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Natuurlijk was ik aanwezig op de Jewels & Watches Najaarsbeurs en ik werd daar 
blij verrast door een aantal nieuwe exposanten, maar ook door de vele nieuwe col-
lecties die dit najaar voor extra omzet moeten zorgen bij juweliers. Wat dan weer 
tegenviel is het bezoekersaantal, maar degenen die de moeite hadden genomen om 
de Najaarsbeurs te bezoeken, waren wederom positief gestemd. Goed om te horen, 
maar toch een kanttekening: als ondernemer die met zijn vak bezig is, ga je toch 
naar een beurs in Nederland om te zien wat er speelt in de branche en waar je je als 
ondernemer mee kan onderscheiden?

Ik snap dat er uitzonderingen zijn, maar eerlijk gezegd snap ik echt niet waarom 
een juwelier een Voor- of Najaarsbeurs niet bezoekt. Moet je voorstellen dat er over 
een paar jaar geen beurs meer is in Nederland. Wat doe je als juwelier dan? Je erge-
ren aan de vele bezoeken van vertegenwoordigers? Je online oriënteren op nieuwe 
merken en collecties? Ik denk dat er behoefte is aan een vakbeurs, maar dan op een 
andere manier. Wellicht naar voorbeeld van de inhorgenta in München. Een twee- of 
driedaags event waar alle grote merken en bedrijven samenkomen aan het begin van 
het jaar en in september en daar alle noviteiten tonen. Geen tussenliggende beurzen 
meer op de Jewels & Watches-etage, maar alleen de Voor- en Najaarsbeurs. Misschien 
is dat een oplossing.

Tijdens de Najaarsbeurs had ik genoeg tijd om gedachten uit te wisselen met exposan-
ten. Zij waren over het algemeen ook wat teleurgesteld over de opkomst, maar daarbij 
hoorde ik ook vaak dat er wel veel positiviteit was vanuit de ondernemers. De markt 
krabbelt op en daar profiteren we allemaal van. Dat het bezoekersaantal wat tegenviel 
betekent niet dat de Najaarsbeurs niet geslaagd was. Kwaliteit boven kwantiteit, laten 
we het daar op houden. Als u de Najaarsbeurs wel bezocht heeft dan weet u wat dit 
najaar gaat brengen op productgebied en heeft u de beurs niet bezocht, er komen 
een aantal hele leuke trends aan. Zo waren er een groot aantal horlogemerken die 
inspelen op de retrotrend. Simplistische horloges met het design van vroeger. Goede 
prijsklasse, prima kwaliteit en dus een interessante productgroep.

Daarnaast wist de Fossil Group een groot aantal bezoekers te overtuigen met de con-
nected accessoires. Ook hier weer een nieuwe productgroep waarmee u als onder-
nemer nieuwe klanten in de winkel kan krijgen. Het zijn maar een paar voorbeelden 
van wat de Najaarsbeurs te bieden had, dus wellicht de volgende keer toch goed om 
te gaan kijken. 

Veel leesplezier gewenst met deze uitgave 
van De Juwelier!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

“ALS ONDERNEMER DIE MET ZIJN 
VAK BEZIG IS, GA JE TOCH NAAR 

EEN BEURS?”

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW ESSENCE
Ton Tijhuis introduceerde met veel succes Sparkling Jewels, kwam vorig jaar met Hooked en heeft met zijn bedrijf Essence de distributierechten voor Silver Rose in 
Nederland. Als het gaat om sales en marketing kon hij echter nog wel wat hulp gebruiken en gelukkig voor Ton was daar zijn partner Sharon van het Hof, die hem 
uit de brand hielp. Wij spraken met hen.

13

P. 16 CHICO D’ORO
In samenwerking met BN’er Everon Jackson Hooi (onder meer bekend als Bing in Goede Tijden, Slechte Tijden) 
heeft Bas Stijnis een nieuw stoer sieradenmerk voor mannen onder de naam Chico D’oro geïntroduceerd.

10

P. 13 WILLIAM L. 1985
Tijdens de Najaarsbeurs werden wij geattendeerd op William L. 1985: een nieuw horlogemerk van Maurice 
van Gelderen. “William L. 1985 is een mooi, betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig horlogemerk, met een brede 
collectie. Alles wijst erop dat dit merk een groot succes gaat worden”, zo vertelt Maurice onder meer.

P. 22 COVERSTORY FOSSIL
Met de nieuwe smartwatches van Fossil 
(Fossil Q) en de Michael Kors Access 
modellen geeft de Fossil Group een 
vervolg aan haar eerdere ambities om 
de markt te voorzien van fashionable 
smartwatches en het bedrijf gaat stevig 
inzetten op de connected accessoires.

16
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P. 36 IXXXI
Wat is de kracht van iXXXi? Is het geen bezwaar dat het stalen sieraden zijn? 
Wat doet producent Watch it 11 om klanten te ondersteunen? Wij vroegen het 
aan Pascale Smulders van Haas Juwelier in Zaltbommel en Taina Roestenburg 
van HS Juwelier in Maarssenbroek.

P. 28 NABESCHOUWING NAJAARSBEURS
Op zondag 11, maandag 12 en dinsdag 13 september vond de 
Jewels & Watches Najaarsbeurs plaats en daar werden de laatste 
ontwikkelingen getoond. Wij hebben natuurlijk weer een uitgebreid 
fotoverslag gemaakt.

P. 44 CASIO FORMULE 1
Ruim zestigduizend Nederlandse bezoekers waren aanwezig tijdens de 
Formule 1 Grand Prix van België en Casio Benelux had een aantal vooraan-
staande Edifice-dealers én de redactie van vaktijdschrift De Juwelier uitgeno-
digd om de race met eigen ogen te zien.

36

44

P. 56 ALLER SPANNINGA
Het zal geen verrassing zijn dat wanneer een merk breed gepresenteerd wordt, 
de verkopen toenemen. Dat dit ook geldt voor een trouwringenmerk als Aller 
Spanninga is wellicht wat minder voor de hand liggend, maar de attentiewaar-
de die de trouwringenspecialist bijvoorbeeld krijgt bij Strego in Nieuwegein 
draagt enorm bij aan de naamsbekendheid.



P R O D U C T N I E U W S

NIEUWE HARDMETAALBOREN VAN BUSCH

De nieuwe maten zijn 003 (0.3 mm), 025, 027, 029, 030 en 031. Met de ver-
nieuwde hardmetaalboren kunnen fijne inkepingen gemaakt worden in alle edel-
metalen om zo de kleinste stenen te zetten. Vooral maat 003 is geschikt voor het 
maken van pavé-zettingen. 

Meer informatie:

Busch & Co.
Tel. +49 (0) 2263 860
www.busch.eu  

BUSCH HEEFT HET ASSORTIMENT UITGEBREID MET EEN HARDMETAAL-

BOOR VOOR DE BEWERKING VAN SIERADEN. ER ZIJN NIEUWE MATEN 

OM DE KLEINSTE STENEN IN BIJVOORBEELD RINGEN TE ZETTEN.
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De inspiratie uit de luchtvaart is duidelijk herkenbaar bij de nieuwe 
Victorinox Airboss Mechanical Black Editions. De modellen zijn voorzien 
van een gezandstraalde mat zwarte PVD-coating kast en band. Zoals we 
gewend zijn van Victorinox presteren ook de Victorinox Airboss Mechanical 
Black Editions onder alle omstandigheden en zijn zodoende een uiterst 
betrouwbaar hulpmiddel. De afleesbaarheid is bij het ontwerpen scherp in 
het oog gehouden en dat heeft geleid tot opvallende witte indexen en uur- 
en minutenwijzers, waar de secondewijzer in een dieprode kleur eveneens 
eruit springt.

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

DIT NAJAAR STAAT VOOR VICTORINOX SWISS ARMY IN HET TEKEN 

VAN DE LUCHTVAART MET DE INTRODUCTIE VAN DRIE PILOTENMO-

DELLEN. DE VICTORINOX AIRBOSS MECHANICAL BLACK EDITIONS 

COMBINEREN FUNCTIONALITEIT MET EEN FRAAI DESIGN.

VICTORINOX 
AIRBOSS MECHANICAL BLACK EDITIONS

http://www.busch.eu/
mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/


Bezoek onze road-show (of presentative – of tentoonselling) op :

19th Oct 3pm – 09 pm Hotel Wolvega-Heerenveen, Atlanta 10, 8472 CA Wolvega

20th Oct 3pm – 09 pm Hotel Mitland, Arienslaan1, 3573 PT Utrecht

21th Oct 3pm – 09 pm Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om onze collectie te bezichtigen, onze sales team te ontmoeten en 

de mogelijkheden te bespreken tot een succesvolle samenwerking. Wordt een lid van onze BS-familie!

MY BEST TIME – watches of Bruno Söhnle Uhrenatelier Glashütte/SA

www.brunosoehnle.de

UITNODIGING

http://www.brunosoehnle.de/
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G E Z I E N  O P  D E  N A J A A R S B E U R S

BLAUW ZET DOOR BIJ OBAKU

De kleuren roségoud gecombineerd met de indigo blauwe wijzerplaat en leren band, maakt deze 
horloges tot een prachtig exemplaar. De horloges van Obaku zijn populair door de cleane en strakke 
uitstraling, maar mogen we toch wel verfijnd noemen. Een clean, fris design zonder al te veel onno-
dige details zal altijd in de mode blijven, volgens Brand Director Henriette Arvin. “In het algemeen 
willen we blijvende horloges ontwerpen, die niet uit de mode zullen gaan”, zegt de Deense. “Toch is 
het goed om een van de bestaande populaire collectie af en toe uit te breiden met modellen die meer 
on trend zijn.” En dat laatste heeft Obaku zeker gedaan.

Meer informatie:

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

BLAUW IS EN BLIJFT ONVERMINDERD POPULAIR ALS MODEKLEUR EN WORDT DAN OOK 

VEELVULDIG GEBRUIKT IN HORLOGECOLLECTIES VAN ALLE BEKENDE MERKEN, ZO OOK 

BIJ OBAKU. DE POPULAIRE MODELLEN V129, V173 EN V171 ZIJN IN HET FALL/WINTER 

SEIZOEN ALLEMAAL UITGEVOERD IN HET BLAUW NATUURLIJK

NOVELTIES VAN PICTO: 
JEANS EN BORDEAUX

De blauwe ‘Jeans’ editie heeft een horlogeband die gemaakt is van jeans-
stof. De binnenkant van de band is van leer en de leuke twist aan de band 
is het gekleurde lusje aan de band. Daarnaast is het model voorzien van een 
goudkleurige kast met een frisse lichtblauwe wijzerplaat. De bordeauxrode 
variant heeft een roségouden IP plating, een zachtroze wijzerplaat en ook de 
kenmerkende stip op de wijzerplaat is roségoud van kleur. Beide modellen 
zijn te verkrijgen in de afmeting 40 mm. De lederen band geeft het horloge 
een frisse en draagbare look. 

Meer informatie:

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

HET DEENSE MERK PICTO – DAT BEKEND STAAT OM HET EENVOU-

DIGE DESIGN WAAR EEN PUNT OP DE WIJZERPLAAT DE TIJD AAN-

GEEFT – HEEFT EEN AANTAL NIEUWE MODELLEN UITGEBRACHT, 

DIE HELEMAAL ON TREND  ZIJN IN DE KLEUREN BLAUW EN BOR-

DEAUXROOD.

mailto:info@city-time.nl
mailto:info@city-time.nl


Drijfhout
De grootste collectie gouden sieraden 

uit voorraad leverbaar

Grote collectie gouden slavenbanden
volledig 14 karaat goud, niet gevuld met ander metaal

De slavenbanden zijn tevens leverbaar 
in de standaard vormen ovaal en vlak

Openingstijden showroom: ma t/m vr 8.30-16.30 uur
Keienbergweg 12 - 1101 GB Amsterdam

www.drijfhoutnl.com - info@drijfhoutnl.com

t. (+31) 020 564 8 520

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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I N T E R V I E W  T O N  T I J H U I S  E N  S H A R O N  V A N  H E T  H O F  –  E S S E N C E 

Wij kennen Ton als een creatieve, ambitieuze, hardwerkende en betrouwbare 
man. Niets beloven wat hij niet na kan komen, reëel in het stellen van doelen 
en altijd zijn eigen weg kiezen. Twee jaar geleden creëerde hij Sparkling Jewels, 
het concept met als rode draad verwisselbare hangers en armbanden. Ton had 
zijn handen vol aan het goed opzetten van Sparkling Jewels, maar kwam er ook 
achter dat het vinden van een goede agent voor zijn merk toch niet zo eenvou-
dig was. “Het is voor agenten gewoon heel moeilijk om hun focus op één merk 
te hebben. Dat is logisch, maar voor Sparkling Jewels was dat in het begin juist 
wel belangrijk. Het frustreerde dat ik geen goede agent kon vinden. Sharon was 
al voorzien en werkte bij een sieraden- en fashionagentschap, maar vorig jaar 
heeft ze toch besloten zich te volledig te richten op Essence.”

ZAKELIJK EN PRIVÉ
Sharon zag de zoektocht van Ton naar een agent eigenlijk met lede ogen aan. 
“Ton is zo enthousiast en doortastend, maar helaas lukte het niet om iemand 
te vinden die zijn verhaal en dat van Sparkling Jewels goed kon overbrengen 
op juweliers. Ik onderkende het potentieel van Sparkling Jewels ook en daarbij 
waren we samen al plannen aan het maken om Hooked op de markt te bren-
gen. Ik werd dus zijdelings zeker betrokken bij het bedrijf, maar ik zat nog met 
mijn andere baan. Daarbij wilde ik graag zakelijk en privé gescheiden houden, 

MET RUIM EEN DECENNIA ERVARING IN DE PRODUCTIE VAN SIERADEN EN HET ONTWIKKELEN VAN CONCEPTEN BESLOOT TON TIJHUIS 

ALWEER TWEE JAAR GELEDEN OM ZIJN EIGEN PAD TE KIEZEN. ONDANKS ZIJN JONGE LEEFTIJD, MAG JE DUS WEL STELLEN DAT HIJ HET KLAP-

PEN VAN DE ZWEEP KENT. HIJ INTRODUCEERDE MET VEEL SUCCES SPARKLING JEWELS, KWAM VORIG JAAR MET HOOKED EN HEEFT MET ZIJN 

BEDRIJF ESSENCE DE DISTRIBUTIERECHTEN VOOR SILVER ROSE IN NEDERLAND. ALS HET GAAT OM SALES EN MARKETING KON HIJ ECHTER 

NOG WEL WAT HULP GEBRUIKEN EN GELUKKIG VOOR TON WAS DAAR SHARON VAN HET HOF. NIET ALLEEN ZIJN ‘BETERE WEDERHELFT’ 

PRIVÉ GEZIEN, MAAR SINDS VORIG JAAR OOK ZIJN PARTNER OP ZAKELIJK GEBIED. HEBBEN WE HIER TE MAKEN MET EEN DREAM TEAM? WIJ 

WILDEN HET GRAAG TE WETEN KOMEN EN ZOCHTEN HET DUO OP IN HUN NIEUWE BEDRIJFSPAND IN ZWOLLE. 

maar dat ging gewoon niet meer. Ik vond het te leuk en heb dus vorig jaar mijn 
baan opgezegd. We besloten om samen Essence te gaan runnen en ik heb tot 
nu toe geen moment spijt gehad.”
 
“We hebben ons in het avontuur gestort”, vervolgt Sharon. “Essence stond vorig 
jaar nog in de kinderschoenen. Ton had veel geïnvesteerd en hij begon net wat 
geld te verdienen. Het was een risico om samen te gaan werken en ik moet toe-
geven dat ik het best wel eng vond. We zijn allebei haantjes en denken dat we 
het altijd beter weten. Dat kan zorgen voor discussies, maar daarnaast vullen 
we elkaar ook goed aan. Ik ben mij gaan focussen op de sales en marketing, ter-
wijl Ton zich kon richten op de productie en ontwikkeling van de concepten.”

FOCUS
Het woord focus komt veelvuldig terug in ons gesprek met Sharon en Ton. 
“Maar dat is ook heel belangrijk voor Ton én voor mij geweest. Omdat Ton 
dertig petten tegelijk op had en alles zelf moest regelen – van het ontwerpen 
van nieuwe modellen tot het versturen van pakketten – kon hij zich niet volle-
dig richten op de belangrijke zaken. Toen ik erbij kwam ben ik meteen klanten 
gaan bezoeken van Sparkling Jewels en Ton kon zich onder meer richten op 
het introduceren van Hooked. Eind oktober hadden we al 45 verkooppunten 

FOCUS IS HET SLEUTELWOORD
BIJ ESSENCE
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met Hooked en eigenlijk zijn we van daaruit verder doorgegroeid met zowel 
Sparkling Jewels als Hooked.” 

