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juwelierde

Insignety is officieel gelanceerd op de Nederlandse en Belgische markt. 

Met een ECG-apparaat wordt een elektrocardiogram gemaakt en dit ‘hart-

filmpje’ wordt vervolgens in een ring vastgelegd (linksboven)

Per 1 november heeft Lars Larsen de wereldwijde vertegenwoordiging 

gekregen van het Deense merk Bulbul (linksonder)

Sparkling Jewels is een nieuw sieradenmerk met als rode draad een verwis-

selbaar hangerconcept (rechtsboven)

Het succesverhaal van Endless Jewelry blijft onverminderd doorgaan. 

Inmiddels heeft het sieradenmerk meer dan drieduizend dealers wereldwijd 

deelgemaakt van het Endless-verhaal (rechtsonder)
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Interview   p. 10
Het gaat goed met Paul Simons Watches & Design. Dit jaar werd het populaire 
modemerk Mark Maddox geintroduceerd, Ice-Watch heeft de wind nog steeds in de 
zeilen en Oxygen en Swiss Military by Chrono groeien gestaag door. In het nieuwe 
bedrijfspand van Paul Simons Watches & Design treffen wij Paul en Bea van Gelder-
Vos om te praten over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit jaar stond bij Paul 
Simons Watches & Design in het teken van de introductie van Mark Maddox. “De 
betaalbaarheid van de producten in vergelijking met de kwaliteit maakt van Mark 
Maddox een populair product en tegelijkertijd zijn de horloges heel fashionable. De 
eerste maanden zijn meteen heel succesvol voor ons geweest.”

Smartwatch: hype of commerciële kans voor juweliers?   p. 26
In de afgelopen maanden was er een vloedgolf aan nieuws over smartwatches. 
Belangrijke aanleidingen hiervoor waren de Duitse technologiebeurs IFA in de eerste 
week van september (waar vele nieuwe modellen gelanceerd werden) en de introduc-
tie van de langverwachte Apple Watch die in diezelfde week plaatsvond. Deze hausse 
aan nieuws werpt verschillende vragen op, waarvan de belangrijkste voor juweliers 
waarschijnlijk is in hoeverre deze ‘intelligente’ en met internet verbonden horloges 
interessant zijn voor de juwelier. De redactie van vaktijdschrift De Juwelier ging op 
zoek naar het antwoord.

Juwelier in Beeld   p. 48
Voor onze rubriek Juwelier in Beeld waren wij voor de laatste uitgave van het jaar op 
zoek naar een leuk verhaal en vroegen onze Facebook-vrienden naar hulp. En wat denkt 
u? Marjolein Gordon stapt naar voren en oppert dat haar nieuwe winkel Mejorana 
wellicht leuk is om te bezoeken. Zo gezegd, zo gedaan en dus reisden wij af naar het 
Brabantse Oisterwijk voor een interview met Marjolein zelf, maar natuurlijk ook om met 
eigen ogen de splinternieuwe trendshop Mejorana aan het Lindeplein te bekijken. “We 
zijn op 1 augustus open gegaan”, vertelt Marjolein. “Het is altijd mijn droom geweest om 
een eigen winkel te hebben en die droom is nu in vervulling gegaan.”

En verder…

Had de redactie een gesprek met Mark Bos van Insignety.     p. 20

Zag Jesper Nielsen van Endless Jewelry een jongensdroom in vervulling gaan.     p. 34

DE VISIE
Begin november was ik één van de genodigden om het 275-jarig bestaan van Schöne Edelmetaal te vieren. Wat een bijzondere 
mijlpaal. Ik was blij verrast door de invulling van het ‘feestje’ zoals Schöne dat had georganiseerd. Waar bedrijven die een jubi-
leum vieren zichzelf doorgaans even goed in het zonnetje zetten, deed Schöne het juist anders. Schöne vond het goed om even 
stil te staan bij het memorabele feit, maar niet te lang, ‘want hoe rijk de historie ook is, de toekomst belooft nog veel meer moois’, 
zo gaf Schöne zelf aan. En dat bleek wel, want onder leiding van dagvoorzitter Humberto Tan kwamen een aantal vooraan-
staande en inspirerende sprekers aan het woord over de toekomst van edelmetaal en de toekomst van de wereld an sich. Willem 
Middelkoop sprak de aanwezigen bij over de verwachte koersstijging van goud en vooral zilver door invloeden vanuit China, 

India en Rusland, Richard van Hooijdonk praatte ons bij over de toekomst en de inbreng van 
robots, sensoren en verdere technische ontwikkelingen. Tot slot kwam Alon Ben Joseph aan 
het woord. De ondernemer/juwelier gaf onder meer het belang van storytelling via social 
media aan en daarnaast benadrukte hij dat online vindbaarheid voor een onderneming van 
cruciaal belang is, wil je overleven in de toekomst. Schöne gaf haar klanten iets mee om 
over na te denken. Daar heeft u veel meer aan dan de – overigens zeer welkome – paraplu. 
Wat moet je doen om klaar te zijn voor de toekomst? Daar kijkt Schöne zelf in ieder geval 
ook goed naar, want door de eeuwen heen is het bedrijf steeds in staat geweest om zich aan 
te passen aan de wensen van de klanten en de behoeften van de maatschappij. Ik schat de 
kans zeer hoog in dat het bedrijf ook de komende 275 jaar overleeft.

Alvast fijne feestdagen en een goede verkoopperiode gewenst en natuurlijk veel leesplezier 
met deze laatste uitgave van 2014.

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

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
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mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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Mondaine Helvetica is verkrijgbaar 
met drie verschillende kasten: Light 
(26 en 38mm, uitgevoerd met een 
platte band en dunne stiksels), Regular 
(33 en 40mm, met een wat dikkere 
leren band en normale stiksels) en 
Bold (43mm, voorzien van een extra 
stevige band en touwachtige stiksels). 
De collectie bevat vijftien modellen, 

waaronder uitvoeringen van gebor-
steld of gepolijst staal, zwart of goud-
kleurig staal en banden van leer, 
nylon en fijn geweven Milanees  RVS. 

Meer informatie: 
City Time Jewels & Watches, 
tel. 075-6707075, 
info@city-time.nl

H E L V E T I C A  C O L L E C T I E  M E T  V I J F T I E N  M O D E L L E N

Mondaine lanceert een nieuwe klassieker
Helvetica is de naam van ‘s werelds beroemdste lettertype en sinds kort óók van 
de nieuwste horlogecollectie van Mondaine. Het merk dat de iconische Swiss 
Railways Watch wereldberoemd maakte, duikt nu weer de Zwitserse design-
historie in. Helvetica is als lettertype verweven met de Zwitserse identiteit en 
ook de naam is afkomstig uit dit land, want Helvetica is Latijns voor ‘Zwitsers’.

Als kwaliteit en vakmanschap de 
norm zijn, gaat niets boven hand-
werk. Roos1835 kiest er dan 
ook voor om alle sieraden in het 
eigen atelier in Thailand met de 
hand te vervaardigen. “Een span-
nend proces”, zegt ontwerper Rien 

Rozendaal. “Elk juweel heeft een 
zekere spanning nodig. Je probeert 
die spanning al in het ontwerp waar 
te maken, maar pas in de creatie 
komt het juweel echt tot leven en 
geeft het zijn geheimen prijs. De 
verhoudingen moeten helemaal juist 

zitten. Het is precisiewerk dat veel 
ervaring, geduld en vakmanschap 
vraagt.”

Voor aanvullende informatie: 
Roos & Nijs, tel. +32 (0) 11 758 943, 
www.roos1835.com

“ E L K  J U W E E L  H E E F T  E E N  Z E K E R E  S P A N N I N G  N O D I G ”

Roos1835 kiest voor kwaliteit
Het is goud en diamant wat blinkt dit najaar. Het edelmetaal heeft de harten 
van de consument weer veroverd en diamant en goud zijn van oudsher onaf-
scheidelijk in een prachtig sieraad. Wat de sieraden van Roos1835 zo bijzonder 
maakt, is de compromisloze keuze voor kwaliteit. Roos1835 werkt dan ook 
uitsluitend met de mooiste diamanten en de beste materialen. 

”

Het zelfopwindend uurwerk van de 
1942 Automatic Moon Phase vormt 
het kloppende hart van dit fraaie 
horlogemodel. De stainless stalen 
horlogekast heeft een diameter van 

42 mm die ook beschikbaar is met 
een roségouden PVD-coating. Het 
saffierglas is gebold waardoor de 
wijzerplaat mooi leesbaar is onder 
alle hoeken, terwijl de achterzijde 

transparant is, waardoor het uurwerk 
zichtbaar is. De combinatie met 
de lichtblauwe lederen horlogeband 
maakt het geheel modieus, terwijl 
het design klassiek te noemen is.

Meer informatie: 
Aerowatch Nederland, 
tel. 06-12630818, 
www.aerowatch.com

A E R O W A T C H  I S  T R O T S  O P  N I E U W  M O D E L

1942 Automatic Moon Phase
Het Zwitserse horlogemerk Aerowatch is – niet zonder reden – trots op het 
nieuwste horloge in de hoogwaardige collectie. De 1942 Automatic Moon Phase 
is een prachtige noviteit van Aerowatch en een nieuwe interpretatie van de maan-
fase display. 1942 is gelanceerd in 2005 en geinspireerd door vintage zakhorloges 
en tevens een toonaangevende collectie binnen het Aerowatch-assortiment.

mailto:info@city-time.nl
http://www.roos1835.com/
http://www.aerowatch.com/
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Watashi Wa Saikoda
De naam van deze armband is 
de Japanse uitspraak ‘Watashi Wa 
Saikoda’ wat betekent ‘Ik ben de 
beste’. In het leer van de armband 
zijn de Japanse tekens gegraveerd 
welke een extra dimensie geven aan 
het ontwerp. De armband is gemaakt 
van 100% zijde en met leer afgewerkt, 
met een roestvrijstalen sluiting met 
Swarovski-elementen. Er zijn veertien 
kleurvariaties samen te stellen.

Black Sheep Bracelet
Antonio Ben Chimol heeft in de nieu-
we collectie voor mannen ook een 
armband van Italiaans Nappa Leer 

met daarin een flexibele automatische 
verstelbare band. De kleuren van 
de armbanden zijn vernoemd naar 
de prachtige rassen van het schaap, 
zoals de Suffolk, Costwold, Romanov, 
Zwartbles, Cheviot, Southdown, Saint 
Croix, Clun Forest, Arbus, Dartmoor. 
In de armband zijn acht stroken 
gevlochten Italiaans leer verwerkt, 
in combinatie met een roestvrijstalen 
sluiting met of zonder Swarovski-
elementen. 

Voor aanvullende informatie: 
m-00-i Muy Fuerte,
tel. 06-11 094 630,  
www.m-00-i.com

I T A L I A A N S E  S I E R A D E N O N T W E R P E R  M E T  E E N  F R I S S E  K I J K  O P  D E S I G N

Antonio Ben Chimol presenteert nieuwe collectie
Graag laten wij u kennis maken met de nieuwe collectie van Antonio Ben 
Chimol. Deze Italiaanse ontwerper heeft een nieuwe frisse kijk op design, 
dat resulteert in een tijdloze collectie met unieke en aantrekkelijke sieraden. 
Betaalbaar, voor zowel vrouwen en mannen van verschillende leeftijden en 
stijlen.

Trollbeads is beroemd om haar bedels 
van glas. Alle glaskralen worden met 
de hand gemaakt. Deze Kerst brengt 

Trollbeads de Betoverende winterset, 
de kleuren van een winterlandschap 
verbeeld in zes glazen kralen, en 

de klassieke kerstset. Beide sets zijn 
limited edition en dus slechts in 
beperkte oplage uitgebracht. 

Mix & Match 
Deze Kerst lanceert Trollbeads een 
serie nieuwe oorsieraadaccessoires. 

Kies uit sierdruppels met parels – de 
trend van dit moment – of juist voor 
facetgeslepen onyxhangers. Onyx is 
de edelsteen die staat voor kracht! 
Sieraden voor een stijlvolle vrouw 
dus.  Beide hangers zijn verkrijgbaar 
op drie lengtes en kunnen eindeloos 
gecombineerd worden. Niet alleen 
in de oorsieraden, maar in de gehele 
collectie komt het feestelijke ont-
werp van de hartestrik terug. Laat 
je verleiden door deze kraal of dit 
slotje. 

Om door een ringetje te halen 
De nieuwigheden worden compleet 
gemaakt met twee nieuwe ringen, 
voor een magic touch deze feest-
dagen. Zowel in de ring ‘Kristallen 
belletje’ als ‘Blozend belletje’ schit-
tert een zirkonia in een glazen bol. 

Meer informatie: 

d-sign Denemarken, 
tel. 0343-432618, 
www.trollbeads.com

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

Trollbeads: een juweel van een sieraad voor Kerst 
Mooie herinneringen, dierbare momenten of een speciaal iemand die je bij je 
wilt dragen, alle kralen in de collectie van Trollbeads hebben een eigen naam 
en verhaal. De feestdagen zijn een prachtig moment om een dierbaar sieraad 
cadeau te geven of te ontvangen. Of om zelf een sprankelende combinatie 
samen te stellen die perfect past bij de feestdagen. 

http://www.m-00-i.com/
http://www.trollbeads.com/


Ambiente
In Frankfurt vindt begin volgend jaar 
Ambiente plaats. Ambiente bestaat 
uit drie internationaal toonaange-
vende vakbeurzen, namelijk Dining, 
Giving en Living. Op de toonaan-
gevende beurs Giving komt de hele 
wereld van het schenken en lifestyle 
samen, onder meer met interessante 
productgroepen voor u als juwelier 
zoals modieuze sieraden en horlo-
ges. De volgende Ambiente vindt 
plaats van 13 tot en met 17 februari 
2015. Meer informatie vindt u op 
ambiente.messefrankfurt.com.

Inhorgenta
Traditiegetrouw wordt het Europese 
beursseizoen geopend tijdens 
Inhorgenta. Ook volgend jaar vindt 
Inhorgenta weer als eerste plaats en 
wel van 20 tot en met 23 februari in 
de Messe München. Een thema dat 
op verschillende manieren onder 
de aandacht wordt gebracht betreft 
smartwatches, die een (zeer) belang-

rijke trend zijn in de wereldwijde 
elektronica-industrie. Meer informa-
tie vindt u op inhorgenta.com.

Voorjaarsbeurs
In eigen land heeft de Jewels & 
Watches een monopolypositie als 
het gaat om een beurs voor de juwe-
liersbranche. Het eerste belangrijke 
contactmoment in 2015 vindt plaats 
van 8 tot en met 10 maart, wanneer 
de Voorjaarsbeurs gehouden wordt. 
De Plaza is dan wederom gevuld 
met gastexposanten, waar de beurs-
vloer het domein is van de vaste 
standhouders. 

BaselWorld 2015
De belangrijkste en grootste inter-
nationale vakbeurs voor de siera-
den- en horlogebranche opent zijn 
deuren van 19 tot en met 26 maart 
in het Zwitserse Basel. BaselWorld is 
een absolute ‘must visit’ voor alles 
en iedereen die verbonden is aan de 
juweliersbranche. BaselWorld stelt 

ook nooit teleur, want alle bedrijven 
sparen kosten noch moeite om het 
bezoekers naar de wens te maken. 
Meer informatie over BaselWorld 
vindt u op baselworld.com

Tendence
Vakbeurs Tendence was dit jaar een 
groot succes. De Duitse beurs – 
gehouden in Messe Frankfurt – ver-
welkomde ruim 35.000 bezoekers 
uit 88 landen. Voor juweliers is 
‘Time Square’ het bezoeken waard. 
In deze ruimte wordt speciale aan-
dacht besteed aan alle innovaties 
op het gebied van horloges. Volgend 
jaar vindt de beurs van 29 augustus 
tot en met 1 september 2015 plaats. 
Houd de website van Tendence (ten-
dence.messefrankfurt.com) in de 
gaten voor meer informatie.

Najaarsbeurs 
Naast de Jewels & Watches 
Voorjaarsbeurs is het ook verstandig 
om de Najaarsbeurs in Utrecht te 
bezoeken. Op zondag 30 augustus, 
maandag 31 augustus en maandag 

1 september vindt u alle ins & outs 
van de diverse merken op de eerste 
verdieping van het Beatrixgebouw 
in Utrecht. Daarnaast is het vaste 
beurscomplex voor de juweliers-
branche vaker te bezoeken. Kijk 
voor een compleet overzicht van 
alle dagen dat de Jewels & Watches 
geopend is op de website jewelsand-
watches.org. 

