met 
trots.

Onderscheiden
Binnen een straal van vierhonderd meter zijn meerdere juweliers gevestigd in 
Nieuwegein. Het gaat er dan natuurlijk om dat je je onderscheidt. Wij vragen 
aan Remco hoe hij dat doet. “Ik zorg ervoor dat mijn winkel een thuishaven 
is voor mijn klanten. We zijn eerlijk, helder en transparant. De winkel is laag-
drempelig en toegankelijk. De collectie is actueel, zonder altijd alle trends te 
volgen. En we hebben een breed assortiment aan merken. Ik kan altijd alles 
life laten zien. Zorg dat ik alles op voorraad heb. Ik werk graag met de grote 
partijen, die het mogelijk maken om online te bestellen. Dat is van deze tijd. 
En ik ben heel blij met de leveranciers die hun prijs online beschermen. Want 
de prijs is het enige voordeel wat een klant soms online kan hebben op fysieke 
verkoop. De beleving en ervaring, die halen ze hier. En mankeert er iets dan 
lossen wij het op. Verder is er altijd reuring in de zaak. Ik en mijn collega’s zijn 

enthousiast, dat slaat over op 
de klanten. Daarnaast vind 
ik het eigenlijk juist heel 
belangrijk en leuk om met 
concullega’s te sparren en 
samen op pad te gaan. Met 
elkaar meedenken en erva-
ringen te delen.”

Goud
Als hij een kritische blik 
werpt op zijn eigen assor-
timent, heeft Remco zeker 
nog wensen. “We willen iets 
hoger qua assortiment gaan. 
Een mooi nieuw sieraden-
merk in een hoger segment 
en een mooi Zwitsers hor-
logemerk, die wil ik graag 
toevoegen. We gaan aan de 
onderkant wegsnijden. We 
merken dat onze klanten er 
klaar voor zijn om mooie, goede producten te kopen. Ze willen weer trots zijn 
op hun aankoop. Daarbij komt dat er aan een sieraad vaak emotie hangt. Dan 
is het ook fijn als het lang meegaat. Dat de kwaliteit goed is. En het werken 
met duurdere producten vind ik leuk. Het ambacht telt weer en dat is ook mooi 
om aan klanten te vertellen. Bovendien kun je 100% achter het product staan.”

Remco oriënteert zich al op eventuele aanvulling van zijn assortiment. “We 
bezoeken de beurzen in Utrecht en de najaarsbeurs. Op zoek naar nieuwe 
dingen. Dat is leuk. Je merkt dat de markt weer aantrekt. Al met al heb ik zin 
in de toekomst.” 

Juwelier in Beeld: Caraat Juwelier - Nieuwegein

Bestaat sinds: 1985
Gevestigd in: Nieuwegein
Aantal medewerkers: 5
Horlogemerken: DKNY, Guess, Diesel, G-Shock, Edifice, 
 Pulsar, Seiko, Lorus, Boccia, GC, 
 Michael Kors, Buddha to Buddha, Fossil, 
 Skagen
Sieradenmerken: Fossil, Ti Sento, Rosa di Luca, Boccia,
 TOV Essentials, Eclat, Blush, R&C, 
 Mi Moneda, Buddha to Buddha,
 Moments, Trollbeads, MelanO, 
 Pas Diamonds, Sueno, Just Franky 
Meest kostbare sieradenmerk: Merkloos en R&C
Minst kostbare sieradenmerk: MelanO
Meest kostbare horlogemerk: Seiko
Minst kostbare horlogemerk: Lorus
Trouwringenmerken:  Aller Spanninga                    

D E  J U W E L I E R  N R  5  2 0 1 5 49



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

Persoonlijk heb ik de eer gehad om 
de heer Heuer maar liefst twee keer te 
ontmoeten en uitvoerig te spreken. Als 
vijfde generatie van het (voormalige) 
familiebedrijf Heuer, tegenwoordig 
TAG Heuer (onderdeel van LVMH), 
heeft hij vele globale financiële cri-
ses en technologische veranderingen 
meegemaakt. In de tijd dat hij aan 

het roer stond van het familiebedrijf, heeft kennis en innovatie het bedrijf doen 
overleven en voorstuwen. Jack Heuer was academisch onderlegd, lid van talrijke 
Zwitserse en Amerikaanse brancheorganisaties en hij innoveerde gigantisch ten 
opzichte van zijn Zwitserse collega-horlogemerken. 