ESSENCE GAAT INTERNATIONAAL
Met de komst van Sharon bij Essence werd er ook een duidelijkere visie neer-
gelegd. Internationalisering was een streven en dat is eigenlijk heel snel gerea-
liseerd. “Maar als je ziet wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, dan is dat 
echt bizar. We hebben met Hooked in een jaar tijd 120 dealers in Nederland 
gerealiseerd én het sieradenconcept wordt al in Engeland, België, Duitsland, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland verkocht. Met Sparkling Jewels hebben 
we ook al overeenkomsten gesloten met distributeurs in Spanje, Engeland en 
Oostenrijk. Hele mooie stappen die gemaakt zijn en dat smaakt naar meer.”
 
VALKUILEN
Wat er in een jaar allemaal wel niet kan gebeuren. “Het is heel simpel. Ton 
had de juiste ideeën, was op de goede weg, maar had gewoon hulp nodig. Nu 
we de taken goed hebben verdeeld, blijkt dat de resultaten volgen. We zijn er 
nog lang niet, maar we zetten stappen. Dat gaat allemaal heel doordacht. We 
doen geen gekke dingen en we zien ook wel dat we nog professioneler moeten 
worden. Doordat we zo snel gegroeid zijn, is het risico aanwezig dat je in de 
bekende valkuilen trapt. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen. We heb-
ben onze voorraden op orde, en hebben daar veel geld in geïnvesteerd, en de 
kwaliteit van de producten is verbeterd. Daarbij blijft er ontwikkeling in de col-
lecties.”

SPARKLING JEWELS 
De ontwikkeling van Sparkling Jewels heeft ook geleid tot een nog beter totaal-
concept. “We hebben ervoor gezorgd dat Sparkling Jewels bij klanten nog beter 
gepresenteerd wordt. De displays zijn herzien en we hebben dit najaar nieuwe 
shop-in-shops ontwikkeld. Er is met Sparkling Jewels nog heel veel winst te 
behalen. Sparkling Jewels is een mooi basismerk voor juweliers. De colliers 
met edelstenen hangers en de armbanden kunnen wel trendy gedragen worden, 
maar het is geen hypeproduct. Sparkling Jewels heeft het afgelopen jaar meer 
body gekregen. De basis staat met een fraaie collectie en we hebben de kwali-
teit naar een hoger niveau getild. Het zelf samenstellen van een sieraad en het 
persoonlijk maken is een onuitputtelijk concept. Dat blijft onverminderd popu-
lair. Ik ben heel trots op wat we bereikt hebben”, zegt Ton.
 
HOOKED
Met Hooked introduceerde Essence vorig jaar een sieradenconcept dat meer 
trendgevoelig is dan Sparkling Jewels. “Hooked is vernieuwend, een unisex arm-
bandenconcept en een super trendy toevoeging aan ons assortiment. Het zijn 
armbanden van diverse materialen, zoals het beste leer en paracord, gecom-
bineerd met anker-elementen. Hooked is een echt trendproduct en heeft dus 
een kortere levensduur in deze vorm als bijvoorbeeld Sparkling Jewels en Silver 
Rose. Maar het verhaal achter Hooked en de sieraden zelf zijn onderschei-
dend. We gaan knallen met Hooked en willen zo snel mogelijk doorgroeien. 
Internationaal gezien, maar ook in Nederland. We verliezen de focus op onze 
thuismarkt en onze dealers niet. We willen hen blijven voorzien van mooie pro-
ducten en een goede service.”

WAKKER BLIJVEN
De samenwerking op zakelijk gebied tussen Ton en Sharon mag nu al een suc-
ces genoemd worden. “Dit is het juiste besluit geweest. Sparkling Jewels en 

Hooked zijn onze kindjes en als je zelf iets creëert, werk je er ook harder voor. 
En hard werken doen we, maar dat vinden we geweldig. We hebben plezier in 
ons werk, maar we moeten wel wakker blijven nu. Het is tijd om door te pak-
ken, maar zoals gezegd doen we alles doordacht. Je moet niet in zeven sloten 
tegelijk willen lopen”, vertelt Sharon.

“We hebben vorig jaar ook een stappenplan opgesteld”, vult Ton aan. “Als 
eerste hebben we de taken duidelijk verdeeld zodat we ons konden focussen. 
We wilden vervolgens de distributie naar het buitenland opzetten en dat is ook 
gerealiseerd. Stap drie is dat we Nederland goed willen onderhouden en zorgen 
dat onze merken hier goed gepositioneerd worden. Een goede thuismarkt is van 
essentieel belang. De volgende stap is het verder uitbouwen van het merkenpak-
ket. We hebben een nieuw merk op het oog. Het gaat om nicheproducten met 
kleurrijke edelstenen, maar wat verfijnder dan we al aanbieden. En met Silver 
Rose hebben we een prachtig zilveren sieradenmerk voor juweliers. Het doel is 
nu doorgroeien als bedrijf.”

GROEI
De eerste stappen om de groei op te vangen hebben Ton en Sharon dus al gezet. 
Een nieuw bedrijfspand in Zwolle moet de opmaat zijn naar meer groei. “Er zijn 
voor ons nog heel veel mogelijkheden. We hebben nu in ieder geval de ruimte 
om de eerste groei op te vangen en we zijn naarstig op zoek naar uitbreiding 
van ons team. We hebben extra handjes nodig om alles in goede banen te lei-
den. Als je ziet wat we bereikt hebben met vier handen, moet je voorstellen wat 
er kan gebeuren als we dat aantal verdubbelen. Maar alles draait om focus. Wat 
je doet, moet je goed doen”, zo geven Sharon en Ton tot slot aan.

Meer informatie: Essence
Tel. 038-853 66 55, www.essencecollections.com

“WE VERLIEZEN DE FOCUS OP 
ONZE THUISMARKT EN ONZE 
DEALERS NIET. WE WILLEN HEN 
BLIJVEN VOORZIEN VAN MOOIE 
PRODUCTEN EN EEN GOEDE 
SERVICE”

http://www.essencecollections.com/


RUFINA GRANDE RING
 Sterling zilver en zirconia

€ 199 

SIFJAKOBS.COM SIF JAKOBS JEWELLERY SIF JAKOBS JEWELLERY

http://sifjakobs.com/
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William L. 1985: 

     VINTAGE STIJL CHRONOGRAFEN MET SUCCESFACTOR 

Wat de laatste tijd opvalt is het aantal ‘retro’ collecties bij horlogemer-
ken. Back to basic, een tendens dat zich al eerder voordeed in het hoge 
segment, is nu zichtbaar in het betaalbare segment. De horloges van 
onze vaders en opa’s zijn weer helemaal actueel en tijdloos. Dat leidt tot 
nieuwe merken waar William L. een opvallende van is. “Maar William L. 
is onderscheidend doordat de normen en waarden uit het hoge segment 
zijn meegenomen in het product”, zo vertelt Maurice van Gelderen.

HET VERHAAL 
“William L. 1985 is opgericht door Guillaume Laidet. Deze Fransman 
heeft niet alleen een passie voor polshorloges, hij heeft ook een ruime 
ervaring in het productieproces en op het gebied van marketing in de 
horlogebranche. Zo heeft hij gewerkt bij Zenith en bij Jaeger-LeCoultre. 
Hij is zijn eigen merk gestart met William L. nadat hij heel veel positieve 
reacties ontving op een oud Zwitsers horloge dat hij droeg. Dit erfstuk 
was van de oom van zijn vader geweest, maar niet meer verkrijgbaar of 
duur om aan te schaffen. Hij besloot om een horlogemerk met dezelfde 
uitstraling te realiseren en zo geschiedde. Door crowdfunding ontving hij 
binnen een zeer korte tijd zijn startkapitaal met gemak bij elkaar en ging 
hij aan de slag. Zijn doel was een kwalitatief hoogwaardig vintage hor-
loge op de markt te brengen met een uiterst aantrekkelijke verkoopprijs. 
Het succes bevestigd zich nu al in de doorverkoop van de horloges.”

DE KANS 
Dat het allemaal snel kan gaan is wel duidelijk. William L. 1985 is een 
hit en verovert in rap tempo Europa. Maurice kreeg de kans om de distri-

butierechten van het merk voor Nederland te vergaren en sloeg toe. “Na 
jarenlang met Ice-Watch gewerkt te hebben was ik op zoek naar een 
nieuw merk, een nieuwe uitdaging en ik wilde graag op eigen benen 
staan. Met William L. heb ik die kans gekregen en met beide handen 
aangegrepen. Het eerste doel was om een stand op de Najaarsbeurs te 
bemachtigen. Dat is gelukt en de eerste introductie heeft dan ook daar 
plaatsgevonden. De reacties zijn allemaal zeer positief en de eerste 
juweliers zijn al ingestapt. William L. 1985 is een mooi, betaalbaar, 
kwalitatief hoogwaardig horlogemerk, met een brede collectie. Alles 
wijst erop dat dit merk een groot succes gaat worden”, zo is Maurice 
duidelijk. 

De collectie van William L. 1985 toont het jaren vijftig design dat je ver-
wacht. Fraaie chronografen mét een geweldige prijs. “De chronografen 
kosten niet meer dan € 189,-. Dat is de wens van Guillaume Laidet en 
daar houdt hij aan vast. Daarbij is er volop ontwikkeling in de collectie 
en is er nog heel veel potentie om het merk verder succesvol uit te bou-
wen.”

Meer informatie:

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

HET LEUKE VAN HET BEZOEKEN VAN BIJVOORBEELD DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS IS DAT ER 

ALTIJD NIEUWE MERKEN AANWEZIG ZIJN WAARVAN JE HET BESTAAN NOG NIET KENDE. ZO WER-

DEN WIJ TIJDENS DE NAJAARSBEURS VERRAST DOOR MAURICE VAN GELDEREN, DIE NA JARENLANG 

VERANTWOORDELIJK TE ZIJN GEWEEST VOOR ICE-WATCH BIJ PAUL SIMONS EN RECENT BIJ DE PDA 

GROUP, HEEFT BESLOTEN VOOR ZICHZELF TE BEGINNEN. HIJ GOOIDE HOGE OGEN MET HET NIEUWE 

HORLOGEMERK WILLIAM L. 1985.

http://www.qtimedistribution.nl/
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B E U R S V E R S L A G

NA VIER SUCCESVOLLE BEURSDAGEN SLOOT DE BIJORHCA PARIS OP MAANDAG 5 SEPTEM-

BER DE DEUREN VAN HET BEURSCOMPLEX PARIS PORTE DE VERSAILLES. IN EEN MOEILIJKE 

ECONOMISCHE CONTEXT IS DE VAKBEURS ERIN GESLAAGD OM HET BEZOEKCIJFER OP 

PIJL TE HOUDEN. ONDANKS DE VERWACHTE DALING VAN HET AANTAL INTERNATIONALE 

INKOPERS DAT FRANKRIJK NOG STEEDS VERMIJDT VANWEGE DE ACTUELE OMSTANDIGHE-

DEN, IS HET TOTAAL AANTAL INKOPERS GELIJK GEBLEVEN AAN DAT VAN JANUARI DIT JAAR. 

VOORAL NEDERLAND WAS GOED VERTEGENWOORDIGD.

VOLOP INSPIRATIE TIJDENS 
BIJORHCA PARIS 

De markt kent momenteel snelle ontwikke-
lingen en de huidige detaillist is meer gespe-
cialiseerd op zoek naar een verbreding van 
het aanbod om beter te kunnen inspelen op 
de behoeften van hun klanten.  Deze transi-
tieperiode is gunstig voor de totstandbrenging 
van nieuwe gepersonaliseerde diensten die de 
relatie tussen professionals en dus ook de busi-
ness bevorderen. Met dit uitgangspunt heeft 
het Bijorhca Paris-team dit jaar de Personal 
Shopper geïnitieerd en trok daarmee grote 
belangstelling onder de bezoekers. Dankzij 
deze dienst kunnen inkopers online in enkele 
kliks de juiste exposant vinden die overeen-
komt met hun inkoopcriteria en een persoon-
lijk bezoek plannen.

FASHION TRENDS
De Fashion Trends, een van de belangrijkste beursruimtes, is dit jaar verder ont-
wikkeld om beter aan te sluiten op het gevarieerde bezoekersprofiel. Het team 
van Elizabeth Leriche heeft gewerkt aan een project waarbij het sieraad werd 
geassocieerd aan kledingelementen om een globale visie te creëren. Een modi-
euze oriëntatie die inspeelt op het grote aantal algemene mode- en designmerken 
aanwezig op de vakbeurs.

EXPOSANTEN
Het aanbod van de Bijorhca Paris werd gepresenteerd door 475 exposanten en 
merken waarvan 53% internationaal. In de sector waardevolle sieraden (goud, 
juwelen, zilver, vermeil, staal en horloges) presenteerden 150 exposanten hun 
aanbod, 250 merken met fantasiesieraden namen deel en in de sector Elements, 
voor professionele fournituren, technische industrie en verzekeringen, werd het 
aanbod door 75 exposanten gepresenteerd. 

BIJORHCA 2017
Alle belangrijke marktspelers waren aanwezig tijdens de afgelopen Bijorhca Paris, 
die hiermee wederom haar toonaangevende rol als trefpunt voor alle professionals 
in de sieradenbranche heeft onderstreept. De volgende beurseditie van Bijorhca 
Paris vindt plaats van 20 tot en met 23 januari 2017 in Parijs.

Meer informatie:

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

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


Hèt ringenmerk van Nederland 
introduceert Box 6 & 7!

Met de boxen 6 & 7 komt Aller Spanninga

met een prachtige show collectie in het 

luxere segment. De collectie wordt gepre-

senteerd in 2 luxe boxen. De consument

heeft hiermee een goed overzicht en vele 

keuze mogelijkheden. Deze luxe en hand-

zame collecties zijn zowel in dummy als in

14 karaat goud verkrijgbaar.
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     STOER SIERADENMERK VOOR HEREN 
CHICO D’ORO: 

VAN BAS STIJNIS EN EVERON JACKSON HOOI

HET WAS NOG EVEN SPANNEND OF HET GEHAALD ZOU WORDEN, MAAR UIT-

EINDELIJK IS HET SGS FABRIEK TOCH GELUKT OM TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS HET NIEUWE SIERADENMERK TE PRESENTEREN. IN SAMENWER-

KING MET BN’ER EVERON JACKSON HOOI (ONDER MEER BEKEND ALS BING IN 

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN) HEEFT BAS STIJNIS EEN NIEUW STOER SIERADEN-

MERK VOOR MANNEN ONDER DE NAAM CHICO D’ORO GEÏNTRODUCEERD. 



Op maandag 12 september was Everon Jackson Hooi aanwezig op de stand van SGS fabriek om samen 
met Bas Stijnis hun merk Chico D’oro aan de aanwezige bezoekers en de pers te laten zien. Chico D’oro 
zijn stoere armbanden gemaakt van massief zilver, al dan niet voorzien van een 5 micron goudlaag in 
rosé-, wit- en geelgoud. Het design en de vormgeving van het logo mag op het conto geschreven worden 
van Everon Jackson Hooi, terwijl je in de hoogwaardige afwerking en de algehele realisatie van de ban-
den natuurlijk het vakmanschap van Bas Stijnis herkent.

HANDGEMAAKT
Bas Stijnis is zeer trots op de samenwerking met Everon Jackson Hooi. “De jarenlange ervaring die wij 
hebben op het gebied van het vervaardigen van armbanden heeft ons geholpen om een topkwaliteit mas-
sief 925 sterling zilveren armbandencollectie voor heren te realiseren. De Chico D’oro armbanden zijn 
compleet handgemaakt in ons eigen atelier en we hebben uitsluitend de beste materialen gebruikt. Ik 
vind dat we echte kunstwerken hebben gemaakt. En je ziet dat mannen steeds vaker armbanden gaan 
dragen, dus het speelt in dat opzicht ook in op een vraag. Naast de hoogglans afwerking zijn de banden 
ook beschikbaar met een 5 micron goudlaag in rosé-, wit- en geelgoud. Door onze ervaring met het 
produceren van Fjory hebben wij een speciale manier ontwikkeld om de banden van deze goudlaag te 
kunnen voorzien. En de banden zijn heel scherp geprijsd met een winkelverkoopprijs van € 375,-. Opties 
zijn er verder genoeg en we maken de banden desgewenst ook in massief goud.”

BEKENDHEID
Everon Jackson Hooi heeft zich dus beziggehouden met het design en de vormgeving van het logo. “Als 
je het logo helemaal uit elkaar gaat halen, dan komen alle letters tevoorschijn van de naam Chico D’oro. 
Vanaf 1 november ga ik de sieraden overal promoten – onder meer in GTST en RTL Boulevard, maar ook 
bevriende BN’ers zullen de armbanden dragen – en gaan wij de spanning bij de consument opbouwen. 
De bedoeling is dat we op 21 november de grote lancering laten plaatsvinden. Hieraan gekoppeld maken 
wij een geweldige website waarin de consument de verkooppunten kan vinden.”