B E U R S K A L E N D E R  2 0 1 5

We laten bijna 2014 achter ons. Het was niet altijd een makkelijk jaar, maar 
gelukkig gaan we vol goede moed onze pijlen richten op 2015. Dat moet het 
jaar van de nieuwe mogelijkheden worden, het jaar ook waar u zich nog verder 
in kan onderscheiden! Wellicht is het dan ook goed om een paar belangrijke 
beurzen alvast in uw agenda te zetten, want een bezoek aan Inhorgenta, de 
Jewels & Watches Voor- en Najaarsbeurs, BaselWorld of Tendence is een must. 
Natuurlijk blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen als u vaktijdschrift De 
Juwelier leest, maar een bezoek aan beurs geeft een algeheel beeld van alle 
trends. Wij raden het dan ook zeer zeker aan.
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Het Zwitserse ETA-uurwerk met pre-
cisie-chronograaf, geinspireerd door 
klassieke en hedendaagse autosport 
is de essentie van Monza Chrono. De 
opvallende oranje chronograafwijzer 
en de drie kleinere oranje wijzers 
zijn gemodelleerd naar de toerentel-
lers van iconische raceauto’s uit de 
jaren zeventig en tachtig. Drie klei-
nere wijzerplaten zijn afgeleid van 
de kilometertellers uit sportwagens; 
de rand van de kast, de kroon en de 
chronograaf-pushers zijn getand als 
verwijzing naar de binnenkant van 
versnellingsbakken. De tachymeter 
op de bezel gaat tot 372,6 kilometer 
per uur: de hoogst gemeten snel-
heid ooit in een Formule 1-auto 
op het legendarische circuit in het 
Italiaanse Monza.

Uitvoeringen
De Lemarq Monza Chrono is 
beschikbaar in drie kleuren: wit, 
blauw-wit en zwart-wit. Elk van de 
drie modellen is uit te rusten met een 
zwarte rubberen band met autoband-

profiel, een zwarte lederen band met 
wit stiksel of een bijkleurende Nato-
band. De Lemarq Monza Chrono is 
voorzien van ontspiegeld saffierglas, 
is tot honderd meter waterbestendig 
en wordt geleverd met twee jaar 
garantie.

Meer informatie: 
Lemarq Watches, 
tel. 035-621 09 27,
www.lemarqwatches.com 

N I E U W  N E D E R L A N D S  H O R L O G E M E R K  M E T  I N T E R N A T I O N A L E  A L L U R E

Lemarq Monza Chrono
Monza Chrono is het eerste uurwerk van het nieuwe horlogemerk Lemarq. 
Het internationale horlogemerk is een nieuwe ster aan het horlogefirmament 
dat een Nederlandse oorsprong heeft, maar wordt vervaardigd in Zwitserland. 
Autosport en auto’s zijn de inspiratie voor Lemarq, snelle kenmerken zijn terug 
te vinden in de designs en details van de stijlvolle Monza Chrono.

Je start je eigen X by Trollbeads-
armband of collier met een basis van 
rubberen links, die je met elkaar ver-
bindt door de X-vormige openingen. 
Vervolgens kun je de links vervangen 
door designerlinks en zo je armband 
steeds persoonlijker maken. De links 
zijn vormgegeven door negen kunst-
zinnige designers uit Denemarken. 
Dit seizoen zullen de rubberen links 
ook verkrijgbaar zijn in de feestelijke 
en warme kleur rood.

De hanger ‘zichtbaar pad’ is ontwor-
pen door de Deense goudsmid Lone 
Løvschal. Vanuit haar atelier in het 
centrum van Kopenhagen ontwierp 
ze diverse links voor X by Trollbeads, 
en dat alles met haar missie. “Het 
spreekt me bijzonder aan als ik 
iets kan maken dat een speciale 
betekenis heeft voor degene die het 

draagt.” Speciaal voor de feestdagen 
is het Aziatisch collier ook verkrijg-
baar in rood.

Meer informatie: 

d-sign Denemarken, 
tel. 0343-432618, 
www.xbytrollbeads.com 

R U B B E R E N  L I N K S  I N  W A R M E  F E E S T K L E U R 

Speciaal voor de feestdagen kleurt X by Trollbeads rood
Sieraden geven de consument de 
kans om een fashion statement te 
maken en haar persoonlijkheid te 
benadrukken. X by Trollbeads is daar 
een perfect voorbeeld van. Je stelt je 
eigen sieraad samen met links met 
een betekenis. Speciaal voor de feest-
dagen breidt X by Trollbeads de col-
lectie uit met rode rubberen links en 
een collier in warm kerstrood, uiter-
aard in combinatie met nieuwe links 
en een bijzonder zilveren hanger.

‘Zichtbaar pad’

8
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Begin dit jaar kwam Mark Maddox 
voor het eerst op de radar van vak-
tijdschrift De Juwelier. De start is 
veelbelovend. “Het merk ontwikkelt 
zich als een speer. We hebben tijdens 
de Jewels & Watches Voorjaarsbeurs 
de juweliers voor het eerst kennis 
laten maken met de horloges en 

begin juni zijn de eerste klanten 
beleverd. In het afgelopen half jaar 
hebben we zo’n 110 dealers mogen 
verwelkomen in Nederland en sinds 
augustus zijn daar ook nog ruim 25 
dealers in België bijgekomen. Je mag 
dus stellen dat Mark Maddox goed is 
ontvangen”, vertelt Paul.

Bea vult aan: “Mensen hebben het 
al snel over de kwaliteit van Mark 
Maddox, omdat we het hebben over 
producten met winkelverkoopprij-
zen die zijn vastgesteld tussen € 
39,- en € 89,-. De uitstraling doet 
echter een veel duurder product 
vermoeden. Feit is dat we minder 
dan 2% terugzien bij onze aftersales. 
De kwaliteit is dus prima en we zien 
een hoge sell out bij onze klanten. 
Dat duidt dus op een goede doorver-
koop. Dit belooft wat ons betreft veel 
voor de toekomst.”

Mark Maddox 2015
Kijkend naar de toekomst willen 
wij graag de doelstelling van Paul 
Simons Watches & Design weten 
voor Mark Maddox. “We gaan 
natuurlijk door met het uitbouwen 
van ons dealernetwerk. We zijn in 
oktober begonnen met een intensie-

ve online marketingcampagne. Dat 
slaat aan. Door de naamsbekend-
heid verder te verhogen willen we 
een nog hogere omzetsnelheid creë-
ren in de winkels van onze partners.”

Ice-Watch gaat maar door
Het verhaal van Ice-Watch is onge-
kend. Zeven jaar oud en als een 
komeet de lucht ingeschoten. Een 
dergelijke explosieve groei kan 

natuurlijk niet eeuwig doorgaan. 
Door het inzetten van creatieve mar-
keting campagnes en vernieuwende 
productontwikkeling is Ice-Watch 
echter nog steeds top-of-mind.  “Dit 
jaar stond bij Ice-Watch in het teken 
van het kleuroffensief. De display 
is aangepast en er zijn veel nieuwe 
collecties geïntroduceerd. Misschien 
wel iets te veel, want de levertijden 
waren voor sommige collecties te 

I N T E R V I E W  M E T  P A U L  S I M O N S  E N  B E A  V A N  G E L D E R - V O S 
O V E R  D E  O N T W I K K E L I N G E N  B I J  P A U L  S I M O N S  W A T C H E S  &  D E S I G N 

Het gaat goed met Paul Simons Watches & Design. Dit jaar werd het popu-
laire modemerk Mark Maddox geintroduceerd, Ice-Watch heeft de wind nog 
steeds in de zeilen en Oxygen en Swiss Military by Chrono groeien gestaag 
door. Onlangs werd een nieuw pand betrokken in Amstelveen dat beter aan-
sluit bij de werkzaamheden en de logistieke voorzieningen van het bedrijf, 
dus we mogen wel spreken van een succesvol jaar voor Paul Simons. In het 
nieuwe bedrijfspand van Paul Simons Watches & Design treffen wij Paul en 
Bea van Gelder-Vos om te praten over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. 
Een positief verhaal, zo blijkt. Dit jaar stond bij Paul Simons Watches & 
Design in het teken van de introductie van Mark Maddox. Het modieuze 
Spaanse horlogemerk heeft de afgelopen twee jaar binnen Europa een enorme 
vlucht genomen. “De betaalbaarheid van de producten in vergelijking met de 
kwaliteit maakt van Mark Maddox een populair product en tegelijkertijd zijn 
de horloges heel fashionable. De eerste maanden zijn meteen heel succesvol 
voor ons geweest.” 

“Je merkt dat Ice-Watch zich ontwikkelt en 
dat er nu een echt horlogemerk staat”
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lang. Daar komt volgend jaar ver-
andering in. Je merkt dat Ice-Watch 
zich ontwikkelt en dat er nu een echt 
horlogemerk staat. De modellen met 
stalen kasten hebben zich bewezen 
en de ICE-lijn is heel goed ontvan-
gen. Het meest trots is Ice-Watch 
zelf toch wel op de samenwerking 
met BMW Motorsport. Dat is niet 
voor elk merk weggelegd. Marco 
Wittman, coureur van de Ice-Watch 
BMW M4, is dit jaar zelfs kampi-
oen geworden van het DTM race 
seizoen. Dat geeft Ice-Watch ook 
exposure bij een andere doelgroep.”

De plannen voor  komende tijd 
met Ice-Watch? Bea: “We gaan op 
dezelfde voet verder, altijd op zoek 
naar spannende uitdagingen en con-
tinue zichtbaarheid. Dit jaar hebben 
we op tv met Beat It een programma 
gevonden dat  aansloot bij de doel-
groep van Ice-Watch. Een nieuwe 
samenwerking met SBS6 voor dit 
najaar is alweer aanstaande. Zo 
kunnen we alvast verklappen dat 
Ice-Watch het nieuwe grote SBS6 
muziekprogramma ‘The Winner 
Takes it All’ gaat mede-sponsoren. 
Tevens zal Ice-Watch vlak voor 
Sinterklaas door heel Nederland te 
zien zijn op  honderd  mega bill-
boards.”

Nato leren banden Oxygen
Oxygen behoort sinds 2012 tot 
het merkenpakket van Paul Simons 
Watches & Design. Het horlogemerk 

werd bekend door het concept van 
verwisselbare Nato-banden.  “Dit 
jaar  zijn hoogwaardige Italiaanse 
leren banden toegevoegd. Een leuke 
innovatie waar het merk zich mee 
onderscheidt. Daarbij blijft de stijl 
van Oxygen wel gewaarborgd. Ook 
de display is vernieuwd om de uit-
straling van het merk te optimalise-
ren en ervoor te zorgen dat de horlo-
ges nog beter tot hun recht komen in 
de winkel. Je mag stellen dat Oxygen 
een stap voorwaarts heeft gedaan”, 
zo stelt Paul.

“Oxygen is wel een ander merk 
dan bijvoorbeeld Mark Maddox en 
Ice-Watch”, vertelt Bea aanvullend. 
“Het is geen trendmerk. We zien dat 
de beste resultaten behaald worden 
bij de echte juwelier. Pak het erbij 
in een verkoopgesprek en laat zien 
hoe makkelijk je, door de banden 
te verwisselen, het horloge aanpast 
aan elke gelegenheid of outfit.” 

Swiss Military by Chrono
Opmerkelijk binnen het assorti-
ment van Paul Simons Watches & 
Design is Swiss Military by Chrono. 
Het hoogwaardige horlogemerk 
met Zwitserse uurwerken mag dan 
een klassieker en degelijk imago 
hebben, de meerwaarde van Swiss 
Military by Chrono is bewezen 
dit jaar. Zo bleek al tijdens een 
rondje langs een aantal vooraan-
staande partners van Paul Simons 
Watches & Design eerder dit jaar 

(zie De Juwelier nummer 1 – 2014 
pagina 62 en 63). “De kwaliteit is 
echt super. We krijgen alleen maar 
goede reacties op dit merk en de 
enige die klaagt is onze after sales 
partner, want hij heeft niks te doen! 
Daarnaast is de prijsklasse van de 
verschillende modellen gewoon 
heel goed. Als je een Zwitsers hor-
loge kunt verkopen voor een prijs 
tussen de € 100,- en € 350,- doe je 
iets heel goed”, zo is Bea overtuigd. 

“Vooral de nieuwe modellen, uit-
gerust met saffierglas en 10ATM 
waterdicht trekken de aandacht. We 

mogen ook naar buiten treden met 
de goede kwaliteit en de geweldige 
prijsklasse van de Swiss Military by 
Chrono-modellen, want dat is de 
grote toegevoegde waarde”, besluit 
Paul.

Voor aanvullende informatie: 
Paul Simons Watches & Design, 
tel. 020-6723333, 
www.paulsimons.nl

“De betaalbaarheid van de producten 

in vergelijking met de kwaliteit maakt 

van Mark Maddox een populair product 

en tegelijkertijd zijn de horloges heel 

fashionable. De eerste maanden zijn 

meteen heel succesvol voor ons geweest. 

Het merk ontwikkelt zich als een speer”

http://www.paulsimons.nl/


by karma



De hernieuwde collaboratie met 
Yamaha Factory Racing heeft geleid 
tot een opvallende collectie hor-
logemodellen. Natuurlijk sportief 
van design en gevormd volgens de 
standaard van TW Steel en Yamaha 
Factory Racing. De zogenoemde ‘By 
TW Steel’ Yamaha Factory Racing-
modellen zijn beschikbaar in opval-
lende uitvoeringen in 40 en 45 
mm en zijn vriendelijk geprijsd om 
alle fans over de hele wereld tege-
moet te komen. Dat houdt in dat 
de Yamaha Factory Racing ‘By TW 
Steel’-modellen een winkelverkoop-
prijs hebben van €99,-.

Miyota
Alle zes de modellen zijn uitgevoerd 
met een carbon horlogekast, waarbij 
ook de wijzerplaat is uitgerust met 
een carbon look. Uiteraard is het 
opvallende logo van Yamaha Factory 
Racing prominent afgebeeld op de 
wijzerplaat alsmede op de achterzijde 
op de kastdeksel. De Yamaha Factory 

Racing ‘By TW Steel’-modellen 
zijn uitgevoerd met een opvallend 
gekleurde siliconen horlogeband. 
Om in te spelen op de wensen van 
Yamaha-fans wereldwijd, heeft TW 
Steel een blauwe, retro gele, zwarte, 
witte, grijze en groene band ontwor-
pen, allen uitgevoerd met een stalen 
gesp. 

VR|46 Yamaha Factory Racing
De officiële TW Steel VR|46 Yamaha 
Factory Racing horlogecollec-
tie bestaat uit drie modellen: twee 
pilotenmodellen (TW935 45mm en 
TW936 48mm) en een Tech model 
(TW937 48mm). De Tech modellen 
tonen dezelfde VR|46 stijlaccenten, 
maar zijn uitgevoerd met een stalen 
kast met een gezandstraalde zwarte 
PVD-coating. Op de zijkant van de 
horlogekast zien we stalen pilaren 
terug in gele accenten, die geinspi-
reerd zijn door schokbrekers. De 
wijzerplaat heeft een carbon-design 
en de siliconen zwarte horlogeband 

geven dit horloge zijn sportieve look. 
De nieuwe TW Steel VR|46 Yamaha 
Factory Racing Pilot modellen wor-
den gepresenteerd in een gedurfde 
kast met een PVD-coating in donker 
titanium.

Voor meer informatie: 

Celebration Benelux, 
tel. 0299-425112, 
www.twsteel.com

In de vorige uitgave kon u uitgebreid lezen over de nieuwste collectie van 
TW Steel: de VR|46-modellen, ontworpen en gerealiseerd in samenwerking 
met Valentino Rossi en geinspireerd door VR|46, het lifestyle brand van 
racelegende, tegenwoordig rijdend bij Movistar Yamaha. Maar wij hebben 
het nog niet gehad over de Yamaha Racing-collectie, waar nieuw leven in is 
geblazen. Na de introductie van de vorig jaar uitgebrachte Yamaha Racing-
modellen zijn er nu zes zeer vriendelijk geprijsde nieuwe eyecatchers. TW 
Steel wordt zo bereikbaar voor iedere portemonnee. 

Yamaha Factory Racing ‘By TW Steel’

T W  S T E E L  V R | 4 6  Y A M A H A  F A C T O R Y  R A C I N G  H O R L O G E C O L L E C T I E

tititititatatataninininiumumumum.
www.twsteel.com
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Frans is zoals gezegd geen onbe-
kende bij Friederichs. Als sales 
manager vertolkte hij al eerder een 
rol binnen de organisatie en de 
horlogerie-afdeling. “Na vier jaar 
deze functie bekleed te hebben, 
koos ik ervoor om mijn eigen weg 
te kiezen. Maar daarbij heb ik altijd 
contact gehouden met Algemeen 
Directeur Rutger Friederichs en ben 
ik begaan gebleven met het bedrijf 
zelf. Vorig jaar kwamen we weer in 
gesprek en is mijn terugkeer al snel 
beklonken. Het voornaamste doel 
is om de positie van Friederichs als 
de totaalleverancier van onderde-
len, machines en gereedschap voor 
de totale juweliersindustrie, waar 
iedereen kan slagen, verder uit te 
bouwen.”