In de aanloop naar de ‘Quartz Crisis’ gaf Jack Heuer aan dat alle Zwitserse 
horlogebedrijven eind jaren zestig aanvoelden dat ze aan de vooravond stonden 
van een grote crisis (doordat ze kennis en informatie deelden) en dat ze moesten 
samenwerken om de (buitenlandse) concurrentie voor te blijven. Onder leiding 
van Jack Heuer zijn de familiebedrijven Hamilton, Breitling en Heuer samen 
gaan investeren en hebben zij samen een wereldprimeur gelanceerd tijdens de 
Basel-beurs van 1969: het eerste automatische chronograafuurwerk, Calibre 11.

Persoonlijk ben ik van mening dat de Nederlandse juweliersbranche aan de 
vooravond van grote veranderingen staat. Onze branche krimpt enorm door de 
grote mate van vergrijzing in combinatie met gebrek aan aanwas van nieuwe 
studenten/juweliers (en dus bedrijfsopvolging), de toetreding van nieuwe spelers 
(fysieke winkels en webwinkels) die allen een deel van de koek wensen (denk 
aan: warenhuizen en bijvoorbeeld BOL.com), de macht van de leveranciers 
(lees: openen eigen winkels en webwinkels), globalisering (consumenten reizen 
meer), schaalvoordelen (opkomst van ketens en grote groepen die meer marge 
hebben) en digitalisering (nieuwe consumentenbehoeften en –gedrag, denk bij-
voorbeeld aan smartwatches). Al deze factoren zorgen ook voor een additioneel 
effect: ‘de economische schaar’, waarbij meer kosten en minder marge tot meer 
faillissementen leiden. 

Krijgt u nu een beeld van mij dat ik een doemdenker ben en geen heil meer 
zie in onze branche? Verre van! Ik ben zeer trots op ons vak, ons beroep en 
onze branche. De Nederlandse juweliersbranche is zeer oud en is altijd voor-
uitstrevend geweest. Drie keer raden waarom… Van oudsher werd er in de Lage 
Landen samengewerkt en kennis gedeeld, denk alleen maar aan de VOC! In 
onze eigen branche hebben wij fantastische en oude samenwerkingsverbanden, 
maar die lijken langzaam hun glans te verliezen. Voor mij is het geheel ondui-
delijk waarom. Graag roep ik elke collega op mij te contacteren en uit te leggen 
waarom u geen lid bent van brancheorganisaties. Onze vader heeft mijn broer 
en mij altijd geleerd dat je zonder vrienden in het leven niet ver komt en hij 
leerde ons al heel jong het gezegde: “Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u 
zeggen wie u bent.” Om die reden is onze vader vanaf het moment dat hij Ace 
Juweliers oprichtte in Amsterdam lid geworden van verschillende brancheorga-
nisaties en wij zetten die traditie voort. In de hoop u te inspireren, som ik op 
waarbij wij allemaal zijn aangesloten. Graag benadruk ik dat ik hier niet bewust 
andere organisaties wil uitsluiten, want ik ben van mening dat elke vorm van 
samenwerking positief is:

- FGZ/NJU: Toen ik leerde dat nog niet eens de helft van alle Nederlandse 
juweliers lid is van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkmakersbranche, 
onderdeel van de Federatie Goud & Zilver, was ik geschokt. Wij zijn sinds 1975 

lid en zien absoluut geen reden om geen lid te zijn. Graag maak ik hier van 
de gelegenheid gebruik om alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers te 
complimenteren en te bedanken  voor wat ze doen voor onze branche.
- NJC: De Nederlandse Juweliersclub is in 1953 in Rotterdam opgericht 
door juweliers die voelden dat ze moesten samenwerken om de crisisjaren te 
overleven. Ik ben zeer vereerd om al jaren bestuurslid te zijn en sinds dit jaar 
zelfs de functie van vice-voorzitter te vervullen. Wij hebben een unieke club van 
gepassioneerde juweliers en vakmensen die heel open en eerlijk kennis delen en 
elkaar helpen.
- LJN: Vorig jaar zag een aantal bevriende juweliers de kans om nog meer 
positiviteit te brengen naar zowel de merken als consumenten, door onze 
vakmanschap, service en liefde voor het vak te communiceren en delen. The 
Leading Jewellers of The Netherlands is toen opgericht als een club van indivi-
duele familiebedrijven die zwaar focussen op marketing.