Nu het startsein is gegeven en er ruchtbaarheid wordt gegeven aan het bestaan van Chico D’oro, is het 
noodzaak om dealers te vinden. Bas: “Het doel op de korte termijn is om vijftig dealers te realiseren. 
Tegen een in verhouding kleine investering krijgt de juwelier een kant en klaar sieradenconcept met 
een passende website en POS-materiaal en een enorme marketingcampagne. Everon is natuurlijk een 
Bekende Nederlander die landelijke exposure voor Chico D’oro garandeert. Allemaal factoren die wat 
ons betreft eraan bijdragen dat Chico D’oro zowel nationaal als internationaal een succes gaat worden.” 

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


Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

EdEdEdddisisissisonononnononlalalaalaaanannanann 3333336-6-6--6 38383838838,,,, 2662222 65655 JJJJJJJCCCCCCCCCCC C BBlBlBllBlBlBlBlBlBBllBlBlBBBlBlBlBlBlBlBlleeeieieieeieie swswswwijijijk k k k k      NLNLNLNLNL tttttt 000000010101010101 55555529292929 6666666666 000000000 BEBEBEBEBEBB ttt 00333 80808 8 040404 9999999   fff 0000101010 5552929299 00000000 88888888 eeee iiiinfnfnfnfo@o@o@o@bibibibijojojojoumumumumododododerererernenenene.n.n.n.nllll

FOURNITUREN | GEREEDSCHAPPEN | MACHINES | METALEN | BATTERIJEN | EDELSTENEN | POETSMIDDELEN | SLUITINGEN | RIJGGAREN | VERPAKKINGEN | PRESENTATIE
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DUTCH SALES AGENT: WWW.FIEN.COMPANY

TER OVERNAME AANGEBODEN:

BENT U GEÏNTERESSEERD EN IN DE POSITIE TER OVERNAME? 
STUUR UW REACTIE PER MAIL ONDER NUMMER 1206 
O.V.V. JUWELIERSZAAK NAAR G.PEPPEL@GPMEDIA.NL

- goedlopende juwelierszaak
- middensegment horloges en sieraden
- centraal in Nederland
- A-locatie centrum 
- grote etalage
- vloeroppervlak ca. 110m2
- kantoorruimte, werkplaats, pantry, toiletgroep, bergruimte
- inclusief airco, winkelinrichting/vitrinekasten, moderne beveiligingsinstallatie 
- jaaromzet ca. € 600.000,- 
- huurprijs per maand € 3.000,-.

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
mailto:G.PEPPEL@gpmedia.nl
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     LUXE DAMESHORLOGES IN NIEUWE 

       Citizen 
     L Ambiluna collectie

DIT JAAR MARKEERT VOOR CITIZEN HET 40-JARIG JUBILEUM VAN HAAR ECO-DRIVE TECHNIEK, MAAR 

HET JAPANSE HORLOGEMERK IS NATUURLIJK MEER DAN ALLEEN ECO-DRIVE. CITIZEN HEEFT BIJVOOR-

BEELD OOK EEN NIEUWE COLLECTIE HORLOGES VOOR DAMES EN DIT NAJAAR VERRAST HET MERK 

MET DE INTRODUCTIE VAN DE CITIZEN L AMBILUNA COLLECTIE.
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URUSHI
Een mooi designelement dat terugkomt in de Citizen L Ambiluna collectie is de ‘Urushi druppel’ dat haar oor-
sprong heeft in de traditionele Japanse lakwerk. Elk model wordt met de hand bewerkt, waardoor geen enkel 
model hetzelfde is. Door het uitmuntende lakwerk heeft elk horloge een eigen reflectie van licht. De Urushi 
druppel is op de horlogeband terug te vinden. Een diamant is tussen de kast en de Urushi druppel gepositio-
neerd en fungeert tevens als twaalf-uur index. 

Meer informatie: 
Citizen Watch Europe
Tel. +49 (0)40 73462 360
www.citizenwatch.nl 

Citizen L horloges staan voor luxe en combineren vakmanschap met een tijdloos, elegant en modern design. De 
nieuwe Citizen L Ambiluna collectie is geïnspireerd door architect Sou Fujimoto en het merk is daarnaast onder 
de supervisie van fashionjournalist Yoshiko Ikoma ontworpen.

ECO-DRIVE
De nieuwe horlogecollectie van Citizen omarmt het concept van duurzaamheid en vakmanschap, 
wat inhoudt dat er ingespeeld wordt op traditionele technieken. Duurzaamheid wordt 
natuurlijk gerealiseerd door gebruik te maken van het welbekende Eco-Drive uurwerk van 
Citizen waarmee energie vanuit elke lichtbron wordt onttrokken.

MOON-GLAZED
In de nieuwe Citizen L Ambiluna collectie wordt gespeeld 
met licht en design. Zo is het saffierglas dat de wij-
zerplaat beschermd met opzet mat gemaakt. Deze 
zogenaamde ‘moon-glazed saffierkristal’ is geïn-
spireerd door de maan die omgeven wordt door 
zacht licht. 

http://www.citizenwatch.nl/
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I N T R O D U C T I E

ETERNAL: NIEUW NEDERLANDS
                          TROUWRINGENMERK 

NEDERLAND IS EEN TROUWRINGENMERK RIJKER. ONDER DE NAAM 

ETERNAL WORDEN BETAALBARE TROUWRINGEN OP DE MARKT 

GEBRACHT IN 14 KARAAT GEEL-, WIT- OF BICOLOR GOUD, EVEN-

TUEEL MET DIAMANT GEZET. “DE TROUWRINGEN VAN ETERNAL 

VALLEN OP DOOR DE MOOIE AFWERKING, KWALITEIT EN UITERST 

SCHERPE PRIJZEN”, ZO HOREN WIJ VAN ANDRÉ HOOGENBOEZEM 

VAN ETERNAL.

“Na ruim twintig jaar ervaring bij Aurum met onder andere de trouwringmer-
ken Desiree en Martinshof, heb ik samen met Louis Bros een nieuw Nederlands 
trouwringenmerk gelanceerd”, aldus André.

PRIJSKLASSE
“Consumenten kopen tegenwoordig veel via internet. Trouwringen natuurlijk 
in mindere mate, maar ze oriënteren zich wel online en dan is het belangrijk 
dat je als merk een goede website hebt die duidelijk is en waar de desbetref-
fende dealers vermeld staan. Er is behoefte bij de consument aan betaalbare 
ringen; dat wil zeggen onder de €1.000,- per paar in 14 karaat. Eternal biedt 
deze mogelijkheid met een ruim scala aan geelgoud, witgoud en bicolor ringen 
vanaf €450,- per paar. De gemiddelde prijs per paar is €600,- in 14 karaat goud 
met briljant gezet.”

DUMMYCOLLECTIE 
“De juwelier koopt een collectie dummy’s van minimaal 24 paar inclusief 
display”, zo gaat André verder. “We kunnen snel leveren, meestal binnen één 
week, tot maximaal vier weken bij afwijkende modellen. Momenteel hebben 
we 48 paar in het assortiment, met een ruim aanbod in gladde, bewerkte en 
bicolor ringen, maar we streven ernaar om elk jaar vijftig paar nieuwe model-
len in de collectie te brengen.”

TOEKOMST
Gevraagd naar de plannen voor de toekomst vertelt 
André: “Naast de huidige collectie zal er ook een col-
lectie komen die hoger geprijsd is zodat iedere con-
sument bediend kan worden. Naast onze trouwringen 
hebben we nu al een collectie aanzoekringen met dia-
manten van 0.05 karaat tot 1.00 karaat en sieraden met 
zirkonia en briljant, ook onder de naam Eternal. Dit zal 
steeds verder uitgebreid worden.”

Meer informatie:

Eternal,
Tel. 06-20366866
info@eternaltrouwringen.nl
www.eternaltrouwringen.nl
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In november 2015 lanceerde Fossil onder het label Fossil Q al haar eigen wearables lijn. 
Gelijktijdig nam het Amerikaanse bedrijf ook Misfit Inc. over, een innovator op het gebied 
van wearable technologie en stijlvolle trackers. Deze overname biedt Fossil Group de 
mogelijkheid om haar consumenten een breed scala aan traditionele uurwerken en 
modieuze wearables aan te bieden in een markt die nog steeds groeiende is. De vraag 
naar stijlvolle connected accessoires neemt namelijk sterk toe en niet alleen de consu-

Fossil Group ZET ZWAAR 

IN OP SMART PRODUCTEN  
DE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN CONNECTED WATCHES, EEN 

ZOGENAAMD WEARABLE, ZIJN NIET MEER TE STOPPEN. WAAR DIGITALE 

HORLOGES EN HORLOGES DIE IN VERBINDING STAAN MET SMARTPHONES 

VOORHEEN NOG EEN ZEER BEDENKELIJK DESIGN HADDEN, WORDEN VAK-

MANSCHAP EN TECHNOLOGIE STEEDS MEER VERENIGD IN MOOIE CONNEC-

TED ACCESSOIRES. EEN HEEL MOOI VOORBEELD ZIJN DE NIEUWE SMART-

WATCHES VAN FOSSIL (FOSSIL Q) EN DE MICHAEL KORS ACCESS MODELLEN. 

HIERMEE GEEFT DE FOSSIL GROUP EEN VERVOLG AAN HAAR EERDERE AMBI-

TIES OM DE MARKT TE VOORZIEN VAN FASHIONABLE SMARTWATCHES EN 

DAT IS HET BEDRIJF ZEKER GELUKT.

menten die al een horloge dragen maar ook een 
nieuwe consument, die voorheen geen horloge 
droegen. Dat was ook de boodschap van de Fossil 
Group tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs, 
waar de Fossil Q collectie, Michael Kors Access 
accessoires en de Misfit trackers gepresenteerd 
werden.

VRAAG
Op de stand van de Fossil Group was er ruimte 
om de wearables te zien, te voelen, te testen en 
om informatie te krijgen over waarom Fossil dit 
ziet als toegevoegde waarde voor u als juwe-
lier. “De Fossil Group is in staat geweest om 
een fashion horloge te voorzien van smartwatch 
functionaliteiten”, aldus Maurice Hendrix, Head 
of Sales van de Fossil Group Benelux. “Het is nu 
het moment om deze horloges op de markt te 
brengen. De consument zoekt er actief naar en 
we zien dat na de ‘innovators’ nu ook al de ‘early 
majority’ gaat instappen.”

De boodschap was duidelijk: de Fossil Group 
zet sterk in op de wearables en introduceert dit 
najaar – naast de tweede generatie Fossil Q en 



Michael Kors Acces – ook de Smart Hybrids voor Emporio Armani, Skagen en Diesel. “De 
wearables zijn een compleet nieuwe categorie producten. Het vergt ook een ander soort 
kennis van de juweliers om dit product goed te kunnen verkopen. Wij zullen hiervoor 
onze buitendienst inzetten om onze klanten te trainen.”

FOSSIL Q
De Fossil Q, generatie twee collectie bestaat uit tien display smartwatches (Q Founder, 
Q Marshal en de Q Wander) in diverse designs, kleuren en materialen. Later dit jaar 
worden ook de Smart Hybrids gelanceerd en de Q Trackers. “Wij zijn vorig jaar met 
de eerste generatie gestart en het vergde tijd om alles rondom de connected watches te 
leren kennen en op te zetten. De app, de aftersalesservice en alle mogelijkheden zijn 
aspecten die we onder de knie moesten krijgen. Dat is allemaal op orde en we hebben 
geleerd van de eerste generatie. De nieuwe modellen Q Wander en Q Marshal zijn voor-
zien van touchscreen displays, roestvrijstalen of lederen banden en laten alle dagelijkse 
activiteiten zien. De licht gebogen horlogekast van de Q Wander geeft het horloge een 
subtiele én functionele uitstraling. De verwisselbare lederen band geeft het horloge stijl 
en comfort mee, zoals je mag verwachten van een horloge. De Q Marshal is voorzien 
van een iets robuuster uiterlijk. De vintage inspired lederen banden en de marineblauwe 
coating zorgen voor een stoere look.”

Net als de bestaande Q Founder, heb je door middel van het always-on display continue 
toegang tot belangrijke informatie zoals tijd, berichten, gesprekken en waarschuwingen. 
Ook kan je makkelijk reageren op berichten door het scherm aan te tikken of met behulp 
van spraakopdrachten. De horloges kan je personaliseren met aanpasbare wijzerplaten 
designs, waaronder exclusieve Fossil wijzerplaten en verwisselbare bandjes. De horloges 
zijn compatible met Android™ smartphones en iPhones en zijn gemakkelijk op te laden 
middels een nieuwe, slanke en draadloze oplader. Alles dus wat een hedendaags horloge 
nodig heeft.

MICHAEL KORS ACCESS
In samenwerking met Google en haar besturingssysteem Android wordt deze herfst de 
eerste Michael Kors smartwatch collectie onder het label MK Access gelanceerd. De 
horloges zijn beschikbaar in zowel een vrouwen- als mannenvariant en hebben verschil-
lende applicaties. De horloges tonen verschillende achtergronden die je naar eigen 
voorkeur met een simpele swipe kan veranderen. Ook zijn de bandjes verwis-
selbaar en het systeem is naast voor Android toestellen ook werkzaam 
voor de iPhone. 

SMART PRODUCTEN
Deze nieuwe smartwatch collecties van Fossil én van 
Michael Kors brengen heel duidelijk mode en technologie 
samen. Dat is tegenwoordig een vereiste om te voldoen 
aan de kritische eisen van de consument. Mensen die 
een wearable horloge kiezen, willen een mooi model, 
dat alle mogelijkheden biedt. Fossil ziet en onderkent 
deze trend en speelt daar dus heel snel op in met een 
brede range aan connected accessoires. Voor een 
juwelier een kans om een nieuw segment aan een 
nieuwe doelgroep, of een doelgroep die anders ver-
loren, te tonen. “We hebben tijdens de Najaarsbeurs 
ook hele goede reacties gehad. Men is blij dat wij 
als Fossil Group met smartwatches beginnen en 
deze nieuwe categorie verder ontwikkelen. Wij 
gaan dit jaar nog veel meer inzetten op smart pro-
ducten”, aldus Maurice Hendrix. Dat laatste is een 
understatement, want de komende maanden gaat 
de Fossil Group ruim hondert smart producten van 
de verschillende merken introduceren.

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

Tendence is een grote beurs die zich vooral richt op consumentengoederen. 
Retailers uit allerlei branches komen naar Frankfurt om de laatste trends te 
spotten en hun collecties in te kopen voor het najaar. De laatste jaren wordt 
vanuit de organisatie steeds meer gericht op sieraden, horloges en accessoires 
en dit jaar was hal 9.2 ingericht voor leveranciers en merken van allerlei pro-
ductgroepen die aansluiten bij elkaar.

BEKENDE MERKEN
Het was voor ons de eerste keer dat wij Tendence bezochten. Op voorhand 
hebben wij de exposantenlijst van hal 9.2 uitgebreid bekeken en eerlijk is 
eerlijk, we kenden zeker niet alle namen die daarop stonden. Namen die uiter-
aard wel een belletje deden rinkelen: Jéh Jewels, Qudo, Saami Crafts, Manuela 
Carl, Heide Heinzendorff, Manu Schmuck, Biba, Stones in Style, Oozoo en 
ook de merken Rolf Cremer, Danish Design, Jacob Jensen en Clic by Suzanne 
waren te bewonderen tijdens Tendence. Bekendere namen dus, maar daar-
omheen waren er dus genoeg exposanten die ons in positieve zin verrasten. 

TRENDS
Bijvoorbeeld een merk als Dur Schmuck viel op met eigentijdse zilveren sie-
raden en ook de prachtige designsieraden van Rzewuska Designerschmuck 
zouden niet misstaan in een juwelierswinkel. Daarnaast is er op Tendence 
heel veel inspiratie op te doen rondom de trends op allerlei andere product-
gebieden. 

24.000 BEZOEKERS: DAT WAS DE OPKOMST VAN 

VAKBEURS TENDENCE DIT JAAR. TOT DIT AANTAL 

BEZOEKERS HOORDE OOK DE REDACTIE VAN 

VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER DIE DE REIS NAAR 

FRANKFURT HAD GEMAAKT OM MET EIGEN OGEN 

TE ZIEN WAT ER ALLEMAAL TE ZIEN WAS. ONZE 

CONCLUSIE: VOOR JUWELIERS IS TENDENCE EEN 

ZEER LEUKE BEURS OM JE TE LATEN INSPIREREN 

EN OM EEN AANTAL VERBORGEN ‘PARELTJES’ TE 

ONTDEKKEN IN HET LAGER EN MIDDEN SEGMENT, 

WAARMEE JE JE ALS ONDERNEMER KUNT ONDER-

SCHEIDEN VAN JE CONCULLEGA’S. 