Reorganisatie
Sinds Frans zijn herintrede heeft 
gedaan bij Friederichs is er al heel 
veel veranderd. “De afgelopen 
maanden hebben de organisatie 
tegen het licht gehouden. Omdat 
de markt verandert, moeten wij ook 
veranderen en zoals iedereen weet 

is verandering nooit makkelijk. Maar 
gelukkig hebben we binnen een 
paar maanden tijd vastgesteld waar 
de mogelijkheden lagen om efficiën-
ter te worden. De interne processen 
zijn herbekeken en waar nodig aan-
gepast om tot een gestroomlijnder 
geheel te komen. We hebben een 
grootscheepse verbouwing gereali-
seerd waardoor de werkplekken zijn 
geoptimaliseerd. Dat is een onder-
deel geweest – en een belangrijk 
facet – van een totaal optimalise-
ringsproces voor de horlogerie-afde-
ling van Friederichs.”

Friederichs-catalogus
In eerste instantie heeft Frans geke-
ken naar de markt en de klanten van 
Friederichs. “We hebben naar onze 
positie gekeken en hoe ons aanbod 
wordt ervaren door juweliers, goud-
smeden en uurwerkmakers. Daarbij 
kwamen we erachter dat we in het 
verleden een productgroep hebben 
onderbelicht, namelijk de producten 
voor goudsmeden. We hadden wel 
producten waarmee zij doorgaans 
werkten, maar ze waren daarvan 

niet op de hoogte. Zo wisten zij 
bijvoorbeeld onze website niet goed 
te vinden. Om ze beter te bereiken 
moesten we iets anders doen. Mijn 
eerste wapenfeit was dan ook om 
een nieuwe catalogus te introduce-
ren. Enkele jaren geleden vonden 
we een catalogus een achterhaald 
medium, maar nu blijkt dat onze 
klanten behoefte hebben aan deze 
vorm van communicatie en op deze 
manier kunnen we ook de goudsmid 
beter bereiken. Om ons aanbod ech-
ter substantieel uit te breiden en 
daarmee interessanter te maken voor 
bijvoorbeeld goudsmeden, hebben 
wij gezocht naar een samenwer-
kingsverband. Dat hebben we uit-
eindelijk gevonden in Duitsland met 
Beco Technic.”

Beco Technic is een vooraanstaande 
leverancier van alle benodigdhe-
den voor de productie en aftersales 
van sieraden en horloges. Door de 
samenwerking met deze partij aan 
te gaan heeft Friederichs zich niet 
alleen verzekerd van de expertise 
van Beco, maar kan het bedrijf ook 
een groot deel van het assortiment 
aanbieden via de teruggekeerde 

catalogus. “Wij als Friederichs kun-
nen niet alles alleen en daarom 
hebben we deze samenwerking met 
Beco opgezet, onze Duitse even-
knie. Waar wij altijd de focus heb-
ben gehad op de horlogerie en alles 
daaromheen heeft Beco een volwas-
sen gamma voor de goudsmederij en 
juweliersproducten. Met het samen-
gestelde productportfolio kunnen we 
nu onze klanten in alle wensen 
voorzien en dat is onze voornaam-
ste taak. Met deze stap hebben we 
nu ruim 200.000 producten in ons 
assortiment en is ons aanbod vol-
lediger dan ooit.” 

Website
Om het uitgebreide assortiment 
ook online aan te bieden, heeft 
Friederichs een nieuwe website 
gelanceerd. “We hebben ervoor 
gekozen om de nieuwe website 
zo snel mogelijk online te zetten. 
Momenteel zijn er rond de 20.000 
artikelen terug te vinden op de web-
site en in de loop van de maanden 
wordt dat completer. Allereerst zijn 
de belangrijkste artikelen terug te 
vinden via de website. Daarnaast 
hebben we ook meteen een nieuws-

I N T E R V I E W  M E T  F R A N S  H O R S T E N  –  C O M M E R C I E E L  D I R E C T E U R  H O R L O G E R I E  B I J  F R I E D E R I C H S

Tijdens de Jewels & Watches Najaarsbeurs kwam de redactie van vaktijdschrift 
in gesprek met Frans Horsten, de nieuwe Commercieel Directeur Horlogerie 
van Friederichs. Nieuw is in deze context niet goed, want Frans is sinds 1 
februari van dit jaar in dienst getreden bij Friederichs en nieuw is eigenlijk 
ook geen goede verwijzing, want Frans was al eerder (tussen 2004 en 2008) 
in dienst bij Friederichs. Desalniettemin is Frans sinds begin dit jaar wederom 
actief bij de totaalleverancier van onderdelen, machines en gereedschappen 
voor juweliers, goudsmeden en uurwerkmakers. De reden voor zijn aanstel-
ling is duidelijk: Friederichs wil groeien. Wij treden dan ook in gesprek met 
Frans om erachter te komen hoe Friederichs dat wil bewerkstelligen en wat 
de toekomst gaat brengen.



15

de juw
elier

de juw
elier

brief rondgestuurd onder onze klan-
ten, waarmee ze eenmalig tien pro-
cent korting krijgen bij een online 
bestelling via de website. Dat is 
bovenop de herziene prijsstructuur, 
want die is aangepast. We zijn nu 
internationaler met ons aanbod en 
dat heeft effect op de prijzen. Er is 
veel ongewijzigd gebleven, maar 
er zijn ook prijzen veranderd en er 
zijn hele nieuwe productgroepen 
bijgekomen. Door de samenwerking 
met Beco kunnen we bijvoorbeeld 
exclusief de huisproducten van hen 
aanbieden tegen interessantere prij-
zen. Dat maakt Friederichs als totaal-
aanbieder ook aantrekkelijker.”

Ontwikkeling
Met de veranderingen zet Frans 
Friederichs weer in de spotlight. “We 
zijn in alle opzichten aan het ont-

wikkelen. Natuurlijk gaat het ook bij 
ons wel eens mis in dit proces, door 
een goed contact met onze klanten 
en feedback uit de markt kunnen 
we ons aanbod en service beter 
afstemmen op de vraag. We willen 
onszelf namelijk graag verbeteren 
om optimale service te verlenen en 
het liefst meer. We hebben voorheen 
meegelopen en nu willen we voorop 
lopen. Met de veranderingen die we 
nu doorvoeren willen we laten zien 
dat een bedrijf dat al 117 jaar bestaat 
ook innovatief en vooruitstrevend 
kan zijn.”

Waar Friederichs zich in ieder geval 
onderscheidt, is het team met erva-
ren mensen. “We hebben een groep 
hele goede mensen die de horloge-
rie-afdeling vormen. De aanwezige 
expertise vind je nergens. Hier wer-

ken mensen die al heel lang verbon-
den zijn aan Friederichs. Zij weten 
alles. De ervaring en kennis die ze 
hebben opgebouwd door de jaren 
heen draagt ook bij aan onze goede 
relatie met klanten en daarmee 
onderscheiden wij ons. Friederichs 
heeft niet voor niets de slogan ‘De 
mensen maken het verschil’.”

Enorm aanbod
Met de hiervoor genoemde veran-
deringen denkt Frans een grote stap 
te hebben gezet in de zichtbaar-
heid van Friederichs in de markt. 
“We zullen best nog wat tijd nodig 
hebben voordat iedereen begrijpt 
hoe enorm ons aanbod eigenlijk 
is. De nieuwe catalogus, die gratis 
bij Friederichs verkrijgbaar is, en 
de nieuwe website moeten daaraan 
bijdragen.”

Sexy
Friederichs is natuurlijk meer dan 
specialist in uurwerktechniek en 
leverancier van onderdelen, gereed-
schap en machines. “We zijn veel 
meer dan een fourniturenbedrijf. 
Met Morellato bieden wij een sexy 
assortiment handgemaakte horloge-
banden van een topkwaliteit aan 
tegen een geweldige prijs. Maar we 
hebben ook een heel mooi product-
gamma met de Atlanta wekkers en 
klokken en Nowley-horloges. We 
gaan terug naar de basis. Wij zijn 
een toeleverancier van machines, 
gereedschap en fournituren voor 
uurwerkmakers, juweliers en goud-
smeden. Daar willen we uitblinken.”

Meer informatie: Friederichs, 
tel. 023-5232723, 
www.friederichsonline.nl

“We zijn veel meer dan een fourniturenbedrijf”

http://www.friederichsonline.nl/
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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

HORLOGETRADER, DE GROOTSE NEDERLANDSE MARKTPLAATS VOOR HORLOGES
DE VOORDELEN VOOR U ALS HORLOGEDEALER:
1. U kunt al adverteren vanaf 24,50 Euro per maand
2. Nu de eerste 6 maanden GRATIS adverteren i.c.m jaarabonnement
3. GRATIS 5 Top advertenties per maand. U zult nog sneller verkopen
4. Bedrijfsprofiel in uw huisstijl met uitgebreide dealer informative
5. Professionele en uitgebreide presentatie van uw aanbiedingen
6. Groot doelgericht bereik naar potentionele klanten.

ADVERTEER NU 6 MAANDEN GRATIS

Meer info? Ga nu naar www.horlogetrader.nl/dealers en meld u aan!

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
http://www.horlogetrader.nl/dealers


De mogelijkheden van MY iMenso 
zijn ongekend, waarbij gezegd moet 
worden dat de basis zéér klantvrien-
delijk en makkelijk is. Het succes 
schuilt in een medaillon (hanger) die 
open kan en waarin de klant naar 
eigen wens een insignia (munt) kan 
plaatsen. Het feit dat er tot drie insig-
nia gecombineerd kunnen worden 
in de medaillon, maakt MY iMenso 
ongekend uitgebreid. De klant kan 
zodoende helemaal naar eigen wens 
een hanger samenstellen.

Er zijn twee series die er toch wel 
uitspringen dit jaar; de Personisable 
en de Dancing.

Personisable 
De zogenaamde ‘Name insignia’ 
is een medaillon waarin je eigen 
naam, de naam van je partner en 
jezelf, een monogram, een stam-
boom, noem het maar op kan vorm-
geven om te dragen aan een sierlijk 
collier. MY iMenso biedt meer dan 
tien modellen waarin dit mogelijk 
is. Het personaliseren van sieraden 
neemt hiermee nog grotere vormen 
aan en dat blijkt vanuit consumenten 
meer en meer een wens.

Engraving insignia
Wat is er meer persoonlijk dan een 
gravure van iets dat je dierbaar is? 

Elke gewenste afbeel-
ding kan worden 
gegraveerd op een 
zilveren insignia, 
in de maten 33 en 
24mm. Om de Gravure 
series dit najaar nog meer 

onder de aandacht te brengen heeft 
MY iMenso een prachtige X-mas 
promo, waarbij bij elke aankoop 
van een Engraving insignia de con-
sument gratis een stalen medaillon-
sleutelhanger ontvangt met de zelfde 
gravure en daarnaast ook nog een 
shell insignia krijgt.

Dancing
Bij de Dancing-serie zijn de moge-
lijkheden oneindig. Het concept van 
twee glazen deksels in een hanger 
met daartussen en aantal prachtige 
‘dancers’ heeft wereldwijd in één 
jaar tijd de markt veroverd. De een-
voud van het systeem is de kracht. 
Eén dancer kan het medaillon sieren 
voor een klassiek en eenvoudige 
uitstraling, maar een combinatie van 
meerdere dancers geeft het sieraad 
meer uitstraling.

Forever yours, always new
De nieuwe slogan van MY iMenso 
is ‘forever yours, always new’. Deze 
vier woorden vertegenwoordigen 
het sterk persoonlijke karakter van 
MY iMenso en de uitgebreide wis-
selmogelijkheden waardoor de sie-
raden er altijd weer anders uitzien. 

Voor meer informatie: 
Bene-Lux Jewels bv, 
tel. 085 - 8880599, 
+32 (0)89 656115, 
www.myimenso.eu, 
www.blj.eu

D A N C I N G  E N  P E R S O N I S A B L E  Z I J N  D E  H I G H L I G H T S  V A N  2 0 1 4

De laatste uitgave van het jaar 2014 van vaktijdschrift De Juwelier is voor de 
redactie een mooie gelegenheid om even terug te blikken. Zo kijken wij naar 
de mooiste introducties in het afgelopen jaar van MY iMenso. Het zilveren 
D.I.Y (Do It Yourself)-concept dat zich de laatste jaren heeft ontpopt tot een 
wereldmerk verraste met een aantal prachtige noviteiten, die ook in december 
hoge ogen zullen gooien.

MY iMenso: ‘forever yours, always new’
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Manu is het Latijnse woord voor 
handwerk. Eenvoudige, elegante vor-
men kenmerken de ontwerpen van 
het Duitse atelier. De handgemaakte 
sieraden in goud en zilver hebben 
een karakteristieke afwerking met 
lichte structuren die het edelmetaal 
een bijzondere uitstraling geeft. Door 
de warme kleur van 24 karaats goud 
te combineren met de zachte glans 
van zilver ontstaat een contrastrijke 
combinatie. Kleine accenten in de 
vorm van bijvoorbeeld een parel of 
een diamant geven de ontwerpen 
een extra accent. 

Locman
De nieuwe Toscano- en Montecristo-
modellen zijn, voor het eerst in de 

geschiedenis van Locman, voorzien 
van in eigen huis gemaakte uurwer-
ken en zetten de vernieuwende trend 
van Locman door in zowel techniek 
als design. 

Chronoswiss
De nieuwe ‘skeletonized’ ver-
sie van de sportieve Chronoswiss 
Chronograph (CH-9043SB-BK 
Timemaster Chronograph Skeleton) 
geeft een prachtig zicht op het 
kloppende hart van dit Swiss made 
horloge. De CH8123-DS SIRIUS 
Retrograde Day is een klassiek maar 
toch eigentijds model uit de SIRIUS-
collectie met een datumaanduiding 
op twaalf uur en een Retrograde dag 
aanduiding. 

Rolf Cremer
Schitterend vormgegeven met een-
voudige, maar zeer krachtige lijnen, 
en vervaardigd van robuuste materi-

alen als staal, titanium en leder. Dat 
zijn de nieuwste ROLLS-modellen 
die worden afgewerkt met details in 
fraaie herfstkleuren, zoals cognac, 

taupe, rood, zwart en blauw. Net als 
alle andere Rolf Cremer-modellen 
zijn de nieuwe horloges voorzien 
van een Zwitsers quartz uurwerk.

Meer informatie: TMH watches & 
jewellery, tel. 020-6417611, 
www.takemehome.nl, 
info@takemehome.nl 

T A K E M E H O M E  W A T C H E S  &  J E W E L L E R Y  G E E F T  U P D A T E

Fraaie noviteiten Manu, Chronoswiss, 
Locman en Rolf Cremer
Met het einde van het jaar in zicht schenken wij aandacht aan een aantal 
opvallende collecties en merken. TakeMeHome (TMH) Watches & Jewellery 
heeft een aantal prachtmerken in haar portfolio, zoals Manu, Chronoswiss, 
Locman en Rolf Cremer. Wij vroegen TMH naar een update rond deze merken 
en delen dit graag met u.

Manu

CH-9043-BK Timemaster Chronopraph Daydate van Chronoswiss

Lo
cm

an
 T

os
ca

no
Locman Montecristo

CH8123-DS SIRIUS Retrogade Day

Rolf Cremer ROLLS

CH904353B-BK Timemaster 
Chronograph Skeleton

Manu
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www.hirschag.com

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN
HIRSCH PERFORMANCE COLLECTION –

FUNCTIONALITEIT
Een combinatie van leer en rubber 
voor maximale bewegingsvrijheid

DUURZAAMHEID
Flexibel en sterk – voor een 
nog langere levensduur

DRAAGCOMFORT
Uitgekiende groefstructuur voor 
een natuurlijke klimaatregeling

SCHOONHEID
Uiteenlopende kleur en vorm com-
binaties zodat er altijd een passende 
horlogeband voor u te vinden is

HIRSCH Nederland bv, Telefoon: 020-4037340, Fax: 0204037310, 
E-mail: nederland@hirschag.com, Adres: Orlyplein 85; 1043 DS Amsterdam www.hirschag.com

http://www.hirschag.com/
mailto:nederland@hirschag.com
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Het idee achter Insignety ontstond 
alweer zeven jaar geleden. Mark – 
van origine zelf goudsmid – kwam 
met het lumineuze idee om een hart-
slag te vereeuwigen in een ring. “Het 
heeft een tijd geduurd voordat het 
technisch ook mogelijk was om het 
allemaal gemakkelijk uit te voeren, 
maar nadat ik Marc een jaar geleden 
ontmoette is alles in een stroomver-
snelling gekomen. Samen hebben 
we een softwarepakket ontwikkeld 
bestaande uit de speciale Insignety-
software, een ECG-apparaat om de 
hartslag te meten en een aangepast 
modulair display voor het tonen van 
de ringen. Met de speciale software 
is het mogelijk om de hartslag, na het 
opnemen hiervan, te integreren in de 

door de klanten ontworpen ringen. 
De software maakt het mogelijk het 
eindresultaat in een 3D-ontwerp te 
laten zien en toont tevens gelijktijdig 
de verkoopprijs. Daarnaast zorgt een 
‘back end’-systeem voor alle moge-
lijke ondersteuning binnen het soft-
warepakket, waardoor een juwelier 
zich kan richten op het allerbelang-
rijkste: de klanten.”