- Diamantbeurs/WFDB: Wat veel niet mensen weten, maar waar wij 
Nederlanders (niet alleen juweliers) super trots op mogen zijn, is dat de oudste 
Diamantbeurs van de wereld in Amsterdam staat! Maar, met pijn in mijn hart 
meld ik dat als er niet meer aanwas komt, de volgende generatie niet meer kan 
aansluiten bij dit fantastische samenwerkingsverband. Het is mij ook weer een 
raadsel waarom niet alle juweliers die handelen in diamanten en diamanten ver-
werken & verkopen lid zijn van deze beurs. Als je namelijk lid wordt van deze 
beurs, ben je meteen gefiatteerd door de World Federation of Diamond Bourses. 
De WFDB was ook de grondlegger van de World Diamond Council, waarvan 
onze eigen (Nederlandse) Edward Asscher de voorzitter is, wederom iets om trots 
op te zijn.
- Thuiswinkel Organisatie/Ecommerce Europe: Tot slot een ‘branchevreem-
de’ branchevereniging waar ons bedrijf Ace Juweliers sinds de oprichting van 
Ace Online in 2007 lid van is: de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie in com-
binatie met de Europese Ecommerce Europe. Dit is een rijke branchevereniging 
voor iedereen die op afstand verkoopt en pakketten verstuurt (niet perse van een 
huisadres). Deze organisatie is niet alleen rijk omdat er veel (grote) leden zijn 
die veel contributie betalen, maar nog belangrijker: omdat er heel veel onder-
zoek wordt gedaan, kennis wordt gedeeld en misschien wel het belangrijkste, er 
gelobbyd wordt op niveau van zowel de Tweede Kamer als op EU-niveau!

Graag sluit ik af met een positieve noot en de mededeling dat ik er heilig van 
overtuigd ben dat onze prachtige branche zal evolueren (met misschien een aan-
tal revoluties tussendoor) en zeker zal overleven. Maar we moeten niet vergeten 
dat we elkaar nodig hebben, want zonder collegae bestaat er geen branche. 
Graag nodig ik alle collegae uit hun ‘poetsdoeken’ uit de kast te halen, kleur 
te bekennen en onze fantastische brancheorganisaties op te poetsen en steun 
te betuigen. Mocht u het met mij faliekant oneens zijn, dan verneem ik dat ook 
heel graag. Tenslotte, kennis is macht.

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar alon@oak-
consultancy.com of te bellen naar Oak Consultancy, tel. 020-2602100. 

Aanvullende informatie is ook beschikbaar op OakConsultancy.com.

In mijn vorige column heb ik veel spreuken, gezegdes en oneliners gebruikt. Ik gaf al aan dat ik daarvan hield en voor 
de titel van mijn vijfde column in dit vakblad gebruik ik er weer twee: kennis is macht en samenwerken is kracht. Deze 
column schrijf ik vanaf mijn vakantieadres aan het strand. Tijdens vakanties haal ik mijn leesachterstand altijd in en 
zojuist heb ik het autobiografisch boek van horlogelegende Jack Heuer uitgelezen. De conclusies die ik trek uit zijn bij-
zondere leven en carrière, zijn er twee. Drie keer raden welke dat zijn… Uitsluitend door kennis te delen kun je slimmer 
worden en door samen te werken word je sterker (om te kunnen overleven).

“Kennis is macht en samenwerken is kracht”
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A perfect fusion of masculine and industrial-inspired styling. 

This Grandeur Tech features a red dial and a 

black silicon strap with red lines.

TS1 GRANDEUR TECH

information and local dealers: info@timedistrict.com
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