Tendence
ZIJN NICHEMERKEN

TENDENCE 2017
Om retailers nog beter tegemoet te komen is er ook gekeken naar de datum. 
Zo zal Tendence volgend jaar plaatsvinden van 24 tot en met 27 juni, om al 
heel vroeg in het seizoen klaar te zijn voor het najaar. Wij kunnen juweliers, 
trendzaken en bijouterieën een bezoek aan Tendence absoluut aanraden, al is 
het alleen al om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen ons 
vakgebied en om eens wat andere merken te zien.

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

Elselien en Coby van Buuren vieren dit jaar met Jéh Jewels het 25-jarig bestaan 

en waren in hun jubileumjaar aanwezig tijdens Tendence ▼

De sieraden van 

Qudo, van de 

fabrikant LIZAS, 

gooiden hoge 

ogen tijdens 

Tendence ▶

Fraaie designsieraden 

van Manuela Carl  ▶

N A B E S C H O U W I N G



Hoogwaardige reparaties aan sieraden 
tegen een gunstige prijs.

Zetwerk (grote en kleine aantallen).

Decoratieve galvanotechniek.

CNC graveertechniek.

Restylen van bestaande sieraden.

Nieuwwerk.

Wekelijks retour.

Postbus 2010, 1500 GA Zaandam
www.sieradenreparaties.nl

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

Frits Dikhoff Zaandam

http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
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GIGI HADID 
& TOMMY 
HILFIGER 

Gigi is met meer dan twintig miljoen Instagram volgers en 
een volgeboekte fashion agenda één van de meest begeerde 
modellen van dit moment. “Gigi Hadid is de belichaming 
van de hedendaagse Tommy girl”, zo laat Tommy Hilfiger 
weten. De half Nederlandse Gigi is niet alleen het gezicht 
van de campagne van dit seizoen, maar het model lanceert 
daarnaast ook een unieke horlogecollectie. 

COOLE STIJL 
De exclusieve horlogelijn, bestaande uit drie modellen, 
hebben de kenmerkende all American Tommy-look, maar 
met een eigen twist van Hadid. Gigi combineert een 
opgewekte en optimistische persoonlijkheid met een zelf-
verzekerde, ongedwongen en coole stijl. De horlogecol-
lectie kenmerkt zich door de gouden details. De horloges 
verschillen van elkaar door de materiaalkeuze van de band. 
Hierdoor kun je voor een casual look gaan door middel van 
een stoffen band, klassiek met een stalen band of sportief 
met een siliconen band.

Voor meer informatie: 
Beach Time International 
Tel. 075-670 70 75
www.beachtime.nl 

GIGI HADID IS DE MUZE VAN TOMMY HILFIGER EN 

DAT LEGT HET MODEL ÉN HET MERK GEEN WINDEIE-

REN. ZE HEEFT NAMELIJK EEN CAPSULE COLLECTION 

ONTWORPEN VOOR HET AMERIKAANSE MODELA-

BEL. NAAST KLEDING, SCHOENEN EN EEN PARFUM 

HEEFT HET TOPMODEL ZICH OOK GEBOGEN OVER 

EEN NIEUWE HORLOGECOLLECTIE. 

N I E U W S

http://www.beachtime.nl/


N A B E S C H O U W I N G 
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       VEEL VERRASSINGEN TIJDENS 
JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS 
ONDANKS HET MOOIE NAZOMER WEER, HEEFT EEN GROOT AANTAL JUWELIERS GELUKKIG TOCH DE MOEITE GENOMEN OM RICHTING 

UTRECHT TE REIZEN OP ZONDAG 11, MAANDAG 12 EN DINSDAG 13 SEPTEMBER OM DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN MET EIGEN OGEN TE 

BEKIJKEN TIJDENS DE AFGELOPEN JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS. DEGENEN DIE ZICH TOT BEZOEKERS MOCHTEN REKENEN ZIJN NIET 

TELEURGESTELD DOOR DE AANWEZIGE EXPOSANTEN, WANT NAGENOEG ALLE BEDRIJVEN HADDEN WEL WAT NIEUWS TE TONEN. VOOR 

DE JUWELIERS DIE DE NAJAARSBEURS NIET HEBBEN BEZOCHT HEBBEN WIJ WEER EEN UITGEBREID FOTOVERSLAG GEMAAKT OM EEN IMPRES-

SIE TE GEVEN VAN ALLE PRACHT EN PRAAL.

S!LK verraste klanten tijdens de Najaarsbeurs met de rode loper wand, lekkere 
mojito’s en natuurlijk veel mooie nieuwe sieraden

Fossil kon op heel veel 
belangstelling rekenen met de 
lancering van de connected 
watches met Fossil Q

De laser writer die bij Drijfhout op de stand stond maakt heel eenvoudig de 
meest uiteenlopende gravures

Renard
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Bas Stijnis van SGS Fabriek introduceerde met Chico D’oro een stoer sieradenmerk 

voor heren dat in samenwerking met Everon Jackson Hooi tot stand is gekomen ▼

Op de stand van PDA kregen wij de nieuwe modellen van onder meer Ice-

Watch te zien. Er zijn nu ook modellen met een magnetische sluiting

iXXXi introduceerde 

nieuwe modellen tijdens 

de Najaarsbeurs (NAJ6)

De stoere presentatie van Hooked op de stand van Essence

De stand van Casio schonk 

extra aandacht aan G-Shock en 

de samenwerking met de KNRM
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N A B E S C H O U W I N G 

De Weisz Group 

introduceerde 

Movado tijdens 

de Najaarsbeurs

▴ Spark Silver Jewelry: het nieuwe sieradenmerk van Bene-Lux Jewels

▴ Rob van Mullem (Salesmanager van International Luxury Partners voor 

Nederland) was met de merken EBEL, Locman, Montegrappa en Charriol voor het 

eerst aanwezig op de Najaarsbeurs en bijzonder trots op de vorige uitgave van De 

Juwelier

▴ Komono heeft zich begeven in de horlogebranche en toonde 

de collectie op de Jewels & Watches-etage 

tijdens de Najaarsbeurs

Deze prachtige sieraden waren te 

zien op de stand van Sanjoya
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Jeanne Wessels van MelanO

▲ De Maverick collectie van TW Steel is enorm goed ontvangen dit jaar. TW 

Steel is een samenwerking aangegaan met de jonge honden van het Amsterdamse 

Numbnut Motorcycles, een bedrijf dat custom motorfietsen maakt. ‘Son of Time’ 

is daaruit voortgekomen en deze motor is het resultaat van de samenwerking, net 

zoals de geweldige horlogecollectie 

Sif Jakobs

Wij vonden de sieraden 

van Ostrowski Design 

heel leuk en verrassend



Bij Jewels & Watches etaleren toonaangevende leveranciers hun mooiste en  
meest exclusieve aanbod van sieraden, horloges, diamanten, parels, edelstenen,  
geschenkartikelen en andere luxe juweliersartikelen. Laat je inspireren tijdens  
de collectieve openingsdag op 7 november 2016.  

Join us.

INKOOPDAG
JEWELS & WATCHES
maandag 7 november 2016, 
Utrecht (van 10.00 – 17.00 uur)

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

Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht.  
maandag 7 november 2016 (van 10.00 – 17.00 uur).  
Toegang tot Trade Mart alleen met geldige  
inschrijving bij de KvK.

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

f

TRADE MART HEADING TO

http://trademart.nl/
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G E Z I E N  O P  D E  N A J A A R S B E U R S

TIJDENS DE NAJAARSBEURS KONDEN WE VOOR 

HET EERST KENNISMAKEN MET DRIE NIEUWE 

MODELLEN UIT DE AMSTERDAM SERIES VAN 

FROMANTEEL: DE AMSTERDAM NAUTIQUE™ 

COLLECTIE. HET MARITIEME KARAKTER VAN 

AMSTERDAM – DE GRACHTEN IN COMBINATIE 

MET EIGENLIJK ALLES WAT TE WATER GAAT – IS 

PRECIES WAAR HET NAUTISCHE TINTJE VAN 

DEZE COLLECTIE VANDAAN KOMT.

AMSTERDAM NAUTIQUE™ 
COLLECTIE VAN FROMANTEEL

De Amsterdam Nautique™ horloges bevatten een 
Zwitsers quartz caliber 6004.D uurwerk en zijn verkrijg-
baar met drie verschillende wijzerplaten – wit, blauw en 
donkergrijs – die elk zijn afgewerkt met een licht verti-
caal reliëf, refererend naar het houten dek van zeiljach-
ten. De horlogekast is gemaakt van gepolijst roestvrij 
staal en wordt nauwkeurig afgedekt door een saffiergla-
zen plaat. De details van de wijzerplaat zijn zo ontwor-
pen dat ze opvallen, maar toch het ingetogen ontwerp 
van de rest van het horloge niet in de weg staan. De 
rode en witte kleuraccenten, de datumindicator en de 
kleine secondewijzer vormen samen het karakter van 
een robuust maar nog altijd klassiek horloge.
 
WAAR HET VERHAAL OOIT BEGON
Met de komst van de nieuwe Amsterdam Nautique™ 
horloges bestaat de volledige Amsterdam Series™ nu 
uit negen verschillende horlogemodellen. De collectie 
is nog altijd een weerspiegeling van de tijdloze schoon-
heid van de stad waar het verhaal van de klokkenmakers 
familie Fromanteel ooit begon. Terug in de 17e eeuw 
werd Amsterdam gezien als bruisend centrum van wel-
vaart en commercie – een stad die op de gebieden van 
wetenschap, kunst, architectuur en waterschap in hoog 
tempo opbloeide. Aangezien de Amsterdam Series™ 
een verwijzing is naar de oorsprong van het merk, bevat 
elke horlogewijzerplaat uit de Amsterdam Series™ de 
coördinaten die refereren naar de eerste werkplaats van 
de Fromanteel familie op de Dam.

Meer informatie:

Fromanteel Amsterdam
Tel. 020-8200930
www.fromanteel-watches.com

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


MEER DAN 200 JAAR PARTNER
VOOR EDELMETAALRECYCLING

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

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

VAN DER MEULEN EDELMETAAL



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

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

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

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

Specialist in edelmetaalverwerking 
sinds 1799

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

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

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

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

Snel verwerkt, snel uw geld

  & basisringen

Van der Meulen Edelmetaal 
staat voor:

Contactgegevens 
Van der Meulen Edelmetaal

Polderboskdyk 13-A
8501 ZJ Joure

Postbus 17
8500 AA Joure

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

Bel of e-mail voor de beste deal

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

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

Bekijk voor meer informatie en de leveringsvoorwaarden 
onze website: www.meulen.nl
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R E P O R T A G E

“JE KUNT ALS JUWELIER 
     JE VINGERS BIJNA NIET 
                 BRANDEN AAN iXXXi”

HAAS JUWELIER
In Zaltbommel werkt Pascale Smulders van Haas Juwelier nu alweer ruim een jaar 
met de producten van iXXXi. “We vinden het een hele leuke aanvulling op de trendy 
merken die we reeds in ons assortiment hebben. Het mooie van iXXXi is de variatie 
die men zelf kan aanbrengen bij het samenstellen van de ring. Wat wij merken is dat 
iXXXi-ringen een productgroep zijn die je heel gemakkelijk als aanvulling op andere 
aankopen verkoopt. Het is leuk geprijsd en door het zelf samenstellen kun je de ring 
afstemmen op bijvoorbeeld een horloge. En klanten blijven terugkomen in de winkel 
voor vervolgaankopen. Je hebt dus meer loop en contactmomenten met je klanten.”

“Daarnaast hebben we met iXXXi het afgelopen 
jaar de jongere doelgroep weer wat meer in onze 
winkel kunnen krijgen”, zo vervolgt Pascale. “Via 
social media hebben we breed uitgemeten dat we 
iXXXi hebben opgenomen en alle ontwikkelingen 
rondom het merk en de collectie verspreiden we 
bijvoorbeeld via Facebook. Wat ook heel leuk 
was: een jaar geleden moesten we echt de vraag 
onder klanten creëren, nu komen ze zelf met de 
vraag of we die ene specifieke binnenring al heb-
ben. Daaruit blijkt dat het aanslaat en dat heeft 
ook alles te maken met het succes van de marke-
tingcampagne van iXXXi vanuit Watch it 11. Dat 
zorgt voor naamsbekendheid.”

Pascale is het afgelopen jaar zelf ook fan gewor-
den van iXXXi. “Ik draag zelf mijn iXXXi ring 
nagenoeg elke dag”, zegt ze terwijl ze de rosé-
goud- en zilvergekleurde ring toont. “Ik vond het 
eigenlijk al meteen een heel leuk concept. Je kunt 

HET SIERADENCONCEPT IXXXI IS DE LAATSTE ANDER-

HALF JAAR MEERDERE MALEN BESCHREVEN IN DE 

REDACTIONELE KOLOMMEN VAN VAKTIJDSCHRIFT DE 

JUWELIER EN MET EEN GOEDE REDEN: IXXXI IS 

ONGEKEND POPULAIR ONDER CONSUMENTEN. DE 

RINGEN WAAR JE ZELF BEPAALT HOE HET DESIGN 

ERUIT ZIET, HEEFT IN KORTE TIJD EEN GROTE SCHA-

RE FANS OPGEBOUWD EN DAT BLIJFT OOK NIET 

ONGEMERKT BIJ JUWELIERS. WAT IS DE KRACHT VAN 

IXXXI? IS HET GEEN BEZWAAR DAT HET STALEN SIE-

RADEN ZIJN? WAT DOET PRODUCENT WATCH IT 11 

OM KLANTEN TE ONDERSTEUNEN? WIJ VROEGEN 

HET AAN PASCALE SMULDERS VAN HAAS JUWELIER 

IN ZALTBOMMEL EN TAINA ROESTENBURG VAN HS 

JUWELIER IN MAARSSENBROEK.
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de ring zo makkelijk aanpassen aan je outfit. Alleen had ik in het begin wat 
overtuigingskracht nodig om Rico (de man van Pascale red.) ook te laten inzien 
dat iXXXi een meerwaarde kon zijn voor ons. Het zijn toch stalen sieraden en 
Rico is van mening dat alle sieraden die wij verkopen ‘reparabel’ moeten zijn. 
Ik heb mijn best moeten doen, maar nu ziet Rico ook wel dat iXXXi het heel 
goed doet qua verkoop.”

Precieze aantallen durft Pascale niet te geven, maar tevreden is ze wel over 
iXXXi. “We hebben zelfs een iXXXi-knop op onze kassa aangebracht om de 
aanslagen sneller te laten verlopen. Dat geeft wel aan dat we iXXXi goed ver-
kopen. Met een vrij lage investering en weinig etalageruimte hebben we een 
mooie omzet gerealiseerd. Het zijn niet hele hoge aanslagen, maar het kan 
wel leuk oplopen. Ik snap de aarzeling die juweliers kunnen hebben – mede 
doordat het stalen producten zijn – maar het gaat erom hoe je als juwelier 
iXXXi verkoopt. Laat het zien aan klanten die net een horloge uit de top tien 
trendmerken hebben gekocht. Ik heb zelf ondervonden dat het werkt en ik 
vind iXXXi als merk dan ook een aanrader voor iedere juwelier.” 

Ook over de samenwerking met Watch it 11 is Pascale zeer te spreken. “Wat 
je merkt is dat ze heel goed luisteren naar klanten. Vorig jaar werd opgemerkt 
dat er veel vraag was naar kleinere maten en dus ging Watch it 11 daarmee 
aan de slag. Ze pikken het goed op. Ook qua aftersales vind ik dat ze heel 
schappelijk zijn. Mocht er een ring kapot zijn, dan sturen ze een nieuwe. Je 
hebt het dan misschien over een binnenring van € 15,-, maar voor ons én 
voor de klant is dat toch service. Ik zie echt alleen maar voordelen. Je kunt als 
juwelier je vingers bijna niet branden aan iXXXi. Niet aarzelen maar doen, je 
zult geen spijt hebben.” 

HS JUWELIER
Bij HS Juwelier in Maarssenbroek zijn ze ook meer dan tevreden over de 
resultaten die het afgelopen anderhalf jaar geboekt zijn met iXXXi. “Het is 
echt niet aan te slepen”, vertelt Taina Roestenburg. “iXXXi is bij ons in no time 
uitgegroeid tot één van de omzetmakers in de winkel. Echt heel knap, maar 
aan de andere kant verbaast het mij niet. Het spaarconcept/wisselsysteem is 
nog steeds hartstikke populair en de uitstraling, prijs en de vele combinatie-
mogelijkheden maken van een iXXXi een geweldig product.”