Software
Voor juweliers houdt een dealer-
schap van Insignety in dat ze een 
kant-en-klaar, plug & play-systeem 
tot hun beschikking krijgen, waar-
mee alle randzaken automatisch 
afgehandeld worden. “Met de speci-
ale Insignety-software is het mogelijk 
om het ontwerp, de aanschaf, de 
fabricatie en de bezorging online te 
verzorgen. Juweliers en fabrikanten 
kunnen online offertes en facturen 

uitwisselen en het gehele proces 
inzichtelijk maken. Wat is de status 
van de bestelling? Dat is nu snel 
online te controleren. Alles verloopt 
automatisch om het werk van een 
juwelier te vergemakkelijken, zodat 
hij zich kan richten op de klant en 
het stukje advies dat hij of zij als 
specialist kan geven.”

Juwelier centraal
De juwelier wordt niet alleen ont-
last, maar staat helemaal centraal bij 
Insignety. “Met Insignety is de rol van 
de juwelier als adviseur en ontwer-
per bij de aanschaf van ringen weer 
helemaal terug. Insignety creëert een 
persoonlijke en intieme klanterva-
ring, waar een juwelier samen met 
klanten unieke ringen ontwerpt. De 
ringen van Insignety zijn alleen bij de 
juwelier te ontwerpen, dus niet via 
internet of waar dan ook. Het maken 
van de elektrocardiogram en het 
uitzoeken van het mooiste moment 
van de hartslag dragen bij aan de 
ervaring en maken van de belevenis 
een moment dat niet snel vergeten 
wordt. Dat is zeker een toegevoeg-
de waarde van Insignety. Daarnaast 
kan de juwelier het ontwerp, de 
3D-tekening, snel laten zien en de 
prijs is meteen inzichtelijk. Zij zijn 
de professionals die samen met de 
klant een uniek ontwerp maken. Dat 
maakt het contact met je klanten ook 
een stuk persoonlijker.”

Wat is de toegevoegde waarde van 
Insignety voor een juwelier? “Het 
product voegt echt iets toe aan 
de huidige markt. We hebben het 
hier over persoonlijke trouwringen. 
Ze worden door de klant zelf ont-
worpen en er worden persoonlijke 
eigenschappen van de klanten in 
verwerkt. Op dit moment kunnen 
klanten hun hartslag opmeten en in 
elkaars ring vereeuwigen. Ook kan 
er een persoonlijke tekst worden toe-
gevoegd in de ring. Het toevoegen 
van deze eigenschappen in com-
binatie met de geautomatiseerde 
manier van het zelf ontwerpen van 
de ring wordt nog door geen enkel 
merk aangeboden.”

Ontwikkelingen
Naast het vereeuwigen van de hart-
slag in een ring, zijn Mark en Marc 
bezig met de verdere ontwikkeling 
van het Insignety-concept. “Op dit 
moment wordt er hard gewerkt aan 
de ontwikkeling van het platform 
om meer features toe te voegen. Het 
toevoegen van een vingerafdruk is 
al ver in de ontwikkeling en ook is 
het straks mogelijk om stemgeluid 
en gezichtsprofielen toe te voegen. 
Doordat wij de software in eigen 
beheer hebben zijn we continu bezig 
met het verder ontwikkelen van het 
platform en het toevoegen van meer 
features. Al deze eigenschappen 
kunnen straks worden gecombineerd 
in de ring en zo kan de klant steeds 
uniekere ringen ontwerpen. Er zijn 
geen beperkingen meer.”

I N T E R V I E W  M E T  M A R K  B O S  V A N  I N S I G N E T Y

Op 17 november is Insignety officieel gelanceerd op de Nederlandse en 
Belgische markt. Insignety is een concept waar de juwelier zich mee kan 
onderscheiden door het aanbieden van unieke en gepersonaliseerde trouw-
ringen. U maakt namelijk speciaal op verzoek van uw klanten een trouwring 
waarin bijvoorbeeld de hartslag terugkomt. Met een ECG-apparaat wordt een 
elektrocardiogram gemaakt en dit ‘hartfilmpje’ wordt vervolgens in de ring 
vastgelegd. Voor originaliteit scoort Insignety in ieder geval al een tien. Tel 
daarbij op de eenvoud waarmee u als ringenspecialist uw klanten bedient 
en uw interesse is gewekt. Wij spraken met Mark Bos – de bedenker van het 
gehele concept. Hij ontwikkelde samen met Marc Grootjen –  die als soft-
wareontwikkelaar verbonden is aan het project – Insignety.

Marc Grootjen & Mark Bos
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Marketing
Bij het aanbieden het software-con-
cept stopt de bijdrage van Insignety 
niet. Insignety zorgt door landelijke 
campagnes voor een grotere naams-
bekendheid onder consumenten. “Er 
komen advertenties in onder ande-
re Bruid&Bruidegom en er wordt 
hard gewerkt aan de vergroting 
van de zichtbaarheid van de web-
site van Insignety. Daarnaast verzorgt 
Insignety al het marketing- en POS-
materiaal dat door de juweliers kan 
worden gebruikt. Ook verzorgen wij 

dummy ringen en prachtige displays 
om de ringen prominent in de winkel 
te plaatsen. Tot slot profileren wij ons 
volop op social media. Het enige dat 
wij terugvragen van onze klanten is 
een stuk commitment. Wij bieden 
daarvoor ook exclusiviteit, want wij 
willen een maximum van veertig 
specialisten die Insignety mogen 
verkopen. De voorkeur gaat hierbij 
uit naar juweliers die zich hebben 
gespecialiseerd in de verkoop van 
relatie- en/of trouwringen.
De teller staat nu op tien, dus het is 
voor juweliers nu of nooit, want dit is 
de toekomst”, aldus Mark.

Vervaardiging van de ringen
De vorm van de ringen wordt door 

middel van een 3D printer geprint 
en vervolgens wordt de ring in het 
gekozen materiaal gegoten. Deze 
manier van het vervaardigen van 
ringen heeft veel voordelen. Ten eer-
ste is elke ring precies op maat 
gegoten, waardoor de ringen niet 
hoeven te worden vergroot of ver-
kleind. Hierdoor hebben de ringen 
van Insignety een uiterst goede kwa-
liteit. De buizen die met de klassieke 
CNC-methode worden gebruikt zijn 
in eerste instantie ook gegoten en 
daarvan worden later meerdere rin-

gen gemaakt. Deze ringen hebben 
meer bewerking nodig dan de ringen 
die gelijk op maat worden gegoten. 
Ten tweede liggen de eigenschappen 
zoals tekst en de hartslag dieper in 
de ring. Ze worden als reliëf meege-
goten, waardoor ze niet zullen verva-
gen en dus voor altijd zichtbaar zijn. 
“Ook geeft het printen met 3D onge-
limiteerde mogelijkheden. We zitten 
niet aan bestaande modellen vast. 
Wij hebben daarnaast al meer dan 
tien jaar ervaring met 3D-printen van 
sieraden en gaan voor de hoogste 
kwaliteit. Het zilver dat wij bijvoor-
beeld gebruiken is Argentium zilver. 
Argentium zilver heeft als voordeel 
dat het twee keer harder is dan 
gewoon zilver en het verkleurt niet.”

Introductie
Het softwarepakket van Insignety 
is eenvoudig en snel te installeren 
en gemakkelijk in gebruik, waarbij 
u bij aanschaf een eenmalige prijs 
betaalt van € 1.295,-. Tijdens de 
Inhorgenta 2014 is dit bijzondere 
concept voor het eerst wereldwijd 
gepresenteerd en in München waren 
de reacties louter lovend. “Vanuit 
heel Europa is er al veel belangstel-
ling getoond voor Insignety, maar 
Nederland is voor ons de perfecte 
proeftuin. We kunnen hier kijken 
welke marketinguitingen het beste 
passen bij het concept, maar ook 
hoe we de software nog verder kun-
nen optimaliseren. Met dit systeem 
maak je een ring echt uniek en je 

bindt als juwelier klanten aan je 
door de geweldige service die je 
biedt en door de persoonlijke bena-
dering. Daarnaast maak je de prijs 
snel inzichtelijk, ook bij verandering 
van materiaal bijvoorbeeld, en voor 
het toevoegen van de persoonlijke 
eigenschappen en tekst hoeft men 
niet extra te betalen. Het volume van 
de ring bepaalt de prijs. We gaan in 
de komende tijd het concept ook 
over de landgrenzen uitrollen, maar 
het mag duidelijk zijn dat we een 
onvoorwaardelijk vertrouwen heb-
ben in Insignety en we zijn nu op 
zoek naar juweliers die dat ook heb-
ben”, zegt Mark tot slot.

Meer informatie: 
Insignety, 
tel. 020-785 2528, 
www.insignety.com 
info@insignety.com

“Met Insignety is de rol van de juwelier als adviseur en 
ontwerper bij de aanschaf van ringen weer helemaal terug”

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


Binnen de Composable en 
MyBonBons collecties zien we veel 
Kerst terug. Niet voor niets heeft 
Nomination de nieuwe items onder 
de noemer Christmas Edition uit-
gebracht. In totaal zijn er in de 
Composable collectie twaalf nieuwe 
Kerst-geïnspireerde symbolen te vin-
den plus een selectie van top sel-
ling symbolen, waarmee het aantal 
nieuwe symbolen in deze collec-

tie op 85 komt. Daarnaast heeft 
Nomination drie nieuwe armbanden 
ontworpen die aansluiten bij het 
thema Christmas Edition.

MyBonBons is voor Kerst 2014 uit-
gebreid met zes nieuwe, stijlvolle 
symbolen vervaardigd uit 925 ster-
ling zilver en versierd met zirkonia. 
Ook zijn er drie nieuwe symbolen in 
zilver met zirkonia uitgevoerd in wit 
en rood. Meer Kerst dan dit wordt 
het niet.

Meer informatie: 
Gamsa Watches & Jewelry, 
tel. 06-46166983, 
www.nomination.com

C O M P O S A B L E  E N  M Y B O N B O N S  C H R I S T M A S  E D I T I O N

Nomination verkeert al in kerstsferen
December staat weer voor de deur en dat betekent dat de feestdagen ook weer 
gaan aanbreken. Met Kerst dost iedereen zich weer uit en dus zijn er sieraden 
nodig. Nomination heeft speciaal voor dit feestseizoen twee nieuwe bestsellers 
uitgebracht met Composable en MyBonBons. Als die niet onder de kerstboom 
terecht komen…

Deze Olympic Sports Classic, vol-
gens bekend recept ontwikkeld, is 
weer helemaal van deze tijd. Een 
sportief ontwerp in een klassiek jasje 
en verkrijgbaar in een uitvoering 
met een marineblauwe wijzerplaat. 
Helemaal volgens de trend van dit 

jaar. De Olympic Sports Classic serie 
is verkrijgbaar vanaf € 69,95 winkel-
verkoopprijs. 

Voor meer informatie: PexTime, 
tel. 075-6707075, 
www.olympichorloge.nl

E E N  P R A C H T I G  H O R L O G E  V O O R  I E D E R  B U D G E T

Het is natuurlijk niet zo dat iedereen vol overgave de portemonnee trekt in 
december om een peperduur nieuw horloge aan te schaffen. Om toch voor 
ieder budget een mooi horloge te kunnen aanbieden vragen wij toch even uw 
aandacht voor de nieuwste Olympic Sports Classic.

Helemaal van deze tijd met de 
nieuwe Olympic Sports Classic 
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www.insignety.com
Volg ons op: Facebook.com/InsignetyNL Twitter.com/InsignetyNL Pinterest.com/Insignety

Bent u geïnteresseerd om Insignety ontwerper te worden? 
Neem dan contact op met Insignety via info@insignety.com of via 020 - 785 2528.

http://www.insignety.com/
mailto:info@insignety.com
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BesteGoudprijs is groot geworden 
door de inkoop en het zorgen voor 
verwerking van recycle goud en zil-
ver, alsmede de inkoop van munten 

en baren. Met de naamswijziging 
maakt BesteGoudprijs een belang-
rijke stap voorwaarts om het bedrijf 
aan te passen aan de sterke groei 

in de zakelijke markt van de afge-
lopen jaren. De dienstverlening en 
innovatie van BGP Edelmetaal in de 
edelmetaalbranche is steeds verder 
uitgebreid, waarmee het is uitge-
groeid tot één van de grootste spelers 
in Nederland. In de nieuwe naam 
blijft het karakter bestaan waar-
mee het edelmetaalbedrijf groot is 
geworden, transparantie en scherpe 
prijzen. Daarnaast is een nieuwe 
uitstraling gecreëerd door ook recht 
te doen aan de professionaliteit en 
tot het niveau waartoe het bedrijf is 
uitgegroeid.

Nieuwe stap
Gezien de snelle groei van de afge-
lopen jaren en het uitgroeien tot 
een van de grootste spelers van 
Nederland was een naamswijziging 
en hernieuwde uitstraling onont-
koombaar. Met de naamswijziging 
wil het bedrijf een professionele 
uitstraling creëren die recht doet aan 
de groei en professionaliteit. Naast 
een nieuwe naam is er een nieuw 

logo ontworpen en is er gekozen 
voor een volledige nieuwe web-
site. Deze website heeft naast de 
vertrouwde toepassingen van trans-
parante prijzen, nu ook de mogelijk-
heid om gereedschap voor juweliers 
en taxateurs te bestellen. Het logo 
symboliseert goud en zilver en het 
partnerschap met haar klanten. 

Innovatie
Tegelijk met de naamswijziging komt 
het bedrijf met een mogelijkheid tot 
het afdekken van goud en zilver. Het 
is mogelijk geworden om 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, online 
de prijs vast te leggen. Juweliers 
die goud inkopen kunnen zo hun 
risico van koersschommelingen sterk 
beperken. 

Meer informatie: 

BGP Edelmetaal, 
tel. 072-572 5224, 
info@bgpedelmetaal.nl, 
www.bgpedelmetaal.nl

G R O E I  N O O P T  B E S T E G O U D P R I J S  T O T  N A A M S W I J Z I G I N G  E N  N I E U W E  U I T S T R A L I N G

BesteGoudprijs is BGP Edelmetaal

Een RSC horlogemodel heeft een 
authentieke vormgeving, zonder 
dat er concessies gedaan worden 
aan de kwaliteit. Ieder roestvrijsta-
len horloge ondergaat een degelijke 
kwaliteitscontrole en is voorzien 
van een Japans Miyota quartzuur-
werk. Daarbij levert RSC ieder hor-
loge met een garantie van twee jaar. 
De horlogebanden zijn vervaar-
digd van hoogwaardig kalfsleer en 
zijn beschikbaar in verschillende 
kleuren. De deksel is geschroefd, 
wat een waterdichtheid tot 5 ATM 
oplevert. De zwarte of donkergrijs 
gekleurde RSC-modellen zijn voor-
zien van een PVD-plating waardoor 

de kleur langer blijft behouden. Aan 
de achterzijde van de horlogekast is 
een bovenaanzicht geëtst van een 
WO I gevechtsvliegtuig. Bovendien 
worden de RSC-horloges gepre-
senteerd in een authentiek houten 
doos, afgewerkt met een metalen 
logo-plaat.

Elk horloge wordt uitgebracht in 
een gelimiteerde oplage van 250 
stuks per land. Het unieke serie-
nummer is terug te vinden op de 
kastrug en bij elk horloge van RSC 
wordt een certificaat van echtheid 
geleverd, gesigneerd door Ronald 
Steffen zelf.

De Belgische horlogeontwerper Ronald Steffen heeft een nieuw horloge-
merk op de markt gebracht onder de naam RSC (Ronald Steffen Creations). 
Geinspireerd door de Eerste Wereldoorlog heeft Ronald Steffen enkele fraaie 
pilotenmodellen ontworpen in een gelimiteerde oplage. De gevechtsvliegtui-
gen die voor het eerst dienst deden in de Eerste Wereldoorlog hebben Ronald 
aangespoord deze pilotencollectie op de markt te brengen.

RSC Pilot’s Watch Collection 

R O N A L D  S T E F F E N  O N T W E R P T  N I E U W E  H O R L O G E C O L L E C T I E

Voor meer informatie: 
Danner Design BV, 
tel. 055-5390199, 
www.danner.nl, 
www.rscwatches.com

Sinds 1 november 2014 is het BGP Edelmetaal in plaats van BesteGoudprijs, 
maar het Edelmetaalbedrijf verandert meer dan alleen de naam. BGP Edelmetaal 
is een full service partner voor juweliers en taxateurs van edelmetalen. 

mailto:info@bgpedelmetaal.nl
http://www.bgpedelmetaal.nl/
http://www.danner.nl/
http://www.rscwatches.com/
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Terug naar de eerste week van sep-
tember. De Berlijnse beurs IFA krijgt 
meer media-aandacht dan ooit tevo-
ren, Apple organiseert een grootscha-
lig congres voor de opvolger van 
de i-Watch (die begin 2015 op de 
markt komt) en toen was het hek 
echt van de dam. In de weken die 
volgden haastten tal van producenten 
zich om hun innovatie wereldkundig 
te maken dan wel te benadrukken 
hard te werken aan een eigen model. 
Inhorgenta München liet weten tij-
dens de komende beurseditie extra 
aandacht aan het thema te schenken, 
Fossil en Intel kondigden een samen-
werkingsverband aan, G-shock intro-
duceerde G’mix (een smartwatch voor 
muziekliefhebbers), Casio Edifice 
introduceerde de ‘nieuwste genera-
tie’ smartwatch EQB-500, Microsoft 
kondigde aan nog dit jaar met een 
smartwatch te komen en ook vele 
andere wereldwijd bekende merken 
(Samsung, LG, Sony, Asus, Motorola) 

hebben dit najaar één of meerdere 
modellen geïntroduceerd.