We hebben met Taina ook weer te maken met een ‘iXXXi-fan’. “Ik heb zelf 

ook een groot aantal ringen. Ik ben er heel eerlijk in: je wordt er hebberig van. 
Doordat je zelf je sieraad kunt afstemmen en persoonlijker kan maken, is het 
concept ook zo succesvol denk ik. Je kan er echt alle kanten mee op en er is 
voor ieder wat wils.”

We vragen Taina hoe het contact met Watch it 11 verloopt. “Ze denken zo 
goed met de klanten mee. Je zou bijna zeggen dat dit vanzelfsprekend is, maar 
dat is helaas niet zo. Als je iets aangeeft, gaan ze er mee aan de slag. Daarbij 
zijn ze heel actief op marketinggebied. Als je een reclamecampagne kunt 
opzetten waarbij de spotjes van iXXXi op Radio 538 voorbij komen, dan heb 
je het als bedrijf wel gemaakt denk ik. En het blijkt ook te werken, want onze 
klanten komen binnen met de vraag of we iXXXi hebben. Sowieso komen veel 
klanten terug om te kijken of we nieuwe producten hebben. Gelukkig blijft er 
vernieuwing komen en kunnen we op social media de klanten op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Dan zetten we op Facebook een bericht met 
‘over drie dagen weer nieuwe ringen van iXXXi’. Dan loopt het storm in de 
winkel.”

Net zoals Pascale heeft Taina geen probleem met het verkopen van stalen 
sieraden. “Ik heb daar totaal geen moeite mee. Als je ziet dat de omzet zo 
substantieel is, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Daarbij vertellen we 
onze klanten dat het stalen sieraden betreft en dat het kán verkleuren, maar in 
de praktijk gebeurt het bijna niet. Als er dan toch iets is, stelt Watch it 11 zich 
heel coulant op. De service is dus ook geweldig geregeld.”

Wat opvalt bij binnenkomst in de winkel van HS Juwelier, is de grote visual 
achter de toonbank. “We hebben die wand beschikbaar voor uitingen van 
merken en vanuit Watch it 11 kwam het voorstel om iXXXi daar naar voren te 
laten komen. We waren meteen enthousiast en zodoende hebben we nu een 
grote iXXXi-wand. Omdat ze vanuit Watch it 11 zo goed voor ons klaar staan, 
en natuurlijk ook omdat iXXXi zo goed verkoopt, gunnen we hen wat meer. 
Ze zijn net als ons lekker normaal en dat vinden wij ook belangrijk. We zijn in 
ieder geval heel trots dat we iXXXi mogen verkopen”, zo besluit Taina.

Meer informatie:
Watch it 11
Tel. 0162-311557
www.ixxxi.nl 

Bij HS Juwelier hebben ze een grote iXXXi-wand 

http://www.ixxxi.nl/


BEAUTIFULDiamonds

24/7 bestellen via www.excellentgold.nl

EXCELLENT:  PARTNER VOOR DE ÉCHTE JUWELIER

- 24/7 bestellen via www.excellentgold.nl
- Vertegenwoordigers in heel Nederland
- Grote collectie uit voorraad, binnen een dag gratis verzonden
- Trendlijnen Silver & Gold + BJOY by Salvatore Bersani

BESTEL NU DE JAARRING 2017!
Twee bicolor gouden ringen met briljant
Exclusieve aanbieding

Van €925,- 

        voor €795,-
 

Van €1145,- 

        voor €995,-
 

*Getoonde prijzen zijn winkelverkoopprijzen, 
voor de aanbieding kunt u contact opnemen via 
info@excellentgold.nl

GROOT INKOOPVOORDEEL

http://www.excellentgold.nl/
http://www.excellentgold.nl/
mailto:info@excellentgold.nl
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G E Z I E N  O P  D E  N A J A A R S B E U R S

HET MOET WEL HEEL GEK ZIJN WILT U DE NAAM CLUSE NIET KENNEN. HET HORLOGEMERK HEEFT EEN ONGEKEND GROTE SCHARE FANS 

OPGEBOUWD MET EEN DOORDACHTE ONLINE MARKETINGSTRATEGIE EN DE VRAAG AAN CONSUMENTENKANT, LEIDT NU NAAR VRAAG 

VANUIT JUWELIERS. ZODOENDE HEEFT CLUSE HAAR PIJLEN NU OOK GERICHT OP HET VERGROTEN VAN HET DEALERNETWERK EN DAT RESUL-

TEERDE ONDER MEER IN EEN DEELNAME AAN DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS. GEEN NIEUWS: OOK DAAR GOOIDE CLUSE HOGE 

OGEN. WEL NIEUWS: CLUSE PRESENTEERDE EEN NIEUWE COLLECTIE MET LA VEDETTE.

Cluse heeft in korte tijd echt hele grote stappen gezet. De minimalistische 
modellen veroverden vele vrouwenharten en de La Vedette collectie gaat 
ongetwijfeld zorgen voor nog meer fans. Deze collectie bestaat uit modellen 
met een verfijnde kast die 24 mm om de pols meet en is voorzien van een 
gebold geslepen glas. Small vintage modellen dus, met een tijdloos design. 
De delicate smalle banden zijn vervaardigd van edelstaal of leer en zijn 
gemakkelijk te verwisselen om naar eigen smaak een andere look te creë-
ren. In totaal bestaat de La Vedette collectie uit vijftien modellen.

EXPOSURE 
Niet alleen werd de La Vedette collectie tijdens de Najaarsbeurs al getoond 
aan de aanwezige bezoekers, ook heeft Cluse haar uitgebreide netwerk aan 
journalisten, bloggers, vloggers en stylisten aangesproken om aandacht te 
besteden aan de nieuwste collectie van het merk. Tel daarbij op de online 
exposure die het merk zelf altijd al genereert en je weet dat La Vedette in de 
belangstelling komt te staan van consumenten. Succes verzekerd dus.

Meer informatie:

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

CLUSE LA VEDETTE

  SMALL 
VINTAGE 

WANNAHAVES

http://www.clusewatches.com/


On time, all the time.

Receives time signals from radio towers 
in four key areas of the world for superior accuracy. 
Powered by any kind of light, at any level, 
and can run for months in darkness.

World Time in 26 Cities 
1/20 Second Chronograph

CITIZEN and Eco-Drive are trademarks or registered trademarks of Citizen Watch Co., Ltd.
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“SPARK 

        IS FASHIONABLE, 
    SPEELS EN UITDAGEND”

“Spark is fashionable, speels en uitdagend”, zo geeft René Migchelsen aan. 
“De modellen zijn voorzien van fraaie Swarovski-elementen en de sieraden 
zijn verkrijgbaar in alle mogelijke kleuren. Spark is interessant voor een 
heel breed publiek en dat merkten wij ook tijdens de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs, waar we heel veel leuke reacties kregen van juweliers op dit 
nieuwe merk.”

VIJFTIG DEALERS
Wat maakt Spark zo opvallend, vragen wij aan René Migchelsen. “De zilver, 
gerhodineerde sieraden van Spark zijn allemaal versierd met Swarovski-
kristallen. De verpakking zijn mooi verzorgd en de doorverkoop is bevre-
digend.  Er zijn vijftig dealers genoteerd in een zéér korte tijd. Spark is een 
musthave voor elke juwelier om in het startsegment van het zilver een leuk 
trendy merk van goede kwaliteit en service aan te bieden.”

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

Meer informatie: 

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

BENE-LUX JEWELS PRESENTEERDE TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS HET NIEUWE SIERADENMERK SPARK SILVER JEWELRY 

VOOR HET EERST AAN HET GROTE PUBLIEK. IN LIJN MET DE VISIE 

VAN RENÉ MIGCHELSEN VAN BENE-LUX JEWELS IS OOK DIT SIERA-

DENMERK UITSLUITEND VAN DE HOOGSTE KWALITEIT EN VOLLEDIG 

VERVAARDIGD VAN ZILVER EN SWAROVSKI-KRISTALLEN. 

http://www.blj.eu/


 Be iconic.
1930 is the Swiss heritage brand by 
Rodania emphasising Swiss know-how 
and a passion for design.

www.rodaniastore.com · www.rodania.com ·  RodaniaWatches

http://www.rodaniastore.com/
http://www.rodania.com/
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Grootse plannen 

  Sif Jakobs Jewellery 
             in Nederland
DE SIERADEN VAN SIF JAKOBS HEBBEN DE AFGE-

LOPEN JAREN EEN GROOT DEEL VAN EUROPA 

VEROVERD EN OOK IN NEDERLAND KRIJGT 

HET DEENSE MERK STEEDS VASTERE VOET AAN 

DE GROND. TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS WAREN DE NIEUWE SIERADEN 

VAN SIF JAKOBS WEER TE BEWONDEREN EN WIJ 

SPRAKEN DAAR OOK MET MARCUS FINK, DIE ALS 

DIRECTOR CENTRAL EUROPE VAN SIF JAKOBS VER-

ANTWOORDELIJK IS VOOR HET SIERADENMERK IN 

DE BENELUX, MAAR OOK DUITSLAND, OOSTENRIJK 

EN ZWITSERLAND BEHOREN TOT DE MARKTEN 

WAAR HIJ DE LEIDING OVER HEEFT. “ONS DOEL IS 

OM HET SUCCES DAT WE HEBBEN IN LANDEN ALS 

DUITSLAND, SCANDINAVIË, GROOT BRITTANNIË EN 

OOSTENRIJK OOK IN NEDERLAND TE REALISEREN. 

WE HEBBEN DAARVOOR AL DE NODIGE STAPPEN 

GEZET EN GAAN DAT VERDER UITBOUWEN. OOK 

VOOR BELGIË EN LUXEMBURG HEBBEN WE PLAN-

NEN OM SIF JAKOBS JEWELLERY SNEL IN DE MARKT 

TE ZETTEN”, VERTELT MARCUS FINK ONDER MEER.

De successen van Sif Jakobs blijven over onze landgrenzen niet onopgemerkt. Dit voor-
jaar werd het sieradenmerk al door Deense krant Børse aangemerkt als ‘Gazelle’, oftewel 
een Deens bedrijf dat een sterke groei laat zien. Sowieso is Sif Jakobs Jewellery voor het 
derde jaar op rij genomineerd als het snelst groeiend sieradenmerk van Denemarken, een 
award die het merk de afgelopen twee jaar al won. Dit najaar kwam daar nog een gewel-
dige erkenning bij vanuit Engeland, waar Sif Jakobs Jewellery werd uitgeroepen tot ‘Brand 
to Watch’ bij de prestigieuze UK Jewellery Awards 2016. De internationale erkenning is 
er dus zeker en in Nederland ziet Sif Jakobs een markt waar een grote potentie voor de 
Deense sieraden liggen.

VOORDELEN
We vragen Marcus naar de voordelen voor retailers van Sif Jakobs Jewellery en de plannen 
in Nederland. “We bieden onze dealers niet alleen een geweldige marge van bijna factor 
drie op de sieraden, Sif Jakobs-dealers krijgen ook de beschikking over een zeer commer-
ciële en kwalitatief heel hoogwaardige collectie met winkelverkoopprijzen die tussen de 
€39,- en €599,- liggen., waarbij het zwaartepunt van de verkopen op €120,- ligt. Daarbij 
wordt Sif Jakobs als totaalconcept geleverd. Het shop-in-shop-meubilair wordt gratis ver-
strekt bij een bepaald orderbedrag en biedt onze klanten de juiste uitstraling in de winkel. 
Daarnaast richten we ons op de exposure van Sif Jakobs om de naamsbekendheid te ver-
groten onder consumenten.”

HONDERD DEALERS
“De plannen voor de rest van dit jaar zijn duidelijk: het succes dat we hebben in negen-
tien landen continueren. De komende één tot twee jaar willen we ongeveer honderd 
extra dealers in Nederland betrekken bij het succes van Sif Jakobs Jewellery, waardoor 
de Nederlandse eindconsument optimaal bediend kan worden. We bieden onze klanten 
meerdere tools om zich te profileren. We denken graag mee met juweliers en we zetten in 
op een lange termijn samenwerking.”

Meer informatie:

Sif Jakobs Jewellery
Marcus Fink
marcus@sifjakobs.com
www.sifjakobs.com

mailto:marcus@sifjakobs.com
http://www.sifjakobs.com/
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R E P O R T A G E

Je mag wel zeggen dat in Nederland de Max-mania heeft toegesla-
gen. De opmars van Max Verstappen – die zijn eerste stappen bij 
Scuderia Toro Rosso zette – in zijn Red Bull-bolide heeft Nederland 
in één keer Formule 1-fan gemaakt. Ook de redactie van De Juwelier 
volgt de verrichtingen van onze jonge landgenoot op de voet en wij 
waren dan ook zeer verheugd met de uitnodiging van Casio Benelux.

PRESENTATIE
De uitnodiging van Casio Benelux was niet alleen voor een bezoek 
aan het circuit op Spa Francorchamps op zondag. De genodigden 
werden op zaterdagmiddag verwacht bij Van der Valk Hotel in 
Heerlen. Eenmaal daar aangekomen werd de groep verwelkomd door 
het team van Casio Benelux en kregen we van Erik Velthoven (Sales 
Manager van de Watch Division van Casio Benelux) een presentatie 
over Edifice, de plannen van het merk en natuurlijk de link met de 
Formule 1.

SPONSOR
Als officieel partner van Formule 1-team Scuderia Toro Rosso met 
Edifice is de link van Casio met het grootste motorsportevenement 
ter wereld snel uitgelegd. In werkelijkheid komt er natuurlijk veel 
meer bij kijken. Als officieel partner van een Formule 1-team ben 
je sowieso verzekerd van de nodige exposure, maar de bedragen 
die horen bij een dergelijke profilering zijn zeker niet mals. Dat het 
Casio met Edifice is gelukt zich te verbinden aan een Formule 1-team 
als Scuderia Toro Rosse en prominent afgebeeld staat op onder meer 
de bolide, mag gezien worden als een wereldprestatie. 

NIEUWE VERKOOPTOOLS
Tijdens de presentatie kwamen een aantal belangrijke zaken naar 
voren. Zo heeft Casio een nieuwe verkoopzuil geintroduceerd voor 
de EQB-modellen: de connected watches van Edifice. Deze ‘touch & 
try zuil’ is ideaal voor consumenten om kennis te maken met de con-
nected horloges van Edifice. De zuil herbergt naast een EQB-horloge 
ook een mobiele telefoon en een videodisplay waar de werking van 
het horloge wordt uitgebeeld. “Het is in feite een extra verkoper in 
uw winkel”, zo geeft Erik Velthoven onder meer aan.

EEN GEKKENHUIS WAS HET OP CIRCUIT SPA FRANCORCHAMPS, WAAR 

DE GRAND PRIX FORMULE 1 VAN BELGIË PLAATSVOND. MET ONZE EIGEN 

MAX VERSTAPPEN ALS GROTE PUBLIEKSTREKKER WAREN NAAR VERLUIDT 

ZESTIGDUIZEND NEDERLANDSE FANS BIJ DE RACE AANWEZIG! EEN ONGE-

KEND AANTAL EN ONDER DE VELE BEZOEKERS WAREN OOK EEN AANTAL 

VOORAANSTAANDE EDIFICE-DEALERS VAN CASIO BENELUX AANWEZIG. OP 

UITNODIGING VAN CASIO WAREN DEZE GELUKKIGEN AANWEZIG BIJ DE 

GRAND PRIX VAN BELGIË, EN WIJ MOCHTEN ONS OOK TOT DIE GELUKKI-

GEN REKENEN.

GEWELDIG FORMULE 1-EVENT 

VAN CASIO BENELUX
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Naast de nieuwe verkoopzuil heeft Casio ook de display van Edifice 
vernieuwd, die nu nog meer geënt is op de connected horloges met 
bluetooth ondersteuning van de Edifice. “We hebben binnen het Edifice-
assortiment een duidelijke splitsing van drie lijnen”, zo vertelt Erik. “De 
Smart-lijn wordt gevormd door de connected horloges met bluetooth 
connectie met prijzen die liggen tussen de €300,- en €400,-, de Original 
Design collectie bestaat uit opvallende Edifice modellen met een ver-
koopprijs van rond de €200,- en in de Classic-lijn zien we de modellen 
met een ‘basis’ design en functionaliteit en een instapprijs.”

ONLINE MARKETING
Als het gaat om marketing heeft Casio Benelux voor haar uitingen met 
Edifice vorig jaar al gekozen om consumenten te bereiken via online 
media. Dit jaar wordt die strategie verder uitgerold. “We richten ons met 
Edifice puur op online kanalen als het gaat om marketing, omdat we 
denken daar de doelgroep het beste te bereiken. De wereld verandert en 
dan moet je als bedrijf ook veranderen, zodoende deze stap. We merken 
dat het helpt, want de naamsbekendheid en exposure van Edifice is ver-
groot en de consument weet de juwelier te vinden als verkooppunt voor 
Edifice.”