Overdreven
Om antwoord te krijgen op tal van 
vragen die voortkomen uit deze 
explosie aan smartwatch-nieuws 
hield de redactie van De Juwelier een 
interview met twee echte specialisten 
op dit gebied: Daniël Kandel van 
Navstar en Marcel Visser van Internet 
Medium Europe, die respectievelijk 
Benelux-distributeur en –importeur 
zijn van de smartphone-merken 
Cogito en Cookoo. Sinds 2013 is 
dit eerste merk met een eigen stand 
present op BaselWorld. Bij het begin 
van het gesprek benadrukken zij toch 
enigszins verbaasd te zijn over de 
enorme stroom aan media-aandacht 
voor smartwatches, aangezien het 
zeker geen nieuw product is. “De 
media-aandacht voor de Apple Watch 
bijvoorbeeld vind ik overdreven”, ver-
telt Marcel Visser. “Het is natuurlijk 
een topmerk dat door andere pro-
ducenten scherp in de gaten wordt 
gehouden en het is knap dat het 
concern erin slaagt zo’n hype te cre-
eren, maar ik kan niet zeggen dat ik 
nou zo onder de indruk ben van het-
geen de Apple Watch allemaal kan. 
Goedbeschouwd is er niets nieuws 
onder de zon. Er zijn al enkele jaren 
smartwatches op de markt die qua 
functionaliteit zeker niet onderdoen 
voor dit model.”

Categorie 1: 
sportwatches
Op de vraag wat smartwatches nu 
precies zijn antwoordt Daniël Kandel 
van Navstar: “De markt is te ver-
delen in verschillende categorieën, 
die wezenlijk van elkaar verschillen. 
Allereerst zijn er sportwatches zoals 
die van TomTom en Garmin. Ook 
zijn er sport- en outdoorwatches die 
van een SIM-kaart zijn voorzien. Voor 
deze categorie geldt dat ze echt als 
gadget beschouwd moeten worden. 
Als retailproduct voor een juwelier 
zijn beide categorieën in mijn ogen 
niet interessant.”

Categorie 2: 
traditionele smartwatches
“Een ander segment betreft de traditi-
onele smartwatches. Dit zijn horloges 
waarop allerlei software geïnstalleerd 
kan worden, waardoor ze tal van 
functies kunnen vervullen. Er is ech-
ter één groot probleem: doordat de 
software volledig op het horloge zelf 

In de afgelopen maanden was er een vloedgolf aan nieuws over smartwatches. 
Belangrijke aanleidingen hiervoor waren de Duitse technologiebeurs IFA in de 
eerste week van september (waar vele nieuwe modellen gelanceerd werden) 
en de introductie van de langverwachte Apple Watch die in diezelfde week 
plaatsvond. Deze hausse aan nieuws werpt verschillende vragen op, waarvan 
de belangrijkste voor juweliers waarschijnlijk is in hoeverre deze ‘intelligente’ 
en met internet verbonden horloges interessant zijn voor de juwelier. De 
redactie van vaktijdschrift De Juwelier ging op zoek naar het antwoord.

W A T  I S  V O O R  U  A L S  J U W E L I E R  I N T E R E S S A N T  O P  H E T  G E B I E D  V A N  S M A R T W A T C H E S

Smartwatches: 
hype of commerciële kans voor juweliers?

▲ De metalen Edifice EQB-500D past 

de tijd automatisch aan op de lokale 

tijd in een bepaald land en – mits van 

toepassing – de zomertijd

▲ De Cogito Steel is beschikbaar in 

verschillende uitvoeringen en combi-

neert de mogelijkheden van een con-

nected watch met een aantrekkelijk 

design. Ook zijn deze horloges water-

dicht tot 10 ATM

◀ Smartwatches maken verbinding 

met een smartphone

▼ Tijdens IFA 2014 in Berlijn werden 

een groot aantal nieuwe smartwatches 

geïntroduceerd. De beurs die begin 

september gehouden werd kreeg meer 

media-aandacht dan ooit tevoren
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draait gaat de accu maximaal één dag 
mee, waardoor de gebruiksvriende-
lijkheid voor de consument niet al te 
hoog is.”

Categorie 3: 
Connected watches
“Connected watches zijn smartwat-
ches die als het ware fungeren als 
een verlengstuk van je mobiele tele-
foon en doorgaans door middel van 
Bluetooth met elkaar in verbinding 
staan. Doordat veel functies niet op 
het horloge, maar op de mobiele 
telefoon zijn geïnstalleerd is het pro-
bleem met de batterij of accu geen 
issue meer. Deze gaan probleemloos 
een jaar mee. Verder is het belangrijk 
te vertellen dat connected watches 
in vergelijk tot de andere catego-
rieën vaak van een mooier design zijn 
voorzien, waardoor ze beschouwd 
mogen worden als een ‘regulier’ hor-
loge met extra functies. Een belangrijk 
voorbeeld daarvan is het ontvangen 
van meldingen over inkomende en/of 
gemiste gesprekken, e-mail en social 
media-berichten, waardoor gebrui-
kers niet voortdurend op hun telefoon 
hoeven te kijken. Een ander voorbeeld 
is dat alle smartwatches van Cogito 
beschikken over zogeheten ‘activity 
trackers’. Hiermee kun je bijvoor-
beeld zien hoeveel stappen je op een 
dag hebt gezet en hoeveel calorieën 

je hebt verbrand. Wanneer juweliers 
meer willen weten over de specifieke 
functies van een bepaald type con-
nected watch, dan is dit eenvoudig 
te vinden op internet. Uiteraard strekt 
het tot aanbeveling om hiervoor de 
‘officiële’ site van de desbetreffende 
producent te raadplegen.”

Marges
Aan Marcel Visser stellen we de vraag 
hoe hij aankijkt tegen de commer-
ciële kansen voor juweliers wan-
neer zij overgaan tot de verkoop 
van smartwatches. “De marges van 
smartwatches liggen aanzienlijk lager 
dan bij reguliere horloges en zijn 
ingegeven door het CE-kanaal”, aldus 
Marcel Visser. “Voor ons hoofdmerk 
Cogito geldt dat de juwelier op een 
marge van ongeveer dertig procent 
mag rekenen. Bij veel andere mer-
ken ligt dit percentage nog een stuk 
lager. Enerzijds kun je dus stellen 
dat de relatief lage marges ertoe lei-
den dat smartwatches voor juweliers 
nauwelijks interessant zijn, maar 
anderzijds ben ik van mening dat 
de juwelierssector een grote kans 
laat liggen wanneer ondernemers het 
segment smartwatches volledig links 
laten liggen. Het is niet voor niets dat 
een zeer toonaangevende retailer als 
Gassan de smartwatches van Cogito 
aanbiedt. En wanneer je bedenkt dat 

grote ketens zoals bol.com en de 
Mediamarkt vol inzetten op de ver-
koop van smartwatches, dan is dat 
toch ook een veelzeggend gegeven. 
Zulke retailgiganten hebben natuur-
lijk een compleet ander bedrijfsprofiel 
dan een gemiddelde juwelierszaak, 
maar bedenk daarbij wel dat juwe-
liers veel meer mogelijkheden heb-
ben om de klant van een persoonlijk 
advies te voorzien. Ook belangrijk 
om te vermelden is dat Cogito Watch 
zich onderscheidt door de ‘high end’-
lijnen Leather en Steel exclusief aan 
juweliers aan te bieden, waardoor 
zij hun klanten echte toegevoegde 
waarde kunnen bieden.”

Kennis is essentieel
“Een laatste punt dat ik wil benadruk-
ken is dat kennis over smartwatches 
voor juweliers in mijn ogen essentieel 
is om een juiste beslissing te nemen. 
Wanneer de juiste modellen in het 
assortiment worden opgenomen, de 
juwelier in staat is om klanten op een 
professionele manier te adviseren en 
‘beleving’ in de zaak te creëren dan 
ben ik er zeker van dat smartwatches 
van belangrijke toegevoegde waarde 
kunnen zijn. Vanzelfsprekend zijn 

wij graag bereid om een persoonlijk 
gesprek met juweliers aan te gaan.”

Meer informatie: 
Navstar BV, tel. 
076-531 77 47, 
sales@navstar.nl, 
www.navstar.nl, 
www.cogitowatch.com

▲ De G-Shock GBA-400 biedt ver-

schillende opties voor muziekbedie-

ning wanneer het horloge verbonden 

is met de G’MIX-app

De Cogito Steel/Leather is via Bluetooth 4.0 Low Energy verbonden met een smart-

phone. De batterij gaat ruim een jaar mee en kan gemakkelijk vervangen worden

mailto:sales@navstar.nl
http://www.navstar.nl/
http://www.cogitowatch.com/


TONYGOETZ®

Onze activiteiten

 Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

 Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

 Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

 Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

 Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

 De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

Nos activités

 Commerce de métaux précieux sur la base des prix 

spot et fixing des bourses internationales (marchés de 

Londres et de New York).

 Livraisons physiques d’or pur dans le monde entier ou 

tenue de comptes de métaux.

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

présence du client. 

 Récupération très efficace du diamant et des pierres de 

couleur dans les bijoux en procédant à la dissolution 

chimique du métal.

 Recyclage des résidus métalliques tels que la limaille, les 

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

et payés dans les 48 heures.

 Recyclage des matériaux à faible teneur en métal 

précieux comme la lavure, les balayures, les brosses, 

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

sont traités selon une méthode propre (développée en 

interne) dans des fours modernes de calcination, ce qui 

assure un excellent retour au client, en termes de métal 

fin livré ou de contre-valeur en argent.

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen - Anvers, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com

   

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

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

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

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

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

Un service impeccable et transparent 

dans le commerce de l’or

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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Zowel voor de nieuwe sieraden- als de 
nieuwe horlogecollectie (voor herfst/
winter 2014-2015) geldt dat deze vol-
doet aan alle kenmerken die het merk 
groot hebben gemaakt. De collecties 
hebben een duidelijke lifestyle-uit-
straling, zijn voorzien van een stoer 
en robuust design en zijn een tikkeltje 
rebels. Hierdoor zullen de collecties 
vooral in de smaak vallen bij jongeren 
en iedereen die zich jong voelt.

Belangrijke items in de nieuwe siera-
dencollectie zijn:
• Drift: een stoere hanger in roestvrij 
staal met het Police-logo in zwart. 
De rvs-schakelketting van 700 mm 
versterkt de robuuste uitstraling van 
de hanger
• Fusion: stoere rvs-armband met een 
gevlochten patroon en een tweekleu-
rige geïoniseerde coating in zwart en 
zilver

Opvallende ont-
werpen uit de 
nieuwe horlogecol-
lectie zijn:
• Tactical: met LCD-
display en analoge wij-
zerplaat, siliconen band 
en een futuristische blau-
we coating van de bezel
• Demon: vooruitstrevend 
design en een schedelvormig ven-
ster worden gecombineerd met een 
leren band
• Anaconda: stoere details, 5 ATM en 
een geïoniseerde goudkleurige coa-
ting
• Boa: opvallend ontwerp met zwarte 
of regenboogkleurige kast en zwart 
leren band
• Gravity: stijlvol en tegelijkertijd 
avontuurlijk horloge met een opval-
lende blauwe wijzerplaat.

Meer informatie: 
Vincent Gaye Company, 
tel. + 32 (0)2 772 25 50, 
Bas Hunneman, 
tel. 06-27 863 380, 
www.policelifestyle.com 

N I E U W E  S I E R A D E N -  E N  H O R L O G E C O L L E C T I E  V O L D O E T  A A N  A L L E  P O L I C E - K E N M E R K E N

De horloges en juwelen van lifestylemerk Police zijn eerder dit jaar toege-
voegd aan het portfolio van Vincent Gaye Company. Direct na de oprichting in 
1983 in Venetië nam het merk een hoge vlucht. Oorspronkelijk werden alleen 
zonnebrillen geproduceerd, maar al snel werden hier parfums, kledingcollec-
ties, sieraden, accessoires en horloges aan toegevoegd. In de voetsporen van 
wereldsterren als Bruce Willis, George Clooney, David Beckham en Antonio 
Banderas werd de Braziliaanse voetballer Neymar Jr. vorig jaar aangesteld als 
Global Brand Ambassador. 

Police Watches & Jewels nieuw 
bij Vincent Gaye Company

▴ Boa ▴ Gravity ▴ Drift

Fusion Demon

Tactical ▼
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In navolging van de samenwer-
king met BMW Motorsport – waar-
bij de Duitse autogigant en Ice-
Watch samen de Ice-Watch BMW 
Motorsport collectie ontwierpen – 
lanceert Ice-Watch nu haar nieuw-
ste collectie voor mannen: de Ice-
Chrono Drift.

De nieuwe, geraffineerde, zwarte 
chronograaf met matzwarte silico-

nen band en gekleurde stiksels van 
Ice-Watch toont het innovatieve 
karakter van het horlogemerk. Bij 
de verschillende modellen van dit 
horloge verandert steeds de kleur 
van de chronograaf evenals de stik-
sels.

De Ice-Chrono Drift is een zeer 
mannelijke lijn, discreet en rebels 
voor een onweerstaanbare look. 
De modellen meten 48 mm om 
de pols en zijn beschikbaar in de 
kleuren beige, blauw, turquoise en 
oranje. De waterdichtheid van de 
Ice-Chrono Drift-modellen is vast-
gesteld op honderd meter.

Swarovski
Ice-Crystal is het nieuwe trendy 
dameshorloge met honderden 
zwevende Swarovski-steentjes op 
de wijzerplaat. Op-en-top gla-

mour! De lederen band met witte 
bovenlaag zorgt voor een elegante 
touch. Ice-Crystal is het nieuwste 
Ice-Watch model dat helemaal in 
het teken staat van verleiding. Ice-
Watch is klaar voor december.

Voor aanvullende informatie: 

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

I C E - W A T C H  I S  K L A A R  V O O R  D E C E M B E R

De feestdagen zijn de ideale mogelijkheid om eens lekker uitbundig gekleed 
te gaan. Ice-Watch helpt in ieder geval met de introductie van Ice-Crystal. De 
opvallende verschijning sprankelt aan alle kanten met honderden zwevende 
Swarovski-steentjes op de wijzerplaat. Maar er nog veel is meer nieuws!

Ice-Chrono Drift en Ice-Crystal zijn nieuwe eyecatchers

De najaarscollectie bevat een aan-
tal zeer in het oog springende 
items. Wat opvalt in deze nieuwe 
lijn is het zogenaamde zilver-
schaafsel dat is verspreid over het 
sieraad en zich vormt tot een ‘cru-
shed ice structuur’. Behalve dat er 
veel onderzoek en bijsturing aan 
vooraf is gegaan, wil Olivier niet 
veel kwijt over deze nooit eerder 
vertoonde techniek. De ontwerper 

blijft wel trouw aan de afwisseling 
van organische vormen en zilveren 
matte vlakken in combinatie met 
glanzende belijningen. Mathisse is 
dan ook speciaal ontworpen voor 
mensen die op zoek zijn naar een 
sieraad met karakter.

Meer informatie: 
City Time Jewels & Watches, 
tel. 075-6707075, info@city-time.nl

De uit België afkomstige Olivier Stevigny is designer en goudsmid in hart en 
nieren. De ontwerper creëert een organische collectie met een unieke signa-
tuur. Inspiratie haalt Olivier uit mode, kunst en natuur en dat is terug te zien 
in de schitterende nieuwe najaarscollectie van Mathisse. 
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Mathisse: voor mensen die op zoek 
zijn naar een sieraad met karakter

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


Aumentum is begin juni gestart met 
de Double Dots. Tijdens de Jewels 
& Watches Najaarsbeurs bleken de 
sieraden al zeer populair onder 
juweliers en consumenten zijn hen 
blindelings gevolgd de afgelopen 
maanden. Het originele aan de 
Double Dots-oorbellen is dat het 
grootste gedeelte achter het oor 
gedragen wordt wat een bijzonder 
effect geeft. Vele nationale en inter-
nationale beroemdheden dragen 
oorbellen al in deze stijl.

Spike-oorbellen
De Double Dots-collectie bestaat 
inmiddels uit meer dan zestig ver-
schillende modellen. Vorige maand 
werd de collectie nog uitgebreid. 
Nieuw in de collectie zijn Double 
Dots met een zirkonia voor het 
oor en verschillende kleuren spike-
oorbellen. De bollen van de spike-
oorbellen bestaan uit een grote 
hoeveelheid kleine parelachtige 
bollen, wat een sierlijk resultaat 
levert. 

B2B-webshop
Omdat de Double Dots uit twee 

losse delen bestaan, kunnen ver-
schillende kleuren en soorten met 
elkaar gecombineerd worden. Een 
aantal van de mooiste combinaties 
heeft Aumentum sinds kort in de 
B2B-webshop geplaatst, waar ook 
de nieuwste modellen terug te vin-
den zijn. 