SPECIAL EDITION
In januari van dit jaar werd Casio een officiële partner van het Scuderia 
Toro Rosso-team. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de frisse dynamiek, 
de impulsen en de passie voor snelheid van het team in combinatie met 
racewagens boordevol buitengewone technische innovaties van Scuderia 
Toro Rosso de perfecte partner voor het Edifice-merkconcept ‘Speed and 
Intelligence’ maken. De samenwerking met Toro Rosso heeft ook geleid 
tot een nieuw Edifice horloge: de Edifice Scuderia Toro Rosso Limited 
Edition, EFR-554TR. “We hebben tijdens de Grand Prix van Monza een 
speciaal Toro Rosso model geïntroduceerd, een hoogtepunt voor ons in 
de samenwerking met het Formule 1-team. We hebben bewust gekozen 
om met Toro Rosso in zee te gaan, omdat we als merk beter naar voren 
komen. We zijn goed zichtbaar op de auto en dat draagt bij aan het ver-
groten van de zichtbaarheid van Edifice. Het nieuwe horloge heeft een 
duidelijke link met de autowereld, waar veel inspiratie op het gebied van 
design is gehaald.”

SPA FRANCORCHAMPS
Hoe kun je de samenwerking met Scuderia Toro Rosso nog beter te 
benadrukken dan een aantal vooraanstaande klanten uit te nodigen voor 
de Formule 1 Grand Prix van België op Spa Francorchamps? De zondag-
ochtend begon vroeg – om de drukte die verwacht werd voor te zijn – en 
bij aankomst was al duidelijk dat er héél veel Nederlanders aanwezig 
waren. De oranje-uitgedoste bezoekers waren duidelijk aanwezig en ook 
de genodigden van Casio Benelux waren in spanning aan het wachten 
op het begin van de race. Naast Max werd natuurlijk ook uitgekeken 
naar de verrichtingen van de Toro Rosso coureurs (Carlos Sainz jr. en 
Daniil Kvyat).

Het moment van de wedstrijd, waar Max 

Verstappen in de eerste bocht geraakt wordt

Casio had echt alles tot in de puntjes geregeld. Geweldige plaatsen, een mooie Toro 
Rosso-polo voor alle genodigden en een drietal gelukkige juweliers mochten zelfs 
de paddock van Toro Rosso bezoeken. Ze kregen daar een rondleiding en zagen van 
dichtbij hoe alles tot in detail wordt uitgevoerd om de wagens en coureurs zo goed 
mogelijk te laten renderen. De wedstrijd zelf was een beetje teleurstellend voor de 
vele aanwezige Nederlanders. In de eerste bocht – vlak voor onze neus – werd de 
wedstrijd van Max Verstappen eigenlijk al meteen verpest. Een echte ‘anticlimax’ 
werd her en der geroepen. Dat mocht de pret echter niet drukken. De dag was verder 
geweldig en de race zelf maakte veel goed.

KANSEN
Wat vooral duidelijk werd uit het bezoek aan de Grand Prix Formule 1 van België  
is dat de Formule 1 ongekend populair is in Nederland. De prestaties van Max 
Verstappen hebben daar natuurlijk aan bijgedragen en het feit dat hij voor Scuderia 
Toro Rosso heeft gereden kan een mooie connectie zijn voor Edifice-dealers. Als je 
kijkt hoeveel geld er uitgegeven en gevraagd wordt aan merchandising (€40,- voor 
een Max Vertappen-pet, €70,- voor een polo van Toro Rosso) dan mag je verwachten 
dat er ook bereidheid is om te betalen voor een horloge dat de coureurs dragen. Het 
zijn allemaal aspecten die Edifice-dealers kunnen gebruiken om de verkoop te stimu-
leren.

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

http://www.casio.nl/
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MY JEWELLERY EN 

    LIEF LEVEN LANCEREN SIERADENLIJN

Lief leven kenmerkt zich met lieve teksten zoals ‘Met volle angst vooruit’ en ‘Pluk het 
leven’. De bangle-armbanden met de Lief Leven-teksten zijn een mooi resultaat van de 
samenwerking. Er zijn verschillende Lief Leven bangles verkrijgbaar in goud, roségoud 
en zilver. Alle armbanden zijn gemaakt van stainless steel. De armbanden hebben een 
winkelverkoopprijs van € 24,95.

LIEF LEVEN
Nanne van Lief Leven vertelt over de samenwerking: “Lief Leven gedichtjes zijn gesprek-
ken die ik met mijzelf voer. Het is zo bijzonder om te zien dat anderen hier ook waarde 
aan hechten. Griekse filosofen uit de oudheid lieten al teksten op hun lichaam om her-
innerd te worden aan bepaalde levenswaarden. Dat doen wij nu met een sieradenlijn. 
Ik hoop dat de armbanden mensen herinneren aan hoe mooi het leven kan zijn, een 
glimlach toveren of kracht geven.”

VERNIEUWING
My Jewellery heeft in de afgelopen vijf jaar onder leiding van Sharon Hilgers grote stap-
pen gezet. Dagelijks inspireert het merk online vele vrouwen via social media en meer 
dan vierhonderd partnerstores. Nu gaat het merk zich dus nog meer profileren met de 
Lief Leven collectie. “De stalen bangles met Engelse quotes zoals ‘love life’ en ‘dream 
big’ zijn al jaren één van de meest populaire producten van My Jewellery. In de zoek-
tocht naar vernieuwing kwam ik al snel terecht bij Lief Leven. De gedichtjes van Lief 
Leven sluiten naadloos aan bij de lieflijke, romantische stijl van My Jewellery”, vertelt 
Sharon.

Meer informatie: 
My Jewellery 
Tel. 073-8517130
wholesale@my-jewellery.com 
www.my-jewellery.com 

JE ZIET OP INSTAGRAM EN FACEBOOK VAAK TEKSTEN VOORBIJ KOMEN DIE MENSEN INSPIREERT NA TE DENKEN OVER HET 

LEVEN. DERGELIJKE TEKSTEN WORDEN AFGEBEELD OP KAARTEN, TASSEN EN TELEFOONHOESJES, MAAR OOK OP SIERADEN. 

MY JEWELLERY IS EEN LIFE STYLE BRAND DAT ZICH STEEDS NADRUKKELIJKER PROFILEERT. OP 1 SEPTEMBER JONGSLEDEN WERD 

DE NIEUWE SIERADENLIJN LIEF LEVEN GEÏNTRODUCEERD MET SIERADEN DIE EEN SPECIALE BOODSCHAP BEVATTEN. 

mailto:wholesale@my-jewellery.com
http://www.my-jewellery.com/
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De gouden hangers kunnen op vele manieren worden gedragen aan 
een bijbehorende ketting, die door de openingen in de zijkant van de 
hangers wordt geregen. Doordat de hangers ruim drie centimeter groot 
zijn en het collier 75 centimeter lang is, zijn de mogelijkheden ein-
deloos. Meer ketting in de hanger en kort dragen of juist minder in de 
hanger en lang dragen? Je bepaalt het helemaal zelf en zo is er met het 
haakcollier voor iedere gelegenheid en ieder outfit een persoonlijke 
uitstraling. Dit sieraad is uitgevoerd in 14 karaat geelgoud. 

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

HET PERSONALISEREN VAN SIERADEN IS EN BLIJFT ONVER-

MINDERD POPULAIR. SIERADEN VOORZIEN VAN NAMEN, 

VINGERAFDRUKKEN EN FOTO’S: CONSUMENTEN VRAGEN 

ER STEEDS MEER NAAR. DRIJFHOUT SPEELT IN OP DEZE TREND 

MET EEN TWEETAL GOUDEN HANGERS EN BIJPASSEND COL-

LIER MET DE TOEPASSELIJKE NAAM HAAKCOLLIERS. 

JOY DE LA LUZ PRESENTEERDE TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS EEN NIEUWE HORLOGECOLLECTIE. DEZE 

NIEUWE COLLECTIE TOONT EEN GROOT AANTAL RETRO 

MODELLEN.

GOUDEN HAAKCOLLIERS 
VAN DRIJFHOUT

NIEUWE RETRO COLLECTIE 
                   VAN JOY DE LA LUZ

De retrostijl is weer helemaal terug. Ook Joy de la Luz heeft zich door 
deze trend laten inspireren voor het ontwerp van haar nieuwe hor-
loges. Allerlei mooie details zijn terug te zien in de nieuwe collectie 
zoals een bollend glas, een classic wijzerplaten en een gravure op 
zowel de achterkant van de kast als de achterkant van de Joy de la Luz 
leren banden. De horloges zijn verkrijgbaar vanaf €79,-.

Meer informatie:

Treseco B.V.
Tel. 0413-24 83 87 
www.joydelaluz.com 

http://www.drijfhoutnl.com/
http://www.joydelaluz.com/


Voor meer informatie mail naar sales@clusewatches.com

mailto:sales@clusewatches.com
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Op de stand van Drijfhout werd de zogenaamde ‘Open laser 
writer 20W’ gedemonstreerd. Door het open design van de 
laser writer is deze uitermate geschikt voor juweliers die 
een kleine machine willen gebruiken met een veelvoud aan 
mogelijkheden. De laser writer is ideaal voor het aanbrengen 
van tekstgravures, speciale designs en tekeningen op sieraden 
en allerhande producten. Door speciale tools is het ook heel 
gemakkelijk om de binnenzijde van bijvoorbeeld ringen te gra-
veren, zoals uitgebreid getoond werd tijdens de Najaarsbeurs. 

NAUWKEURIG
Daarnaast kan de ‘Open laser writer 20W’ ook ingezet worden 
om metalen te snijden. Alles gebeurt met een hoge nauwkeu-
righeid en een ongekende snelheid. Het hele proces is mak-
kelijk in te stellen met de gekoppelde computer, waardoor 
de mogelijkheden ook legio zijn qua lettertypes, designs en 
afbeeldingen. 

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

    

DRIJFHOUT WEET BEZOEKERS DOORGAANS TE INFOR-

MEREN EN TE ENTHOUSIASMEREN VOOR HAAR 

MACHINES EN OPLOSSINGEN DOOR DEMONSTRATIES 

TE GEVEN OP BIJVOORBEELD DE JEWELS & WATCHES-

ETAGE. AFGELOPEN NAJAARSBEURS WIST DRIJFHOUT 

DE BEZOEKERS WEER TE VERRASSEN MET DE ‘OPEN 

LASER WRITER 20W’. DRIJFHOUT TOONDE OP DE 

BEURSVLOER DE MOGELIJKHEDEN VAN DE LASER WRI-

TER, WAARMEE HEEL EENVOUDIG LASERGRAVURES IN 

SIERADEN EN ALLERLEI ANDERE PRODUCTEN GEMAAKT 

KUNNEN WORDEN.

‘OPEN LASER WRITER 20W’ 
                     VAN DRIJFHOUT

http://www.drijfhoutnl.com/
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Een zogenaamde multichannel benadering is 
overweldigend, maar PrismaNote maakt het 
u gemakkelijk. Dat is in ieder geval wat er 
beloofd wordt.  “PrismaNote presenteert alle 
(sieraden)merken aan consumenten en stuurt 
consumenten door naar de dichtstbijzijnde 
juwelier. Distributeurs verzorgen de marketing 
voor winkeliers, onder andere via de winkels 
zelf en verzenden de producten rechtstreeks 
naar de klanten van winkeliers.”

EIGEN WEBSITE
Eigenlijk wordt u als winkelier aan alle kanten 
ontzorgd en u geeft uw klanten de mogelijk-
heid om via diverse kanalen met u in contact 
te komen. “Op PrismaNote.com is zelfs al 
een website voor u ingericht, die u naar eigen 
voorkeur kan aanpassen. Daarbij bent u door 
PrismaNote beter vindbaar voor consumen-
ten die zoeken op bepaalde woorden via 
Google, zoals ‘juwelier Amersfoort hor-
loge’.”

WEBSHOP
Het draait natuurlijk allemaal om meer 
exposure en het vergroten van de omzet. 
“Zo is het mogelijk dat consumenten 
via uw aangemaakte bedrijfspagina 
producten bestellen. Als u produc-
ten van uw merken niet op voor-
raad heeft, wordt het standaard 
geleverd door dropshippartners 
van PrismaNote.com. Voor 
ieder verkocht product 
ontvangt u provisie. 
Er zijn nog veel meer 
mogelijkheden en 
die lichten wij u 
graag verder toe”, 
zegt Teus tot slot.

Voor aanvullende 
informatie:

Excellent
Tel. 0345-631776
www.excellentwebshop.nl 
www.prismanote.com 

WE HOEVEN U NIET MEER TE WIJZEN OP HET BELANG VAN ONLINE 

VINDBAARHEID. DAT HET EEN LASTIG ONDERWERP IS, IS OOK DUIDELIJK. 

DAAROM ZIJN ER GENOEG LEVERANCIERS DIE U DAARBIJ WILLEN HELPEN, 

ZOALS EXCELLENT. DAT BEDRIJF IS GESTART MET PRISMANOTE.COM: EEN 

ONLINE PLATFORM VOOR CONSUMENTEN, JUWELIERS EN DISTRIBUTEURS. 

WIJ SPRAKEN MET TEUS VAN EKEREN OVER PRISMANOTE.COM. 

PRISMANOTE.COM 
ONTZORGT JUWELIERS 

http://prismanote.com/
http://prismanote.com/
http://www.excellentwebshop.nl/
http://www.prismanote.com/
http://prismanote.com/
http://prismanote.com/
http://prismanote.com/


TW STEEL HEEFT SINDS DEZE ZOMER DE TOUWTJES ALS HET GAAT OM DE DISTRIBUTIE 

VAN HET HORLOGEMERK IN NEDERLAND STEVIG IN EIGEN HANDEN GENOMEN. HET 

BEDRIJF WAS ZOALS GEWEND OP DE VERTROUWDE PLEK AANWEZIG TIJDENS DE JEWELS 

& WATCHES NAJAARSBEURS EN DAAR TOONDE HET BEDRIJF DE ONTWIKKELINGEN OP 

PRODUCTGEBIED DIE DE LAATSTE MAANDEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN. DIT VOORJAAR 

WERDEN VRIEND EN VIJAND VERBLUFD MET DE INTRODUCTIE VAN DE INMIDDELS ENORM 

SUCCESVOLLE MAVERICK COLLECTIE EN ALS HET AAN TW STEEL LIGT GAAT DE NIEUWE 

ADESSO COLLECTIE OOK HOGE OGEN GOOIEN.

TW STEEL ADESSO COLLECTIE: 
HOMMAGE AAN DE EERSTE 
CANTEEN MODELLEN

De Adesso modellen zijn een fraai vervolg op 
de allereerste modellen die TW Steel ooit op de 
markt bracht en waar het succesverhaal van het 
Nederlandse horlogemerk ook begon: de Canteen 
modellen. Dat ook TW Steel evolueert toont het 
bedrijf met de nieuwe Adesso collectie. De Canteen 
modellen zijn herzien en hebben een moderne twist 
gekregen, maar TW Steel heeft natuurlijk wel vastge-
houden aan haar eigen designwaarden. 

KROONKAP
Waar TW Steel alweer ruim tien jaar geleden haar 
eerste Canteen modellen op de markt bracht en 
voor grote opschudding zorgde met het design van 
de kroonkap, de oversized kast en het uitgesproken 
design, is het bedrijf nu alweer jaren een gevestigde 
naam in de horlogemarkt. Om de eerste model-
len te eren heeft Chief Designer Ton Cobelens de 
kroonhaak een nieuwe functie gegeven. De kroon-
kap is een solide screw down kroon – die groter en 
handzamer is, terwijl de haak de functie van pusher 
heeft om de chronograaf te bedienen. 

STIJLVOL 
De nieuwe Adesso collectie bestaat uit maar liefst 
22 modellen in de maten 45 en 48 mm en beschik-
baar met een fraaie leren band met vouwsluiting of 
een stalen band met vlindersluiting. “We zijn alle-
maal heel trots op de 2016 CEO Adesso collectie”, 
zegt Ton Cobelens. “De collectie is ontworpen voor 
iedereen met een uitgesproken stijl, voor mensen 
die niet bang zijn om in het moment te leven en 
die een hoge kwaliteit van het leven waarderen. De 
collectie heeft duidelijk het TW Steel DNA, dat is 
afgeleid van het originele Canteen design, maar met 
een stijlvolle twist.”