Karma
Naast Double Dots is Aumentum 
natuurlijk ook bekend van de hippe 
armbandjes van Karma. In oktober 
is de nieuwe Karma-brochure uit-
gekomen. In de brochure zijn weer 
nieuwe armbanden, colliers en oor-
sieraden in warme najaarstinten te 
vinden. 

Meer informatie: 
Aumentum BV, 
tel. 038-8885732,
www.aumentum.com 

A U M E N T U M  S P E E L T  I N  O P  T R E N D  V A N  O P V A L L E N D E  O O R S I E R A D E N

Double Dots verovert Nederland

De trend van afgelopen jaar was wat ons betreft toch wel de hippe, kleurrijke 
armbandjes die rijen dik om de pols gedragen kunnen worden, maar in de 
laatste maanden zagen we meer en meer opvallende oorsieraden terug in het 
modebeeld. Het kan eigenlijk niet uitbundig genoeg en Aumentum heeft dan 
ook met Double Dots ingespeeld op deze trend. 
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Timemaster Chronograph Skeleton (CH-9043SB-BK)

Voor info:
Exclusive distributor BeNeLux: TMH watches & jewellery, 

www.takemehome.nl  I  info@takemehome.nl
 

Bekijk het hele scala aan kansen, mogelijkheden en 
perspectieven. U zult een unieke verscheidenheid 
aan producten aantreffen, voor uw kernassortiment 
en aanvullend assortiment. De Ambiente is de 
belangrijkste gebeurtenis binnen de internationale 
consumentensector en de opwindendste bron van 
inspiratie voor uw business. Dat is de beurs die de 
wereldmarkt weerspiegelt.

Ga voor meer informatie en toegangskaarten 
tegen gereduceerd tarief naar 
ambiente.messefrankfurt.com

Tel. +31 (0) 70 262 90 71
info@messefrankfurt.nl

13 t/m 17. 2. 2015

mailto:info@takemehome.nl
http://www.takemehome.nl/
mailto:info@messefrankfurt.nl


De uitbreiding in het goudassor-
timent van Drijfhout heeft onder 
andere plaatsgevonden in het hoge 
segment. “Een voor Nederland nieu-
we Italiaanse producent van hoog-
waardige, volledig met de hand ver-
vaardigde, sieraden levert prachtige 
sets in het wat hogere segment”, zegt 
Peter. “Vanaf heden zijn deze col-
liers en armbanden opgenomen in 
de Drijfhout collectie. Dit segment 
ontbreekt veelal nog in het aanbod 
bij de juwelier. 

Gouden sieraden voor mannen
Niet alleen onder dames is goud 
immens populair, mannen gaan ook 
mee in de trend. “Ook vanuit man-
nen neemt de vraag naar goud toe. 
Niet alleen de schakelarmbanden 
die jaren geleden populair waren 

komen weer terug, ook strakke gou-
den armbanden met een duidelij-
ke Italiaanse handtekening mogen 
gezien worden”, zo weet Peter.

Nieuwe ‘Sparkling‘ creolen
Accessoires kunnen niet sprankelend 
genoeg zijn tijdens de feestdagen. 
Drijfhout speelt daarop in met een 
serie nieuwe creolen. “Met een nieu-
we techniek wordt een witgouden 
rand met diamantglans aangebracht.  
In totaal zijn er twee uitvoeringen in 
drie maten beschikbaar. Deze tech-
niek zorgt niet alleen voor een super 
‘sparkling’ effect, maar ook voor 
zeer lage gewichten. Het resultaat 
is opvallende creolen met het effect 
van diamant die prettig dragen en 
een aantrekkelijke winkelverkoop-
prijs hebben.”

Voor een jong publiek
Ook de jeugd ontdekt nu de aantrek-
kingskracht van echte gouden sie-
raden. “Naast de bekende ‘Symbol 
Chains’ zijn nu ook gouden rin-
gen met duidelijke symbolen zoals 
‘Love’ en ‘Infinity’ terug te vinden in 
ons assortiment. De massief gouden 
ringen hebben een gemiddelde win-
kelverkoopprijs van € 89,- waarmee 
het prijsverschil tussen zilveren of 
vergulde sieraden nog maar heel 
klein is.”

“Drijfhout is en blijft de allround 
leverancier voor de Nederlandse 
juwelier en edelsmid”, vertelt Peter. 
“Wij blijven op alle vlakken uitbrei-
den in de nabije toekomst. Meer 
gouden sieraden, een prachtige 
website en webwinkel, de nieuwste 
gereedschappen, een compleet aan-
bod basisringen, een zeer moderne 
recycling-afdeling, snelle afwikke-

ling van edelmetaalafval verwerking. 
Alles om aan de wensen van de 
juwelier te voldoen”, zo klinkt het 
tot slot.

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

D R I J F H O U T  B L I J F T  A S S O R T I M E N T  G O U D  U I T B R E I D E N

“Drijfhout is en blijft de allround leverancier voor de 
Nederlandse juwelier en edelsmid”

Het mag duidelijk zijn dat goud in jaren niet zo populair is geweest als 
momenteel het geval is. Gelukkig, zeggen we erbij, want goud is bij uitstek 
een juweliersproduct waarmee geld verdiend kan worden. Belangrijk dus om 
uw goudcollectie goed op orde te hebben, vooral met het oog op de feestda-
gen. Een bedrijf dat u daarbij kan helpen is Drijfhout. De goudcollectie van 
het bedrijf blijft groeien en niet zonder reden natuurlijk. “Met de toenemende 
vraag naar gouden sieraden door de consument en het afnemende aantal gros-
siers in Nederland kiest Drijfhout ervoor om de collectie gouden sieraden uit 
te blijven breiden”, aldus Peter van Vuuren.

Gouden ringen met een duidelijke boodschap

‘Symbol Chains’

Nieuwe creolen in 14 karaat goud met diamantglans ▼

Herenarmbanden
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Met deze grote stap was Endless dus 
officieel verbonden aan de grootste 
racesport van de wereld. Doorgaans 
zijn het de horlogemerken die zich 

verbinden aan een Formule 1 team, 
maar een sieradenmerk dat als offi-
ciële sponsor in zee gaat met een 
Formule 1 raceteam, dat is toch wel 

uniek te noemen. We mogen dan 
ook wel spreken van een historische 
stap voor Endless Jewelry.

Austin
De deal tussen Lotus en Endless hield 
in dat de naam van het Deense siera-
denmerk de Lotus Formule 1-bolide 

O P M A R S  E N D L E S S  J E W E L R Y  N I E T  T E  S T U I T E N 

Formule 1 maakt kennis met Endless Jewelery
Het succesverhaal van Endless Jewelry blijft onverminderd doorgaan. Na de 
introductie in 2013 is de opmars ingezet en waar het verhaal eindigt weet 
niemand. Inmiddels heeft het sieradenmerk maar liefst drieduizend dealers in 
achttien verschillende landen deelgemaakt van het Endless-verhaal  en ook in 
Nederland heeft het bedrijf een succesvolle introductie beleefd. Met Jesper 
Nielsen heeft Endless een ervaren CEO die het klappen van de zweep kent in 
de juweliersmarkt. De groei blijft dus onverminderd groot, maar wensen zijn 
er nog genoeg. Het bedrijf heeft één van die wensen in ieder geval in vervul-
ling zien gaan, want Endless Jewelry was begin deze maand onderdeel van de 
Formule 1! Het Deense sieradenmerk had zich namelijk eenmalig als sponsor 
verbonden aan het Lotus F1 team.

Jesper Nielsen

▼ Jennifer Lopez Collection
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sierde en wel op de luchthapper en 
de bovenkant van de ‘sidepods’. De 
naam van Endless was prominent te 
zien tijdens de United States Grand 
Prix in Austin, Texas op 31 oktober, 
1 november en 2 november. Dat 
had alles te maken met de introduc-
tie van Endless Jewelry in Noord-
Amerika. 

Waarden
Matthew Carter (CEO van Lotus F1 
Team) was op voorhand al onder 
de indruk van Endless Jewelry. 
“Endless Jewelry is een opwindend, 
jong merk dat enorm snel groeit 
in Europa en Noord-Amerika. Het 
bedrijf heeft een ethos en aanpak 
die hetzelfde zijn als onze waarden 
als Lotus F1 Team, waardoor deze 
partnerschap perfect te noemen is. 
De United States Grand Prix is een 
prachtig evenement waarmee we 
wereldwijd veel exposure krijgen en 

daarmee past het prima bij de ambi-
tie voor Endless Jewelry in Amerika.”

Jongensdroom
Jesper Nielsen is op zijn beurt ook 
enorm trots op het feit dat Endless 
Jewelry onderdeel uitmaakt van de 
Formule 1. “Het is altijd mijn droom 
geweest om deel uit te maken van 
de Formule 1 en om de succes-
volle lancering van Endless Jewelry 
in Noord-Amerika te vieren met 
de samenwerking met het Lotus F1 
Team tijdens de United States Grand 
Prix is een overweldigend gevoel. 
Om het Endless-logo op de prachtig 
zwarte en gouden Lotus F1 Team 
bolide te zien is echt iets speci-
aals voor mij en zakelijk gezien is 
het een investering die ervoor zorgt 
dat het merk wereldwijd exposure 
krijgt. Ik ben dan ook zeer trots op 
deze overeenkomst met het Lotus 
F1 Team.”

Jennifer Lopez Collectie 
Endless Jewelry staat bekend om 
haar grote assortiment kleurrijke 
armbanden en klassieke bedeltjes. 
Dat heeft Jennifer Lopez kunnen 
bekoren, want – zoals waarschijn-
lijk wel bekend –is Endless in zee 
gegaan met een van de grootste 

supersterren op aarde. In de Jennifer 
Lopez Collection zijn prachtige sie-
raden, unieke armbanden en bedels 
die de glamour van Jennifer Lopez 
en de kwaliteit van Endless Jewelry 
weerspiegelen terug te vinden. 
Jennifer Lopez: “Met mijn exclusieve 
collectie bij Endless Jewelry kun je 
tegelijkertijd speels en elegant zijn. 
Het gaat er ook om dat elke vrouw 
haar persoonlijkheid kan uitdrukken 
met behulp  van haar sieraden. De 
collectie laat vrouwen blij zijn met 
wat hen uniek en mooi maakt.” 

Jesper Nielsen is ook enthousiast 
over de samenwerking: “Bij Endless 

Jewelry gaat het om plezier hebben, 
positief zijn, kleuren en jezelf zijn. 
We bieden vrouwen de kans om hun 
sieraden aan hun eigen smaak aan te 
passen door de designs met elkaar te 
combineren en daardoor anders dan 
anders te zijn. De bijzondere stijl en 
uitstraling van Jennifer Lopez past 
perfect bij de collectie. We zijn trots 
en blij met deze langetermijnsamen-
werking met Jennifer Lopez.”

Meer informatie: 
Endless Jewelry, 
bnl@endlessjewelry.eu, 
www.endlessjewelry.eu 

Endless maakte begin vorige maand 

haar opwachting in de Formule 1

mailto:bnl@endlessjewelry.eu
http://www.endlessjewelry.eu/
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Eerst wellicht nog even een introduc-
tie voor de mensen die je niet kennen. 
Wie is Ton Tijhuis?
“Ik ben altijd de man achter de scher-
men geweest, trad nooit op de voor-
grond. Ik heb mede aan de wieg 
gestaan van Goede Doel Bedels. 
Door de jaren heen heb ik mij vooral 
bezig gehouden met het ontwerpen, 
ontwikkelen en uitwerken van sie-
radenconcepten en nu is het tijd 
om naar de voorgrond te treden en 
voor mijzelf te beginnen. Zodoende 
heb ik Essence opgericht en daarbij 
het nieuwe sieradenmerk Sparkling 
Jewels geïntroduceerd.”

Over Sparkling Jewels gesproken. Hoe 
zou je dit sieradenmerk omschrijven?
“Met Sparkling Jewels presenteren 
wij een sieradenconcept waarin bal-
vormige edelstenen de hoofdrol spe-
len en die geplaatst worden in een 
sierlijke hanger. Voor iedere stijl en 
gelegenheid is er een passend sie-
raad. Het concept op zich is niet 
nieuw, maar onze manier van werken 
is dat zeer zeker. Ook heb ik veel tijd 
besteed aan het vinden van de juiste 
partners om de kwaliteit van de pro-
ducten naar een hoger niveau te kun-
nen tillen. Alle hangers zijn vanuit de 
basis onder de loep genomen waar-
door van sluiting tot scharnierpunt elk 
aspect naar het hoogste plan is getild. 
Tevens zijn alle hangers voorzien van 
een met nanotechniek aangebrachte 
plating in (rosé)goud. Deze techniek 
zorgt voor een vele hogere weerstand 
als het gaat om de plating en is dan 
ook niet te vergelijken met micron-
plating. We gaan het concept meteen 
goed neerzetten, waarmee we voor-
komen dat een klant na drie weken 

alweer bij een juwelier in de winkel 
staat omdat het product niet goed is.”

“De kwaliteit is dus goed. Wanneer je 
het product vastpakt, voelt en ervaart 
ben je verkocht. Dit presenteer ik 
altijd vol trots aan de ambachtelijke 
juwelier die oog voor het produce-
ren van technisch-werkende sieraden 
heeft. Je hebt hier met een fashionpro-
duct te maken met dito prijs, maar de 
uitstraling en de kwaliteit doen een 
hoogwaardiger product vermoeden. 
De prijs is subliem. Ik geloof in dit 
concept. Dit is ‘the next big thing’ in 
mijn ogen en wij gaan graag de con-
currentie aan met de gevestigde orde 
in de sieradenbranche.”

Wat mogen juweliers verwachten van 
Sparkling Jewels en Essence?
“We brengen Sparkling Jewels als 
totaalconcept op de markt, dus aan 
alles is gedacht. Het presentatiema-

teriaal is luxueus, er is een spe-
ciale presentatiebox ontworpen, de 
displays sluiten aan bij de rest van 
het concept en ga zo maar door. De 
prijzen starten voor een hanger op € 
85,-, terwijl de edelstenen al vanaf € 
24,95 verkrijgbaar zijn. De colliers 
zijn beschikbaar vanaf € 39,95. Je 
hebt dus als consument al een com-
plete set voor minder dan € 150,-.”

“Essence staat voor het vervullen 
van de wensen van de juwelier. We 
praten niet over hoge instapver-
plichtingen en kennen geen ‘mes-

op-de-keel-mentaliteit’. Wij bieden 
maatwerk, want iedere ondernemer 
werkt anders. Daarom hamer ik er 
steevast bij de vertegenwoordigers op 
dat zij niet alleen hun ogen openen 
voor verkoop, maar even belangrijk 
voor de promotionele mogelijkhe-
den die per winkel verschillen. We 
willen samen met de juweliers wer-
ken en we moeten samen geloven 
in het merk. Dat is het begin. Dat 
Sparkling Jewels potentie heeft, wordt 
ook bewezen door aanvragen van 
Europese distributeurs waar op dit 
moment de gesprekken mee gaande 
zijn. Wij willen nu de juiste basis 
creëren en in de toekomst het mer-
kenportfolio uitbreiden. Ik zit in ieder 
geval nog vol met ideeën die wachten 
om uitgewerkt te worden. Het uitein-
delijke doel is een gevestigde naam 
worden in de branche met een waar-
devol merkenpakket”, spreekt Ton tot 
slot zijn doelstelling voor de lange 
termijn uit.

Meer informatie: 
Essence, 
tel. 038-8536655 - 06-28875412,
www.essencecollections.com 

“Sparkling Jewels is the next big thing”

I N T E R V I E W  T O N  T I J H U I S  V A N  E S S E N C E

Ton Tijhuis treedt naar de voorgrond. Letterlijk, want de 29-jarige creatieve-
ling staat voor het eerst op eigen benen, waar hij de afgelopen tien jaar altijd 
de man achter het concept was bij het inmiddels failliet verklaarde By Pamela 
Rossberg. Met een decennium aan ervaring is het voor hem nu tijd om verder 
te gaan op eigen voet. Na het faillissement van By Pamela Rossberg heeft hij 
de draad in ieder geval weer snel opgepakt en Essence opgericht. Hij spreekt 
zelf van een nieuwe missie, die hij samen met zijn team van ervaren agenten 
aangaat. “Met Essence slaan we een nieuwe weg in”, vertelt Ton.  “We hebben 
van een nood een deugd gemaakt en willen graag laten zien waar we voor 
staan. Dat doen we in eerste instantie met Sparkling Jewels, een sieradenmerk 
met als rode draad een verwisselbaar hangerconcept.”

Ton Tijhuis
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De befaamde Deense ontwerpstudio 
van Jacob Jensen heeft op tal van 
gebieden zijn sporen verdiend. De 
horloges van het merk zijn regelma-
tig bekroond voor hun aansprekende 
design. Ook de nieuwe sieradenlijn 
kan op prijzen rekenen. De collec-

tie bestaat uit sieraden voor zowel 
mannen en vrouwen. Jacob Jensen 
kiest voor edelstaal als basismate-
riaal; bij sommige modellen wordt 
gebruik gemaakt van de high-tech 
PVD-technologie om het staal te voor-
zien van een duurzame coating van 
echt goud. 

Danish Design 
Een ander Deens horlogemerk, 
Danish Design, kiest bewust voor 
een ander materiaal als basis voor de 
nieuwe sieradencollectie. Titanium is 
vederlicht, zeer goed krasbestendig 
en anti-allergeen. Dat maakt de siera-
den buitengewoon aangenaam om te 
dragen. Titanium kan ook door middel 
van de PVD-techniek gecoat worden. 

CLIC
Sinds kort is Weisz als groothan-
del ook verantwoordelijk voor de 
distributie van CLIC Creations. De 
Nederlandse edelsmid Suzanne 
Schaars, die in 2002 met haar merk 
CLIC begon, kiest weer een ander 
materiaal voor haar zeer origineel 
gestileerde sieraden: aluminium. Dat 
is zeer licht en kan door anodise-
ren van duurzame kleuren voor-
zien worden. Door afwisse-
lend polijsten en borstelen te 
gebruiken, ontstaan speelse 
lichteffecten. Bijzonder: de 
armbanden en halssiera-

den hebben onzichtbare, magnetische 
sluitingen.

Voor meer informatie: 

S. Weisz Uurwerken, 
tel. 020-6794633, 
www.weisz.nl, 
www.jacobjensen.com, 
www.danishdesignwatches.com, 
www.cliccreations.com

W E I S Z  V O E G T  C L I C  C R E A T I O N S  T O E  A A N  A S S O R T I M E N T

Sieraden zijn lange tijd geassocieerd met luxe. Feitelijk is dat nog steeds een 
terechte associatie, want niemand heeft een sieraad nodig, maar het idee dat 
een sieraad kostbaar is, is de afgelopen decennia effectief bestreden door 
merken die kozen voor minder edele metalen en kristal in plaats van diaman-
ten. De laatste jaren is een stille revolutie gaande, waarbij horlogemerken 
hun expertise op materiaal- en designgebied gebruiken om een nieuw soort 
sieraden te creëren. Het gaat daarbij om ergonomisch goed gestileerde, sober 
ogende armbanden, ringen, oor- en halssieraden die in hun tijdloze vormge-
ving perfect passen bij de levensstijl van een jonge generatie. Wat daar ook bij 
past, zijn vriendelijke prijzen die vooral tussen vijftig en tweehonderd euro 
liggen. Daardoor komen de sieraden binnen het bereik van een groot publiek 
en wordt het ook haalbaar een aantal sieraden aan te schaffen. 
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▴ Armband Danish Design

Danish 

Design

▴ Jacob Jensen

Jacob Jensen
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Sieraden Jacob Jensen en Danish Design 
zijn ook belangrijk voor Weisz Oorbellen van Jacob Jensen

 Jacob Jensen

▴ Jacob Jensen

http://www.weisz.nl/
http://www.jacobjensen.com/
http://www.danishdesignwatches.com/
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Gereedschap Fournituren

Recycling &  
Investeren 
edelmetaal

Halffabrikaten Gouden Sieraden

Alles voor juweliers en goudsmeden onder één dak

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 08.30 - 16.30 uur
Keienbergweg 12
1101 GB Amsterdam Zuidoost
T. (+31) 020 564 8 520

www.drijfhoutnl.com
info@drijfhoutnl.com
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Drijfhout, sinds 1827.

De grootste GOUDEN sieradencollectie 

van Nederland!

De nieuwste diamanttesters!
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BGP Edelmetaal heeft voorop gelopen door transparantie te 

creëren binnen de edelmetaalmarkt en door te werken met 

scherpe innametarieven.

BGP Edelmetaal zet dit voort door innovatief een fullservice 

partner te zijn. Klanten van BGP Edelmetaal halen direct meer 

winst door scherpe tarieven, ondersteuning voor direct meer 

Fullservice partner

Directe uitbetaling (ook contant)

Beste prijs voor munten en baren

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

Neem direct contact met ons op:

   
   
 

24 uur per dag inzicht 
in onze actuele prijzen?

Nieuwe naam, vertrouwde service

de juwelier

www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier

www.twitter.com/juwelier_biz

mailto:info@bgpedelmetaal.nl
http://www.bgpedelmetaal.nl/
http://www.facebook.com/vaktijdschriftdejuwelier
http://www.twitter.com/juwelier_biz


Tammo Schut heeft voor de uitvinding 
van Stackdoor® patent aangevraagd 
en de reacties zijn louter positief. Het 
is dan ook voor het eerst mogelijk 
om een beveiligingshek te plaatsen 
in nagenoeg elke situatie. Doordat 
het hek zich niet meer oprolt, maar 
opgestapeld wordt, is er veel minder 
ruimte nodig, zonder dat er afbreuk 
wordt gedaan aan de functionaliteit, 
namelijk de beveiliging van een pand. 

Ruimtebesparing
De naam Stackdoor® geeft precies 
aan wat het product is: een stapel-
bare deur. “Door de opstapeling is er 

weinig inbouwruimte nodig”, aldus 
Tammo Schut. “De grote bakken die 
altijd nodig zijn om de rol kwijt te 
kunnen, zijn door gebruik te maken 
van Stackdoor® verleden tijd. De 
inbouwruimte die nodig is, zal niet 

meer zijn dan de dikte van het hek. 
Ook in de hoogte is er ruimtebespa-
ring van minimaal vijftien procent 
ten opzichte van een conventioneel 
systeem. Voor bedrijven is dat handig, 
omdat je geen grote ruimte vrij moet 
laten voor de omkasting waarin het 
traditionele hek oprolt.”

Handig van de Stackdoor® is dat het 
ook beneden geparkeerd kan worden. 
“Ik heb voor een Stackdoor® van 
circa drie meter hoog maar 30mm x 
400mm (DxH) nodig. Dat kan zelfs 
in de spouw of een sleuf in de vloer. 

Bedrijven hoeven daardoor bijvoor-
beeld geen heaters en leidingwerk 
bij een entree te verleggen. Het is 
met Stackdoor® zelfs mogelijk om 
een hoeksituatie te beveiligen zonder 
dat er op de hoek een extra staander 
nodig is. Ook is het mogelijk om 
ronde vormen te maken.”

Veiligheid
Ook de veiligheid van Stackdoor®  
is ten opzichte van de traditionele 
rolhekken geoptimaliseerd. Schut: 
“Door de innovatieve techniek is één 
van de grootste problemen die zich 
voordoen bij traditionele rolhekken 
verleden tijd. Niet meer oprollen 
betekent niet meer gebonden aan 
materiaaldiktes. Hierdoor hebben we 
Stackdoor®  sterker kunnen maken 
dan een rolhek. Door het unieke 
mechanisme vergrendelt Stackdoor® 
zichzelf zodra het hek gesloten is. 
Hierdoor is het mogelijk, zonder extra 
sloten, de optilbaarheid van het hek 
uit te sluiten. Het is mogelijk om 
zonder extra sloten of handelingen 

Stackdoor®  zelfstandig te borgen. 
Hierdoor is Stackdoor®  niet op te 
tillen.”

De Stackdoor® is eerder dit jaar 
gepresenteerd richting de markt. “In 
dertig jaar tijd is er geen innovatie 
geweest op het gebied van rolluiken. 
We willen de Stackdoor® mondi-
aal vermarkten en gaan daarvoor in 
zee met GNS Brinkman. Daarnaast 
zijn we ook genomineerd voor de 
Veluwse Innovatieprijs 2014. Het 
geeft aan dat we op de juiste weg 
zijn”, zo besluit Schut.

Voor aanvullende informatie:
Kartech, 
tel. 0341-434344, 
www.stackdoor.nl

I N T E R V I E W  T A M M O  S C H U T  V A N  K A R T E C H  R E C L A M E  &  G E V E L T E C H N I E K

Zoals u gewend bent, richt de redactie van De Juwelier zich in de laatste 
uitgave van het jaar op ontwikkelingen op het gebied van beveiliging. Zo 
kwamen wij uit bij Kartech Reclame & Geveltechniek uit Harderwijk. De 
specialist in het vervaardigen van rolluiken, puien en reclameobjecten heeft 
voor een revolutie gezorgd als het gaat om het beveiligen van een winkelpand 
met de introductie van Stackdoor®. Dit beveiligingshek maakt gebruik van 
een innovatieve techniek, waardoor het hek niet oprolt, maar zich opstapelt. 
Wij traden in gesprek met ontwikkelaar Tammo Schut, tevens directeur van 
Kartech, over de ontwikkeling van Stackdoor® en de voordelen voor onder-
nemers.

Stackdoor®: stapelhek vervangt conventioneel rolhek

▲ Tammo Schut en Anouska Kist 
namen samen Kartech over drie jaar 
geleden
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275 jaar Schöne Edelmetaal is een 
memorabel feit dat natuurlijk niet 
zo maar voorbij mag gaan. Daarom 
organiseerde het bedrijf een inspire-
rende dag voor haar klanten, werk-
nemers en relaties. ‘An Invitation to 
Inspiration’ was het thema en onder 
andere Willem Middelkoop, Richard 
van Hooijdonk en Alon Ben Joseph 
gaven hun kijk op de wereld van 
morgen. Inspirerend zeker en toch 
ook wel een beetje confronterend 
voor de aanwezige goudsmeden 
en juweliers, want ze werden ook 
met de neus op de feiten gedrukt. 
Het belang van social media werd 
benadrukt en de ontwikkelingen in 
de markt voor edelmetalen werden 
belicht. Na de diverse presentaties 
was er nog ruimte voor een mini-
debat waarbij vooral Richard van 
Hooijdonk dieper inging op de rol 
van robots in de toekomst. 

Champagne
Natuurlijk kwam Filip Delalieux 
(algemeen directeur Schöne 
Edelmetaal) aan het woord, maar ook 
Sytze Riedstra werd vanwege zijn 38 
jaar in dienst bij Schöne Edelmetaal 
in het zonnetje gezet. Als locatie was 
gekozen voor Undercurrent (drij-
vend op het IJ van Amsterdam). De 
inspirerende dag werd afgesloten 
met een gezellige borrel en werd het 
glas champagne met – hoe kan het 
ook anders – goud geheven op deze 
memorabele dag en deze bijzondere 
mijlpaal voor Schöne Edelmetaal.

Meer informatie: 
Schöne Edelmetaal B.V., 
tel. 020-435 02 22, 
www.schone.nl

‘ A N  I N V I T A T I O N  T O  I N S P I R A T I O N ’

Schöne Edelmetaal viert 275-jarig bestaan
Op maandag 3 november vierde Schöne Edelmetaal het 275-jarig (!) bestaan 
met haar klanten en ook vaktijdschrift De Juwelier was aanwezig om deze toch 
wel heel bijzondere mijlpaal mee te maken. Er werd niet heel uitgebreid stil 
gestaan bij het verleden, maar veel meer gekeken naar de toekomst. Onder 
de bevlogen begeleiding van niemand minder dan Humberto Tan werd de toe-
komst van edelmetalen en de wereld op zich doorgenomen door onder meer 
Willem Middelkoop, Richard van Hooijdonk en Alon Ben Joseph. 

Schöne Edelmetaal B.V. 

Schöne Edelmetaal B.V. is sinds 1739 
een begrip in de wereld van edelme-
taal. Destijds is het bedrijf begonnen 
als keurmeester van goud en zil-
ver van de Wisselbank en inmiddels 
uitgegroeid tot leverancier van de 
Europese munthuizen. Edelmetaal 
staan centraal binnen de bedrijfs-
voering van Schöne Edelmetaal. Zij 
produceren, verkopen en recyclen 
edelmetalen. Daarnaast levert het 
bedrijf ook hoogwaardige produc-
ten en oplossingen voor industriële 
en commerciële toepassingen. 

Sytze Riedstra (links) wordt in het zonnetje gezet door Humberto Tan. Alon Ben 

Joseph (rechts) kijkt toe

Willem Middelkoop

Humberto Tan
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VOOR AANVULLENDE INFORMATIE:
LARS LARSEN WATCHES, TEL 0487 - 74 50 20

NORBERT VAN HARMELEN, TEL 06 - 13 46 44 95
NORBERT@LARSENWATCHES.COM

mailto:NORBERT@larsenwatches.com


44

de juwelier

Johann Kaiser is fabrikant van trouw-
ringen en sieraden, waarbij de nadruk 
ligt op de collectie trouwringen. 
“Johann Kaiser heeft hiervoor ook 
een online configurator beschikbaar”, 
aldus Tony Veldhuis. “Collecties ken-
nen een interessante prijsopbouw en 
een commerciële modellering. Iedere 
consument kan zijn of haar ideale 
model vinden in de collectie.”

Hechte samenwerking
Snelle levering, kwaliteit en de vele 
mogelijkheden zijn een van de plus-
punten van Johann Kaiser trouwrin-

gen. “Daarnaast wordt het vernieu-
wende concept voor samenwerking 
geroemd. Een hechte samenwerking 
tussen ons en een juwelier is de doel-
stelling. Voor de detaillist is uiteraard 
een dummycollectie beschikbaar. 
Door een investering vanaf € 300,- is 
het al heel snel rendabel. Ook zijn er 

diverse mogelijkheden voor presenta-
tie in de winkel.”

Atlantis
Johann Kaiser zoek nadrukkelijk de 
samenwerking met de Nederlandse 
juwelier. Dit voor een optimaal 
rendement in het segment van de 
trouwringen bij de juwelier. et con-
cept zoals Johann Kaiser dat voor 
ogen heeft is mogelijk gemaakt door 
de overname van een Nederlands 
bedrijf. “Johann Kaiser heeft name-
lijk de firma Atlantis in Dronten per 
1 oktober 2014 overgenomen en 

gaat daar verder als Johann Kaiser 
Nederland B.V. De functie van detail-
handel in Dronten zal volledig komen 
te vervallen. Johann Kaiser Nederland 
B.V. gaat verder als groothandel.”

Showroom
De samenwerking met de juwelier 

bestaat uit het feit dat dealers van 
Johann Kaiser eventueel hun klanten 
kunnen doorsturen naar de show-
room (200 m2) in Dronten.  Dit als 
de consument meer keus wil heb-
ben. “Er zijn in Dronten meer dan 
zeshonderd paar ringen terug te vin-
den in onze showroom. Wij vragen 
dan alleen een bescheiden fee voor 
handling. Aflevering en betaling is 
vervolgens altijd bij de juwelier. Dit 
spaart tijd en moeite in de winkel. 
Ook is de showroom geschikt voor 

het houden van evenementen, bij-
voorbeeld een trouwringshow. De 
locatie is beschikbaar voor onze 
klanten. Zij kunnen dus op deze 
locatie ook trouwkoppels uitnodi-
gen”, zo klinkt het tot slot. 

Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met:
Johann Kaiser Nederland B.V., 
tel. 0321-316771, 
www.johannkaiser.com 

Het gerenommeerde Duitse bedrijf Johann Kaiser GmbH heeft de stap gemaakt naar de Nederlandse markt. Johann 
Kaiser is al zeer succesvol in diverse Europese landen en ook onder andere in Japan en Amerika. Wij hadden een inter-
view met Tony Veldhuis, de nieuwe verantwoordelijke voor Johann Kaiser in Nederland.

“Iedere consument kan zijn of 
haar ideale model vinden 

in de Johann Kaiser-collectie”

Sinds de start van MelanO in 
Duitsland in 2009 is er veel vraag 

naar de verwisselbare sieraden waar-
bij techniek en design wordt gecom-

bineerd. MelanO wordt in Duitsland 
vertegenwoordigd door HV Trends en 
heeft momenteel maar liefst vierhon-
derd verkooppunten in Duitsland. 

M E L A N O  R I N G  W I N T  G R O T E  P R I J S  B I J  O N Z E  O O S T E R B U R E N

Magnetic ring is ‘ring van het jaar’ in Duitsland
Het gaat op dit moment beter dan ooit met MelanO wereldwijd, maar zeker in 
Duitsland. De Magnetic ring is namelijk uitgeroepen tot ‘ring van het jaar’ bij 
onze oosterburen. MelanO en HV Trends hebben volop plannen om verder te 
groeien. Dat belooft veel goeds voor de toekomst. 

I N T E R V I E W  T O N Y  V E L D H U I S  V A N  J O H A N N  K A I S E R  N E D E R L A N D

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

http://www.johannkaiser.com/
http://www.melano-colours.com/
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Witgoud met briljant 
Sierlijke en fijne colliers vervaardigd in witgoud zijn tijdloos. Deze hangers zijn 
gezet met kleine briljantgeslepen diamantjes. ▼

◀ Geelgoud en rookkwarts
Deze luxe ogende set bestaat uit 
een hanger, een ring en twee paar 
oorsieraden. Het geelgoud in combi-
natie met rookkwarts zorgt voor een 
warme en chique uitstraling. 