Meer informatie:

TW Steel Benelux
Tel. 075-204 7100
www.twsteel.nl  
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R E P O R T A G E

HET ZAL GEEN VERRASSING ZIJN DAT WAN-

NEER EEN MERK BREED GEPRESENTEERD 

WORDT, DE VERKOPEN TOENEMEN. DAT DIT 

OOK GELDT VOOR EEN TROUWRINGENMERK 

ALS ALLER SPANNINGA IS WELLICHT WAT 

MINDER VOOR DE HAND LIGGEND, MAAR DE 

ATTENTIEWAARDE DIE DE TROUWRINGENSPE-

CIALIST BIJVOORBEELD KRIJGT BIJ STREGO IN 

NIEUWEGEIN DRAAGT ENORM BIJ AAN DE 

NAAMSBEKENDHEID. “TROUWRINGEN ZIJN 

NATUURLIJK GEEN IMPULSAANKOOP, MAAR 

ALS WE ONSZELF BREED MOGEN PROFILEREN, 

ZOALS BIJ STREGO IN NIEUWEGEIN GEBEURT, 

DAN VERGROOT DAT DE BEKENDHEID VAN 

ALLER SPANNINGA. ALS MEN DAN DE ZOEK-

TOCHT NAAR TROUWRINGEN START, HEBBEN 

WE EEN STREEPJE VOOR”, ZO VERTELT TOM 

BLIKSLAGER, COMMERCIEEL MANAGER VAN 

ALLER SPANNINGA.

“IK ZOU ELKE JUWELIER KUNNEN AANRADEN 
   OM MET ALLER SPANNINGA EEN 
      SAMENWERKING AAN TE GAAN”

In Nieuwegein zien wij met eigen ogen de indrukwekkende presentatie van 
Aller Spanninga. Het merk heeft een groot deel van de etalage van visuals voor-
zien en nagenoeg de hele collectie wordt gepresenteerd. “Sinds begin dit jaar 
hebben we de beschikking over de presentatiewand van Aller Spanninga en we 
merken dat het werkt.” Aan het woord is Yvonne van den Meiracker (56), filiaal-
manager van Strego Nieuwegein. Zij is sinds drie jaar verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van het Strego-filiaal in Nieuwegein, maar heeft al veertig jaar 
ervaring in de juweliersbranche en bestierde in het verleden een juwelierszaak 
met haar ex-man in Barneveld. 

“Toevallig is de samenwerking met Aller Spanninga begonnen ten tijde van mijn 
intrede bij Strego Nieuwegein drie jaar geleden. Onze trouwringenleverancier 
viel weg door een faillissement en dus waren we op zoek naar een vooraan-
staand trouwringenmerk. De reden dat we voor Aller Spanninga hebben geko-
zen als trouwringenmerk is het diverse aanbod en de uitstekende kwaliteit van 
de producten. Er zijn zo veel mogelijkheden binnen het assortiment, dat je voor 
ieder wat wils hebt.”

KETEN
Als enige Nederlandse trouwringenproducent heeft Aller Spanninga sowieso 
een vooraanstaande positie in de markt. We hebben ook zelf de productie van 
de trouwringen in Joure mogen aanschouwen en de hoge standaard van de 
producent kunnen wij beamen. Met 360 verkooppunten in Nederland is Aller 
Spanninga daarnaast goed vertegenwoordigd. Tom: “We wilden graag samen-
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dummycollectie van 

Aller Spanninga
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werken met Strego. Het is natuurlijk een keten van acht filialen en ze kijken 
altijd goed naar trends. Daarbij zijn de winkels mooi open vormgegeven en is 
het personeel vlot, verantwoordelijk en hebben ze een passie voor het vak. We 
zijn dan ook heel blij dat we de samenwerking hebben kunnen intensiveren met 
de presentatiewand.”

SHOWCOLLECTIE
“De wand is echt prachtig, maar sowieso is de presentatie van Aller Spanninga 
geweldig”, aldus Yvonne. “De dummycollectie is bijvoorbeeld ideaal om trouw-
lustigen de mogelijkheden te laten zien. Vroeger ging dat niet met een collectie 
gouden ringen, want de investering was simpelweg te groot. Met een lagere 
investering zijn denk ik ook meer juweliers bereid om de gehele collectie op 
te nemen. Dat is alleen maar goed, want klanten zijn toch een stuk kritischer 
geworden en willen keuze hebben.”

KRITISCHE CONSUMENT
Een gevoelig onderwerp is aangesneden: de kritische consument die met hoge 
verwachtingen de winkel bezoekt. “Door het internet is er veel veranderd. 
Online worden eigenlijk al heel veel keuzes gemaakt. De consument komt goed 
ingelicht de winkel in en is kritischer op hetgeen ze te zien krijgen. Ze hebben 
al een beeld van wat ze willen, zeker als het gaat om trouwringen. Gelukkig 
kunnen we met het aanbod van Aller Spanninga nagenoeg altijd aan de ver-
wachtingen voldoen en als de modellen aangepast moet worden, kan dat ook 
gewoon.”

“Ruim zestig procent van de nabestellingen die wij binnenkrijgen zijn tegen-
woordig al custom made”, geeft Tom aan. “Dat komt natuurlijk door de afwij-
kende wensen van consumenten en de opties die wij bieden. De mogelijkheden 
zijn legio.” “We zien ook een duidelijke trend als het om de aankoop van 
trouwringen gaat”, zo vult Yvonne aan. “Vrouwen gaan voor een exclusievere 
ring, terwijl de man ‘genoegen’ neemt met een gladde gouden ring, of deze 
zelfs in het zilver neemt. Vroeger was alles traditioneler en werd er gekozen 
voor een paar ringen. Tegenwoordig staan individuele wensen voorop en kiezen 
de bruid en bruidegom voor andere ringen.”

AANZOEKSRINGEN
Een andere ontwikkeling die Yvonne aanstipt, is de toenemende verkoop van 
aanzoeksringen. “En aan die aanzoeksringen wordt ook steeds meer geld 
besteed. Je ziet daarnaast dat vrouwen de aanzoeksringen als trouwring gaan 

dragen, met een aanschuifring ernaast bijvoorbeeld. Aller Spanninga heeft voor 
deze vraag een prachtig aanbod met onder meer My Memoire en My Solitaire.”

MEERWAARDE
We vragen Yvonne wat ze naast het brede assortiment en de goede kwaliteit nog 
meer als meerwaarde van Aller Spanninga ziet. “De service is geweldig en ze 
denken goed mee met ons. Daarnaast kunnen we open en eerlijk communice-
ren. Wij bestellen bijvoorbeeld veel via de webshop, maar in het begin waren 
er nog wat dingen die niet helemaal lekker liepen. Dat geven we dan aan en bij 
Aller Spanninga doen ze wat met onze tips. Ik begrijp ook dat er een configu-
rator komt, dus dat is weer een meerwaarde. Het is heel prettig om zo samen 
te werken. Daarbij vind ik het plezierig dat het een Nederlandse producent is, 
waardoor je korte lijnen hebt en je dezelfde taal spreekt. Dat werkt toch altijd 
wat makkelijker.” Zijn er dan nog verbeterpunten voor Aller Spanninga? “Als ik 
dan toch iets moet noemen is dat ze tussen de middag wat slechter bereikbaar 
zijn, maar verder kan ik niets bedenken. Aller Spanninga is gewoon een fijn 
bedrijf en ik zou elke juwelier kunnen aanraden om met Aller Spanninga een 
samenwerking aan te gaan.”

YVONNE IN ACTIE
Toevallig komt er tijdens ons gesprek met Yvonne en Tom een stel binnen dat 
op zoek is naar trouwringen. Voor ons dé kans om Yvonne in actie te zien met 
de Aller Spanninga dummycollectie. De man en de vrouw willen graag even 
snel wat opties zien, omdat ze weinig tijd hebben. Voor Yvonne dus zaak om 
snel wat wensen in beeld te krijgen. Voorkeur voor vorm en materiaal? Heeft u 
een budget in gedachten? Na het antwoord op een aantal vragen pakt Yvonne 
snel een aantal dummycollecties van Aller Spanninga tevoorschijn en toont de 
modellen. Nog geen vijf minuten later heeft het stel goed geïnformeerd de win-
kel verlaten met de belofte snel te zullen terugkeren. 

“De kunst is om een beeld te krijgen van wat de klanten in gedachten heb-
ben. Omdat ze zelf al een duidelijk beeld hebben van hoe ze het willen, moet 
je daar als verkoper ook achter zien te komen. Dan moet je veel open vragen 
stellen. Laat ze vertellen waar ze naar op zoek zijn en hoe ze het willen. Dan 
ga je op zoek naar de juiste ring bij de wens en met het assortiment van Aller 
Spanninga slagen we dan nagenoeg altijd”, vertelt Yvonne tot slot.

Meer informatie:
Aller Spanninga, tel. +31 (0)513 412 848, www.allerspanninga.com
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De prachtige presentatiewand van 

Aller Spanninga bij Strego Nieuwegein

http://www.allerspanninga.com/




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

D E  J U W E L I E R  N R  5  2 0 1 6 59

FUNCTIE EN STIJL VERENIGD 
   IN FENIX CHRONOS VAN 

GARMIN
GARMIN INTRODUCEERDE TIJDENS DE JEWELS & WATCHES 

NAJAARSBEURS ONDER MEER DE FENIX CHRONOS - EEN 

COLLECTIE SMARTWATCHES VERKRIJGBAAR IN DRIE HIGH-END 

MODELLEN: TITANIUM MET EEN GEBORSTELDE TITANIUM POLS-

BAND, ROESTVRIJSTAAL MET EEN GEBORSTELDE ROESTVRIJSTA-

LEN POLSBAND EN ROESTVRIJSTAAL MET EEN VINTAGE LEREN 

POLSBAND. DE FENIX CHRONOS COLLECTIE OVERBRUGT DE 

KLOOF TUSSEN FUNCTIE EN STIJL IN EEN TIJDLOOS ONTWERP 

- EEN COMBINATIE VAN DE JARENLANGE ERVARING OP HET 

GEBIED VAN GPS-NAVIGATIE EN SPORTHORLOGES. 

Meer informatie:
Garmin Nederland BV
Jeroen Bartels - Accountmanager
Tel. 06-51443704
Jeroen.Bartels@garmin.com
www.garmin.nl

Fenix Chronos is ontworpen om stijlvol en naadloos de overgang te 
maken van een dag met outdoor-activiteiten naar kantoor of een officiële 
gelegenheid. De combinatie van traditionele hoogwaardige materialen en 
moderne smartwatch-functies definieert deze nieuwe generatie horloges. 

TITANIUM
De premium titanium versie is voorzien van een hybride horlogeband 
van geborsteld titanium voorzien van titanium/elastomeer schakels voor 
optimale buigzaamheid en draagbaarheid. De roestvrijstalen versie is 
gemaakt van massief 316L roestvrijstaal en is verkrijgbaar met twee typen 
polsbanden. Een vintage-stijl luxe leren polsband met contrast-stiksels die 
aan de binnenzijde is bekleed met nubuckleer. De tweede polsband is 
gemaakt van solide roestvrijstalen schakels en zorgvuldig samengesteld 
en geborsteld om een gladde consistente textuur te garanderen. De drie 
horloges worden tevens geleverd met een zwarte siliconen polsband.

APPS
De fenix Chronos is het eerste horloge van Garmin waarin een kast 
van duurzaam metaal is gecombineerd met een geïntegreerde metalen 
EXO™ antenne voor een optimale GPS-ontvangst tijdens het navige-
ren en diverse sportieve activiteiten. Buiten de traditie van klassieke 
functionele horloges om is de robuust ontworpen fenix Chronos tevens 
voorzien van een uitgebreide set moderne functies, zoals Elevate™ 
hartslagmeting op de pols, sport-apps voor onder andere hardlopen en 
zwemmen, geavanceerde prestatiemetingen voor duursporten, naviga-
tiefuncties van Garmin kwaliteit en diverse smartphone meldingen. 

DUURZAAM
De fenix Chronos collectie is uitgerust met een hoogwaardige en 
krasbestendige deksel van saffierglas en een 1.2 inch hoge resolutie 
Garmin Chroma™ display waarmee de uurwerken in alle omstandig-
heden duidelijk afleesbaar zijn. Met een batterijlevensduur tot 25 uur 
in UltraTrac™ GPS-modus, 13 uur in GPS-modus en tot één week in 
‘Smart Connected’ modus zijn deze GPS-smartwatches een duurzame 
partner. Dit wordt nog eens ondersteund door de waterbestendigheid 
van 10 ATM.

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


ETERNAL is de naam van een nieuw 

Nederlands trouwringenmerk.

 

ETERNAL staat voor betaalbare 

trouwringen, hierdoor zijn de

mooiste ringen nu ook bereikbaar 

voor ieder budget.

 

 

Houttil 23, 1811 JL Alkmaar • M. 06-20366866 • info@eternaltrouwringen.nl

Een stijlvolle collectie in geelgoud, 

witgoud of bicolor in 14 krt,

eventueel met diamant gezet.

 

De trouwringen van ETERNAL vallen 

op door de mooie afwerking,

kwaliteit en uiterst scherpe prijzen.

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 www.vddrukwerk.nl

Reparatiezakjes en overig drukwerk voor de juwelier!

mailto:info@eternaltrouwringen.nl
http://www.vddrukwerk.nl/
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De items uit de Glide collectie zijn klassieker en bestaan uit verschillende 
designs met het immer populaire hart. In elk sieraad zijn diamantjes ver-
werkt, die het sieraad net even een bijzondere touch geven.

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

DE NIEUWE COLLECTIE VAN HOT DIAMONDS BESTAAT UIT PRACH-

TIGE VORMEN, WAARONDER OOK DE SIERADEN UIT BREEZE & 

GLIDE COLLECTIES. DE ITEMS UIT DE BREEZE COLLECTIE ZIJN WAT 

OPVALLENDER DAN DE VELE FIJNE SIERADEN DIE DE COLLECTIE 

VAN HOT DIAMONDS KENT.

BREEZE & GLIDE 
VAN HOT DIAMONDS

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

Waar het merk bekend staat om zijn kwaliteit, zien we dit ook zeker terug in de 
Ultra Slim. Met een kastdikte van 6,5 mm, kastgrootte van 40 mm is het exem-
plaar duidelijk ‘slim’. Een klassiek horloge dat tegelijkertijd modern en volgens 
de laatste trends is. De Ultra Slim collectie is beschikbaar in vijf verschillende 
uitvoeringen. De modellen zijn uitgevoerd met een lederen band, waar één 
model met mesh-band beschikbaar is.

Voor meer informatie:
Beach Time International
Tel. 075-670 70 75
www.beachtime.nl 

HUGO BOSS PRESENTEERT DIT NAJAAR EEN GEHEEL NIEUWE COL-

LECTIE: DE ULTRA SLIM COLLECTIE. ‘SLIM’ IS EEN TREND DIE IS GEBLE-

VEN EN INMIDDELS HAAST NIET MEER WEG TE DENKEN IS BIJ DE 

FASHION MERKEN. 

ULTRA SLIM VAN 
HUGO BOSS

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

Verzorgt ook de reparaties van onderstaande horlogemerken.

A D V E R T E N T I E

mailto:info@city-time.nl
http://www.beachtime.nl/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.hscnederland.nl/


TONYGOETZ ®

 

 

 

  

 

 

Onze activiteiten

Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

 

 

 

 

 

 

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com   

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

Boekhouding: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking: +32 (0)3 221 15 64

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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ALS DISTRIBUTEUR VAN ONDER MEER DE MERKEN CHRONOSWISS, FORTIS, ROLF CREMER, BRISTON, MANU SCHMUCK, KOOS JEWELS EN 

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

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

ONDERNEMER. ZIJN BEVINDINGEN DEELT HIJ GRAAG IN ZIJN TERUGKERENDE COLUMN IN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER. DIT KEER BLIKT NIKO 

TERUG OP DE JEWELS & WATCHES NAJAARSBEURS.

Positieve energie
We hebben net de Jewels & Watches Najaarsbeurs achter de rug. De dagen 
worden weer korter, de temperatuur daalt en we maken ons op voor de herfst 
en natuurlijk de feestdagen. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was 
door de ontwikkelingen tijdens de belangrijkste beurs van het jaar. Ik voelde 
sinds lange tijd weer positieve energie en ik zag weer nieuwe standhouders 
met een grote diversiteit aan merken. Er is echter wel een maar, helaas moet ik 
erbij zeggen. Ik zag namelijk ook dat de trend van de laatste jaren zich weder-
om tijdens de Najaarsbeurs doorzette: er zijn nog steeds te weinig bezoekers. 
En dat is het toch wel zeer verassend te noemen, want ik moet constateren 
dat met de drukste tijd van het jaar voor de boeg de bezoekersaantallen nog 
steeds (te) laag zijn. 

Ik weet natuurlijk dat de afgelopen jaren, voor ons allemaal, niet de beste zijn 
geweest, maar toch blijft het voor mij moeilijk te begrijpen waarom er niet 
meer vakgenoten interesse tonen in hun eigen handel. En eerlijk is eerlijk: 
aan de Trade Mart kan het ook niet liggen, want ook zij hebben veel moeite 
gedaan om het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk aan u te presenteren en bij-
voorbeeld ook kleine (startende) ondernemers de kans  gegeven om met u in 
contact te komen.  