Trendy oorknoppen
We kunnen er niet omheen; opval-
lende oorsieraden zijn een grote hit! 
De bekende zwarte en parelwitte 
variant waren al terug te vinden in 
de uitgebreide collectie van Kasius, 
maar speciaal voor het najaar heeft 
de sieradenspecialist een groot aan-
tal nieuwe kleuren ingekocht. Tevens 
zijn er verrassend nieuwe ontwer-
pen aan het assortiment toegevoegd, 
zoals deze trendy oorknoppen met 
zirkonia. ▼

Knokkelringen ▶
Een andere trend die Ze 
bij Kasius omarmen zijn 
de knokkelringen. Zoals de 
naam al beschrijft worden 
deze fijne ringetjes boven 
de knokkels gedragen, in 
plaats van daaronder. Draag 
er meerdere aan één hand 
voor een fashionable look. Al 
regelmatig spot Kasius blog-
gers en celebrities met deze 
zogeheten ‘ringparty’s’ om 
de vingers. 

Parels & zirkonia
De combinatie van parels met zirkonia blijft een tijdloze klassieker. Deze ele-
gante set bestaat uit oorhangers, een ring en een hanger. ▼

Luxe zilver ▶
Gerhodineerd zilveren 
sets met verschillende 
moderne schakels zijn een 
must in ieders assortiment. 
Deze luxe sets verkopen 
zichzelf, zo stelt Kasius.

Poli/mat staal
Stalen ringen en klapcre-
olen met zirkonia hebben 
een prominente plek in 
het Kasius-aanbod ver-
worven. Deze beide siera-
den zijn verkrijgbaar met 
zowel een matte als een 
poli afwerking. ▼

T R E N D S  O P  S I E R A D E N G E B I E D

De verborgen pareltjes van Kasius
Iedereen verheugt zich al op december, de feestmaand bij uitstek. Een feestje 
vraagt om uiterlijke verfraaiing en dat weten ze bij Kasius ook. Op de valreep 
toont vaktijdschrift De Juwelier u dan ook nog een aantal fraaie sieraden en 
horloges die niet mogen ontbreken in uw assortiment aan het einde van het 
jaar. Kasius heeft de nadruk – zoals u in de vorige uitgave van De Juwelier al 
heeft kunnen lezen – op goud gelegd dit najaar, maar het assortiment herbergt 
nog veel meer verborgen pareltjes…

Voor meer informatie: 
L. Kasius Sieraden, 
tel. 0180-462700, 

www.l-kasius.nl

de juw
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vivid 
collection

www.melano-colours.com

complete set

€116,95

 ringen en zettingen in meerdere kleuren los verkrijgbaar vanaf € 16,95*

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


“Met trots kunnen we mededelen 
dat we in korte tijd ons doel voor 
2014 niet alleen hebben bereikt, 
maar zelfs hebben overtroffen”, zo 
citeren wij John Rodrigues Garcia, 
COO van Lars Larsen Watches, als 
we vragen naar zijn mening over 
2014. Dat heeft mede te maken met 
de enorme exposure van Lars Larsen 
op de Nederlandse markt en natuur-
lijk de profilering op social media. 

“Inmiddels hebben we ook via 
Facebook-pagina van Lars Larsen 
Watches.nl vele ‘likes’ zodoende en 
volgers. Ook via Instagram  profile-

ren we ons succesvol. Het is tevens 
mooi om de positieve reacties te 
ontvangen”, aldus John.

Internationaal
De groei van Lars Larsen gaat 
onverminderd door. Elke maand 
wordt het distributiegebied van het 
Deense merk verder en verder uit-
gebreid en zelfs nu nog zijn er 
landen die het merk Lars Larsen 

ontdekken. “In het buitenland zijn 
de ontwikkelingen zeer positief. Zo 
zijn er in oktober meerdere landen 
toegevoegd aan het netwerk van 

Lars Larsen, zoals Luxenburg en 
Oostenrijk. We hebben een mooie 
groei gerealiseerd dit jaar.”

Bulbul
En passant weet John ons ook nog 
te vertellen dat er een nieuwe hor-
logemerk is toegevoegd aan het 
portfolio. “Per 1 november hebben 
we de wereldwijde vertegenwoor-
diging gekregen van het Deense 
merk Bulbul. Dit design merk met 
een kleine, maar aparte collectie 
is interessant voor de juwelier door 
de zeer aantrekkelijke marge en de 
prijsklasse waarin de horlogemodel-
len zich bevinden. Alle modellen 
hebben een winkelverkoopprijs van 
€ 335,-. Dit is weer heel wat anders, 
maar dat maakt het ook leuk”, zegt 
John tot slot.

Voor meer informatie: 
Lars Larsen Watches, 
tel. 0487-745020, 

Norbert van Harmelen, 
tel. 06-13464495, 
www.larsenwatches.com, 
norbert@larsenwacthes.com 

T E R U G B L I K  O P  S U C C E S J A A R  L A R S  L A R S E N  W A T C H E S

“Met trots kunnen we mededelen dat we 
ons doel voor 2014 hebben overtroffen”
Wat een succesvol jaar is 2014 geweest voor Lars Larsen Watches. Ondanks de 
enigszins moeilijke markt heeft het Deense merk een stijgende lijn te pakken 
en heeft Lars Larsen zijn intrede gedaan in de Nederlandse markt. De duide-
lijke visie, het design de kwaliteit: de Nederlandse consument is overtuigd 
van de meerwaarde van Lars Larsen. Waar het horlogemerk binnen no-time 
de Deense en Nederlandse markt veroverde, is een groot deel van de wereld 
ook overstag. Konden wij al eerder melden dat Amerika, Frankrijk, Tsjechië, 
Slowakije, Polen, Spanje en natuurlijk Nederland voor de uitstraling van Lars 
Larsen Watches waren gevallen, zijn er nu weer nieuwe landen toegevoegd aan 
het internationale portfolio van het Deense bedrijf. Het kan niet op voor Lars 
Larsen Watches en dan is er ook nog groot nieuws te melden…

Lars Larsen Watches

Om kwaliteit te bieden 
bestaat de collectie van Lars 
Larsen Watches voor zes-
tig procent uit Swiss made-
modellen, terwijl veertig 
procent van de horloges is 
uitgevoerd met een Japans 
uurwerk. Lars Larsen Watches 
wil zich onderscheiden door 
de uitstraling, de herkenbaar-
heid en uiteraard de kwaliteit 
tegen zeer goede prijzen. Het 
doel is een juwelier een merk 
te bieden waarmee ze geld 
kunnen verdienen.

Bulbul

47

de juw
elier

http://www.larsenwatches.com/
mailto:norbert@larsenwacthes.com


de juwelier

48

Je bent pas een paar maanden open. 
Hoe ben je in Oisterwijk terecht 
gekomen?
“Ik heb de opleiding tot juwelier/
goudsmid gevolgd in Antwerpen en 

heb daarna binnen de juweliers-
branche verschillende ervaringen 
opgedaan. Zo heb ik gewerkt bij 
Goudsmederij Bommel gewerkt in 
Veldhoven, maar daarnaast ben ik 
ook werkzaam geweest in de bui-
tendienst bij Kasius. Ik heb dus veel 
verschillende kanten van de branche 
leren kennen voordat de mogelijk-
heid zich voordeed om een eigen 
winkel te openen.”

“Ik heb altijd het idee gehad om 
voor mezelf te beginnen”, zo vervolgt 
Marjolein. “Je eigen ideeën verwer-
ken in een winkel, dat is wat ik wilde. 
De kans kreeg ik toen ik op bezoek 
was bij By Anne in Son en Breugel en 
zij aangaf te willen stoppen met haar 
winkel in Oisterwijk. Aangezien haar 
visie heel erg overeenkomt met mijn 
ideeën voor een winkel, zag ik mijn 
kans schoon en ben dan ook in het 
diepe gesprongen.”

Wat heb je veranderd?
“Ik ben natuurlijk opgeleid tot goud-
smid, dus herstelwerkzaamheden, 
maar ook het vervaardigen van siera-
den is iets wat ik doe. Het assortiment 

is nagenoeg hetzelfde gebleven. Ik 
heb een aantal merken toegevoegd 
en van een paar merken afscheid 
genomen. We hebben een aantal 
‘standaard’ merken, maar daarnaast 

onderscheiden we ons ook door min-
der bekende merken te verkopen. 
Zo kunnen we wat anders bieden en 
als mensen hele specifieke wensen 
hebben, kan ik het ook zelf maken 
natuurlijk. Dat is wel echt mijn passie 
en ik heb de ruimte in de winkel om 
me daar zo veel mogelijk mee bezig 
te houden.”

“Daarnaast heb ik het assortiment 
‘tastbaarder’ gemaakt door sommige 
sieraden en horloges achter het glas 
vandaan te halen. Dat heeft effect, 
want mensen kunnen het product zo 
toch makkelijk vastpakken. Ook ben 
ik mij meer gaan richten op heren door 
bijvoorbeeld de Speedometer armban-
den op te nemen in het assortiment.”

Hoe zou je de winkel omschrijven?
“We zijn laagdrempelig en hip. Ik 
merk dat het in deze tijden mak-
kelijker is om een dergelijk aanbod 
zoals ik heb aan te bieden. In het 
lage segment is nog veel bereidheid 
om te kopen. De goedkopere oorbel-
len en armbandjes liggen meteen 
bij binnenkomst in het zicht en dat 

blijkt te werken. Wat ik ook merk is, 
doordat je de instap lager maakt, je 
een breder publiek trekt. Jongeren 
komen hier met hun ouders of opa 
en oma en ze kunnen allemaal slagen 
bij Mejorana. De jeugd gaat niet zo 
snel meer naar een juwelier door de 
hoge drempel. Ze kunnen hier rustig 
rondkijken, worden niet gestoord en 

hebben geen gevoel van koopver-
plichting. Dat is het verschil van een 
trendwinkel ten opzichte van een 
juwelier. De focus ligt hier wel op 
sieraden en horloges, maar daarnaast 
gaan we ons ook richten op sjaals, 
tassen en andere productgroepen. Ik 
zie meer toekomst in een winkel met 
meerdere productgroepen.”

J U W E L I E R  I N  B E E L D :  M E J O R A N A

“Ik zie meer toekomst in een winkel met

De Facebook-pagina van vaktijdschrift De Juwelier is het ‘liken’ zeker waard, 
al zeggen we het zelf. Niet alleen blijft u zo dagelijks op de hoogte van ont-
wikkelingen in de branche, u kunt ook in contact komen met de redactie. 
Voor onze rubriek Juwelier in Beeld waren wij voor de laatste uitgave van 
het jaar op zoek naar een leuk verhaal en vroegen onze Facebook-vrienden 
naar hulp. En wat denkt u? Marjolein Gordon stapt naar voren en oppert dat 
haar nieuwe winkel Mejorana wellicht leuk is om te bezoeken. Zo gezegd, zo 
gedaan en dus reisden wij af naar het Brabantse Oisterwijk voor een interview 
met Marjolein zelf, maar natuurlijk ook om met eigen ogen de splinternieuwe 
trendshop Mejorana aan het Lindeplein te bekijken. “We zijn op 1 augustus 
open gegaan”, vertelt Marjolein. “Het is altijd mijn droom geweest om een 
eigen winkel te hebben en die droom is nu in vervulling gegaan.”
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Hoe heb je ruchtbaarheid gegeven 
aan de opening van Mejorana?
“Ik heb in en rond Oisterwijk gefly-
erd, maar natuurlijk ook via social 
media is de opening groots aan-
gekondigd. Daarnaast heb ik op 
5 september een officiële opening 
gehad en hebben we gelijk deelge-
nomen als Mejorana aan een lokale 

modeshow. Je moet toch een naam 
opbouwen, maar gelukkig merken 
we al dat we goed gevonden wor-
den. De klanten die ik nu al veelvul-
dig terug zie zijn zeer trouw en ze 
hebben wat te besteden. Oisterwijk 
is een luxer dorp en er wordt gemak-
kelijker geld uitgegeven dan op 
andere plaatsen. Ze houden van 

trendy producten hier en willen het 
nieuwste van het nieuwste. Prijs is 
van ondergeschikt belang. Ik wilde 
ook liever mijn eigen winkel openen 
in een dorp dan in de stad. Hier is 
het allemaal wat persoonlijker en je 

bouwt een band op met je klanten. 
Ik kan daarnaast ook mijn inkopen 
afstemmen op mijn klanten, omdat 
ik weet wie wat leuk zal vinden.”

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
“Ik wil zeker naar meerdere zaken. 
Ik denk dat deze winkelformule heel 
goed op meerdere plaatsen kan én 
gaat werken. Ik denk dat de trendwin-
kel een goede toekomst tegemoet gaat. 
De juwelier blijft echt wel bestaan, 
maar moet zich dan echt richten siera-
den en horloges. Voor internet ben ik 
niet zo bang. De aankopen via internet 
worden eerder minder dan meer. Dat 
heeft te maken met de rompslomp die 
er is als je een sieraad of horloge via 
een webshop koopt. Het bandje moet 
ingemaakt worden, je hebt geen vast 
servicepunt, het product is net niet 
hetgeen dat ze willen. Dan kun je veel 
beter bij een winkel gaan kopen en 
gelukkig zien mensen dat ook zo.”

de juw
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meerdere productgroepen”
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Juwelier in Beeld: Mejorana

Bestaat sinds:   1 augustus 2014
Gevestigd in:  Oisterwijk
Aantal medewerkers:  1
Horlogemerken:   TW Steel, Hugo Boss, 
    Tommy Hilfiger, 
    Daniel Wellington, Timberland, 
    Casio, SuperTrash, Triwa, 
    Tutti Milano, Orefici
Sieradenmerken:   Buddha to Buddha, Karma, 
    Heart to Get, Barong Barong, 
    Camps & Camps, Blinckstar, 
    Swarovski, Bronzallure, 
    Double Dots, Tembi, Melz, 
    Betty Bogaers, Lobi 
Meest kostbare sieradenmerk: Buddha to Buddha 
Minst kostbare sieradenmerk: Lobi
Meest kostbare horlogemerk: Hugo Boss
Minst kostbare horlogemerk:  Casio
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De Alpnach-modellen zijn ontwor-
pen om onder extreme omstandig-
heden te presteren. De wijzerplaat 
doet denken aan een instrumen-
tenpaneel en met een goede reden. 
Tijdens een vlucht moet een piloot 

belangrijke informatie in één oogop-
slag tot zich krijgen. Er mag niks aan 
het toeval worden overgelaten.

AS 532 Cougar
De simpel ogende wijzerplaat is 
opgebouwd uit drie cirkels. De bui-
tenste ring toont de urenmarkeer-
ders, de tweede ring geeft de minu-
ten aan en de laatste geeft de militai-
re tijd aan. De wijzers zijn voorzien 
van lichtgevend materiaal om een 
betere afleesbaarheid te garande-
ren onder alle omstandigheden. De 

secondewijzer beschikt daarnaast 
over een rood- of groengekleurde 
punt. Op de doorschijnende ach-
terzijde is een ander opvallend 

detail te zien: het oscillerende 
gewicht met vier opvallende rotor-

bladen, duidelijk geinspireerd door 
de AS 532 Cougar helikopter.

Look
Het eerste model dat wij belich-
ten toont het iconische rood waar 

Victorinox om bekend staat op de 
rand van de wijzerplaat, de punt van 
de secondewijzer, maar het rood 
komt ook terug in het leer en in de 
nylon horlogeband. De beide ande-
re modellen zijn uitgevoerd in het 
zwart, met oftewel een nylon band 
met leer, of met een zwarte stalen 
band met een PVD-coating.

Uitgesproken
De nieuwe modellen in de collec-
tie tonen dezelfde esthetiek als de 
originele Alpnach: een uitgespro-

ken design, een stalen kast met een 
zwarte PVD-coating en een geheel 
zwarte of grijs met zwarte wijzer-
plaat. De motor van deze machi-
ne is het Swiss made automatisch 
ETA 2824 uurwerk, dat huist in een 
44mm stalen kast. 

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

A S  5 3 2  C O U G A R  H E L I K O P T E R  A L S  I N S P I R A T I E  V O O R  I C O N I S C H  H O R L O G E M O D E L

Victorinox Swiss Army heeft drie nieuwe horlogemodellen van de populaire 
Alpnach-collectie uitgebracht. Mannelijk, sportief en stijlvol als altijd tonen de 
nieuwe Alpnach-modellen het Victorinox-DNA. De Alpnach-collectie ontleent 
zijn naam aan de Zwitserse militaire luchtbasis Alpine – de thuisbasis van de 
legendarische Cougar AS 532 helikopter, tevens de inspiratie voor de fraaie 
Alpnach Mechanical. 

Victorinox Alpnach Mechanical 
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info@twsteel.nl | www.twsteel.com

TW935 
Ø 45 MM

€ 359,-

TW936 
Ø 48 MM

€ 379,-

TW937
Ø 48 MM

€ 579,-

Onze samenwerking met VR|46 laat raceharten sneller kloppen.  Samen met 
MotoGP-legende Valentino Rossi hebben wij drie dynamische horloges ontworpen. 
Door de combinatie van ons karakteristieke oversized design met krachtige VR|46-
accenten zijn deze modellen een must have voor elke horlogeliefhebber en racefan. 

mailto:info@twsteel.nl
http://www.twsteel.com/