Zoals we allemaal weten maken de kleine en de niche merken vaak het ver-
schil in het winkelaanbod. Ook de vakbladen hebben weer voorafgaand aan 
deze beurs de trends aan u laten zien om u alvast aan het denken te zetten en 
voor te bereiden op wat u allemaal kunt zien tijdens de beurs. Daar kan het 
dus ook niet aan liggen, maar wat dan wel? Die vraag stel ik mezelf de afge-
lopen weken. Misschien kan een marketingonderzoek verklaren waarom de 
grootste groep het toch nog steeds niet de moeite waard vindt om tijd vrij te 
maken voor dit evenement. 

Ik kan zelf alleen uit eigen ervaring spreken en wat ik van collega’s heb 
gehoord. Zij waren vooral positief over de verbeterde stemming op de vloer, 
de goede reacties op de nieuwe collecties, de verkopen ervan en de gecre-
eerde ambiance. Want ondanks de nog steeds te lage bezoekersaantallen ben 
ik blij te kunnen concluderen dat zeker zestig procent van de bezoekers beslo-
ten heeft om een nieuw merk in zijn of haar winkel op te nemen, weer durft te 
investeren en zich dus realiseert dat zonder vernieuwing in het winkelaanbod, 
de verkopen achter zullen blijven.

Wat mij betreft zou ik u willen oproepen om de slechte tijden achter ons 
te laten en de toekomst weer positief te bekijken. Economisch gezien is de 
ruimte er weer, maar wij moeten zelf ook ruimte maken in ons hoofd voor 
positieve energie.

TakeMeHome Watches & Jewellery

Niko Fragkos
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Net terug van een welverdiende vakantie treffen wij Ric en Frida in de knusse 
winkel aan de Noordvliet in Maassluis. De winkel is zeker niet groot, zo beamen 
Frida en Ric ook, maar herbergt op sieraden- en horlogegebied voor iedere klant 
wat wils. In het statige pand is Juwelier Luyendijk sinds 1952 gevestigd. “Maar 
Juwelier Luyendijk bestaat al sinds 1881”, zo start Ric Meeuwisse. “De overgroot-
ouders van mijn vrouw Frida startten destijds heel kleinschalig met het repareren 
van klokken voor de lokale boeren die per fiets werden bediend, waarna al snel 
de verkoop van trouw- en verlovingsringen en horloges op vergunning volgden. 

De winkel is de afgelopen 135 jaar generatie op generatie voortgezet. Zelf ben 
ik in 1980 zijdelings betrokken geraakt bij de winkel, die Frida met onze twee 
winkeldames runt.”

ZAKELIJK 
De verdeling tussen Frida en Ric is duidelijk: Frida staat in de winkel en richt 
zich op de inkoop, Ric is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte en doet 
de zakelijke kant. “Ik kom zelf helemaal niet uit de juweliersbranche, dus kijk 
met een heel ander oog naar het ondernemerschap en hoe je een winkel bestiert. 
Ik ben zelf werkzaam als ‘crisis manager’ en zorg ervoor dat bedrijven optimaal 
renderen en waar nodig help ik bij het reorganiseren. Ik ben dus duidelijk geen 
juwelier en je moet mij ook echt niet vragen naar wat goed kan verkopen in de 
winkel. Daar is Frida weer heel goed in. Ik kijk puur zakelijk naar de beslissingen 
die genomen worden en of dat past in onze financiële situatie.”
 
WRIJVING
Juwelier Luyendijk is – zeker gezien de periode dat de winkel al in Maassluis 
gevestigd is – een begrip. “We hebben een dorpsfunctie, maar zien gelukkig ook 
veel klanten uit omliggende gemeentes. We weten heel goed wie onze doelgroep 
is en dat is zo belangrijk voor een winkel als de onze. Je bent afhankelijk van je 
doelgroep en met een relatief klein winkeloppervlak moet je zorgen dat je winst 
draait. Je moet weten voor wie je inkoopt en inspelen op hun behoeften. We heb-
ben gelukkig ook veel cijfers voorhanden om onze vermoedens over verkopen te 

JUWELIER LUYENDIJK 
MAASSLUIS

IN DE ZOMER HEBBEN WIJ EEN OPROEP GEPLAATST VIA DIVERSE SOCIAL MEDIA-ACCOUNTS VAN ONS VAKTIJDSCHRIFT VOOR JUWELIERS OM 

ZICH AAN TE MELDEN VOOR ONZE RUBRIEK JUWELIER IN BEELD. WE HEBBEN DAAROP EEN GROOT AANTAL REACTIES GEKREGEN VAN ONDER-

NEMERS DIE GRAAG OVER HET REILEN EN ZEILEN VAN HUN WINKEL IN VAKTIJDSCHRIFT DE JUWELIER WILDEN VERTELLEN. EERLIJK ALS WIJ ZIJN 

HANTEERDEN WIJ HET PRINCIPE VAN ‘WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT’. RIC EN FRIDA MEEUWISSE VAN JUWELIER LUYENDIJK REAGEER-

DEN NAGENOEG METEEN VANAF HUN VAKANTIEADRES, OMDAT ZIJ GRAAG HET VERHAAL VAN HUN FAMILIEBEDRIJF WILDEN VERTELLEN IN ONS 

VAKBLAD. ZODOENDE PLANDEN WIJ EEN AFSPRAAK IN MET HET ONDERNEMERSSTEL OM ELKAAR IN DE WINKEL IN MAASSLUIS TE ONTMOETEN. 

J U W E L I E R  I N  B E E L D



staven met harde feiten. Ik houd mij ook vast aan deze cijfers en op 
basis daarvan maken we beslissingen. Dat zorgt ook zeker wel eens 
voor spanningen tussen Frida en mij. Ik bekijk alles puur zakelijk, 
terwijl zij ook op haar gevoel afgaat. Maar zonder wrijving geen 
glans”, aldus Ric.

SAMEN STERKER
Ric mist de samenwerking onder juweliers. “Ik vind dat we in onze 
branche veel meer moeten samenwerken. Whatsapp-groepen met 
andere juweliers, social media-accounts met collega’s en het bezoe-
ken van NJU-bijeenkomsten is een begin en ik haal hier belangrijke 
informatie vandaan. Er is geen eenheid en we leven op eilanden. 
Samen zouden we veel sterker kunnen staan, bijvoorbeeld bij inko-
pen. Er zijn wel initiatieven, maar nog niet één waarvan ik zeg ‘dat 
is het’. Dat is jammer, maar ik hoop dat het uiteindelijk ervan komt. 
Het delen van kennis en ervaringen kan ons als ondernemers alle-
maal helpen. Hier laat de NJU veel liggen, zij zouden veel actiever 
moeten zijn.”

PROFILERING
Zolang de samenwerkingsverbanden nog niet opgezet zijn, focussen 
Frida en Ric zich op hun eigen winkel en hoe ze het voortbestaan 
kunnen garanderen. “Het is al lang niet meer zo dat je een winkel 
om 10.00 uur opent en om 18.00 uur sluit en in die tussenliggende 
tijd je klanten naar de winkel komen. Er is meer nodig. Je moet 
het internet op, een webshop hebben, social media-activiteiten 
ontplooien om je doelgroep aan te spreken en je in het algeheel 
profileren. We hebben de afgelopen jaren mindere tijden gekend, 
maar we klimmen langzaamaan weer uit het dal. Vooral de toene-
mende goudverkoop is een zegen voor juweliers. We hebben ook 
altijd vastgehouden aan de betere productgroepen en ons niet laten 
verleiden lager in prijssegment te gaan. Daar profiteren we nu van, 
doordat onze klanten weten dat we kwalitatief goede producten en 
merken verkopen.”

“Zoals gezegd zijn we vrij actief op social media en houden daar 
onze jongere doelgroep op de hoogte van ontwikkelingen. Om onze 
‘zestig plus’ doelgroep te bereiken adverteren we nog in de lokale 
media. Tot slot hebben we een webshop waar we een aantal van 
onze merken online aanbieden. We hebben ons aangesloten bij 
Yizz en maken gebruik van hetgeen zij aanbieden. Niet optimaal, 
maar om zelf een webshop bij te houden is voor ons geen optie. 
Hiermee zijn we online vindbaar voor onze klanten en het geeft ze 
een platform waar ze alvast wat informatie kunnen vinden over de 
producten die wij verkopen. Ik heb echt niet de illusie dat we heel 
veel geld online gaan verdienen, maar het is wel een verlengstuk van 
onze winkel en etalage.”

ASSORTIMENT
Omdat Juwelier Luyendijk een brede doelgroep heeft – van jong 
tot oud – is het belangrijk om een divers assortiment te bieden. 
Daarvoor is Frida verantwoordelijk. “We kijken heel goed naar de 

vraag van onze klanten en we hebben van oudsher al een heel goed merkenpakket. Daar 
veranderen we wel in. Zo hebben we onlangs het horlogemerk Bruno Söhnle opgenomen, 
omdat we denken dat we in dat segment onze klanten met dit mooie merk kunnen verras-
sen. Daarnaast is het contact heel leuk met deze leverancier, zoals we met nagenoeg alle 
leveranciers warme banden hebben. Er zijn in de branche ook uitzonderingen – zonder dat 
ik namen wil noemen. Bedrijven die je van alles willen verplichten. Daar gaan wij niet in 
mee. We kiezen zelf welke merken en producten we willen verkopen”, zegt Frida. “Weer een 
reden om ons als juweliers te verenigen”, zo vult Ric aan. “Samen kunnen we ons wapenen 
tegen dergelijke bedrijven die eisen stellen aan de verkoop van hun merken die in onze ogen 
onredelijk zijn.”

OPVOLGING
We merken tijdens ons gesprek dat Ric en Frida heel doordacht hun winkel runnen. We vra-
gen hen naar hun visie op de eigen werkwijze. “We hebben een relatief kleine winkel, dus 
maken we effectief gebruik van de ruimte die we hebben. We doen geen gekke dingen, maar 
zijn reëel. Kunnen we iets niet betalen, dan doen we het niet. Dat is soms conservatief, maar 
dat is voor ons de beste manier van werken. We willen ook graag onze toekomst garanderen. 
We zijn trouwens nog op zoek naar opvolging. We zijn op zoek naar een jong en fris persoon 
die de toekomst van dit prachtige familiebedrijf wil voortzetten. Het zou zonde zijn als we 
over tien jaar besluiten te stoppen en er een einde komt aan Juwelier Luyendijk. Wellicht dat 
een collega iets weet. Ook daar kunnen we elkaar bij helpen”, vertelt Ric tot slot.

“IK VIND DAT WE IN ONZE BRANCHE 
VEEL MEER MOETEN SAMENWERKEN”
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OMDAT IK IN EEN JUWELIERSFAMILIE GEBOREN BEN, VIND IK HET NORMAAL DAT JUWELIERSZAKEN RELATIEF GEZIEN ENORME VOORRADEN 

HEBBEN EN STA IK ER EIGENLIJK NOOIT TE LANG BIJ STIL. PAS ALS IK IN GESPREK BEN MET BANKIERS OF ANDERE RETAILERS, REALISEER IK MIJ 

DAT ER GEEN BRANCHE IS DIE RELATIEF GEZIEN (VOOR DE VERKOOPVLOEROPPERVLAKTE) ZO VEEL VOORRAAD(WAARDE) HEEFT ALS DE JUWE-

LIERSBRANCHE. VRIJWEL IEDEREEN ZIET VOORRADEN DAN OOK ALS EEN LAST VOOR DE ONDERNEMING EN VOOR DE BOEKHOUDKUNDIGE 

BALANS, MAAR PERSOONLIJK BEN IK VAN MENING DAT VOORRADEN EEN LUST ZIJN VOOR JUWELIERS. 

Voorraad: een lust of een last?
Het is de eeuwig terugkerende vraag: wat is ‘genoeg’ voorraad? Wanneer 
heeft een juwelier te weinig en wanneer te veel voorraad? Uw bank en uw 
boekhouder vinden waarschijnlijk dat u altijd te veel voorraad heeft en uw 
leveranciers vinden zeer waarschijnlijk dat u altijd te weinig voorraad heeft. 
Persoonlijk geloof ik er niet in dat ‘pure players’ (dus webshops zonder een 
fysieke beleving/winkel en zonder fysieke voorraad) succesvol kunnen worden 
in onze branche, tenzij ze heel hard op prijs gaan inzetten. Dus ik denk dat 
grote en goede voorraden van essentieel belang zijn om een goede juwelier te 
zijn, natuurlijk in combinatie met vakmanschap en kennis! De nadruk ligt dus 
niet alleen op grote voorraden, maar voornamelijk op goede voorraden.

80/20
Sinds mijn studietijd ben ik helemaal gek van het Pareto-principe, beter 
bekend als de 80/20-regel. In het jaar 1906 constateerde de econoom Vilfredo 
Pareto dat circa 20% van de Italiaanse bevolking circa 80% van het land 
bezat. Ook ontdekte hij dat deze regel een natuurverschijnsel was: 20% van 
de peulen in zijn tuin zorgde voor 80% van de productie van erwten. Als wij 
dit vertalen naar onze branche, dan kunnen wij stellen dat slechts 20% van 
een collectie van een merk zorgt voor 80% van de omzet. Aangezien wij hier 
over relatieve waarden praten, is het belangrijk om een complete collectie te 
presenteren in een winkel, anders kan men geen onderscheid maken tussen de 
beste 20%. Het is dus heel belangrijk om de beste 20% altijd op voorraad te 
hebben. Een fout die veel juweliers en retailers maken: zij verkopen als eerste 
de beste modellen van een merk uit een collectie, bestellen die niet (meteen) 
na, de rest van de modellen in die collectie verkopen nog minder goed en zo 
komt een merk in hun winkel in een negatieve cyclus terecht. Dus meer voor-
raad is goed en een goede voorraad is essentieel. 

ROI
Een andere reden waarom ik persoonlijk van mening ben dat juweliers zo 
veel mogelijk moeten investeren in hun voorraad, is dat ik momenteel niet 
zou weten wat meer rendement op het geïnvesteerd vermogen kan genereren. 
De meeste juweliers behalen met hun onderneming minimaal 10% ROI, dus 
als dat een gegeven is, dan zou ik veel liever meer horloges, diamanten en 
juwelen kopen dan bijvoorbeeld investeren in aandelen op de beurs. Tenslotte, 
geld op de bank laten staan kost geld. Ja, dat leest u goed! Wij leven in een 
rare tijd waar wij spreken over negatieve rente op de kapitaalmarkten. Dus het 
bezit van geld levert niets op en kost zelfs geld! Een zeer bijzondere situatie 
economisch gezien. 

Aangezien wij in een tijd leven dat geld bezitten geld kost, kunt u beter geld 
activeren en als dat op is geld ‘kopen’. Goedkoper dan dat het nu is kan bijna 
niet! Des te meer reden om geld te lenen en om te investeren in uw voorraad, 
want die rendeert als u het goed doet toch twee tot drie maal beter dan wat 
het kost. Dus ongeacht of u genoeg saldo heeft op uw rekening courant of 
niet, geen betere tijd dan deze om gelden te converteren in handelsvoorraden 
lijkt mij.

WAARDEVAST
Iets wat mij altijd heel veel vertrouwen geeft om geld te investeren in juwe-
liersvoorraden is dat goederen amper devalueren. Als wij juweliers goed inko-
pen, dan stijgt de waarde van onze handelsvoorraad. Dus als u geluk heeft en 

Alon Ben Joseph

horlogeleveranciers blijven prijsstijgingen doorvoeren en de diamantprijzen 
blijven stijgen, dan boekt u automatisch rendement op uw voorraad zonder 
er iets voor te doen. En daar komt een ‘verdubbelaar’ op: een cadeau van de 
fiscus, want u mag van de belastingdienst afschrijven op de waarde van uw 
voorraden. In feite wordt, fiscaal gezien, uw voorraad minder waard, waardoor 
u minder belasting hoeft te betalen. Vaak blijft de waarde economisch gelijk, 
en ik denk nog eerder dat de producten zelfs vaak meer waard worden. 

SERVICE
Tot nu toe heb ik alleen economische redenen gegeven waarom ik een juwe-
liersvoorraad een lust vind en geen last. Graag sluit ik deze column af met 
een consument georiënteerde reden om te investeren in uw voorraad: service. 
Veel ondernemers onderscheiden zich met de prijs, maar ik denk dat juwe-
liers zich dienen te onderscheiden met beleving, kennis en service. Het is een 
service voor een consument als ze een juwelier fysiek of digitaal bezoeken en 
de goederen zijn daadwerkelijk te zien, te vergelijken en mee te nemen uit de 
winkel. Luxe consumenten willen vaak ‘Instant Satisfaction’. Als ze de knoop 
hebben doorgehakt om te kopen, dan willen ze het ook meteen hebben. Dat 
is ze vaak veel meer waard dan korting!

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