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Als de verhalen die ik hoor op waarheid berusten, is er een stijgende lijn in de 
verkopen bij juweliers waar te nemen. Gelukkig, zeg ik er ook meteen bij, want de 
afgelopen jaren zijn zwaar geweest. Laten we hopen dat deze stijgende lijn zich 
ook komend jaar doorzet en in ieder geval zorgt voor extra omzet in de komende 
decembermaand.

Als het goed is heeft u de afgelopen maanden uw collecties en voorraden weer op 
peil gebracht voor de feestdagen. Goud is weer helemaal hot en dat vraagt natuurlijk 
om grote investeringen van uw kant. Dat brengt echter ook weer omzetmogelijkheden 
met zich mee, want de verkoop van een mooi gouden sieraad levert u onder de streep 
meer op dan de verkoop van een trendproduct. Vooral de verkoop van sieraden is dit 
jaar aangetrokken, maar de vraag naar horloges neemt ook weer toe. Het is dan ook 
van essentieel belang dat uw horlogecollecties een divers beeld geven van wat er op 
de markt is. Consumenten komen namelijk zéér geïnformeerd uw winkel binnen, dat 
is geen nieuws meer, maar om deze consument met veel voorkennis te blijven verras-
sen, moet u zich blijven onderscheiden en vernieuwen.

We zien veel nieuwe merken op de markt. De tijden dat trends een aantal jaren aan-
hielden zijn niet meer. Trends zijn vluchtig en u moet steeds sneller inspelen op de 
vraag van consumenten. Dat vraagt om oplettendheid van uw kant. Social media spe-
len een steeds grotere rol bij het vaststellen van trends. Kijk alleen al naar het succes 
van een merk als Cluse. Online is het al een paar jaar enorm succesvol en populair 
onder consumenten, dus zien we nu ook meer en meer verkooppunten in de juwe-
liersbranche. Het toont aan dat de manier van werken verandert en dat vergt van u 
als ondernemer ook een andere denkwijze. U zult zich meer dan ooit online moeten 
oriënteren én profileren, want uw doelgroep en uw concurrent is daar ook aanwezig. 
Het is echt aanhaken of afhaken, hoe hard dat ook klinkt. U zult ook wel zien hoe een 
online platform als Brandfield zich de laatste tijd op tv profileert… 

Gelukkig staat u er niet alleen voor, want uw leveranciers zullen u met alle liefde 
willen helpen om deze online activiteiten te ontplooien. Vraag er eens naar, laat u 
informeren en kijk goed hoe andere ondernemers dit aanpakken. Het is alleen maar 
in uw voordeel, maar voor de meesten van u zal dit geen nieuws zijn. Concurreren 
met een platform als Brandfield is niet reëel, maar vergeet niet dat u als specialist wel 
een groot voordeel heeft ten opzichte van dergelijke webshops. U kunt de sieraden en 
horloges ‘live’ laten zien en meteen meegeven bij verkoop, de consument persoonlijk 

informeren mocht dat nodig zijn en hen bij 
eventuele aftersales service helpen. Dat blijft 
uw toegevoegde waarde.

Veel leesplezier gewenst met deze laatste 
uitgave van 2016 van De Juwelier!

Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier 
c.dejager@gpmedia.nl 

De Visie

Coen de Jager

‘ALS SPECIALIST HEEFT U EEN 

GROOT VOORDEEL TEN 

OPZICHTE VAN WEBSHOPS’

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.dejuwelier.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
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P. 10 INTERVIEW BOLD LABELS
Bold Labels heeft een innige samenwerking met Orfac om de eigen merken bij u onder de aandacht te brengen. Hoe die  constructie eruit ziet en wat de plannen 
verder van Bold Labels zijn vertellen Paul van den Berg en Ashwin Blauw ons in een uitgebreid interview.

P. 22 TW STEEL 
TW Steel is al jarenlang onlosmakelijk verbonden met de racewereld en in het bijzonder met Tim en Tom 
Coronel. Een twee-eenheid die niet weg te denken is én die dit jaar het tienjarig jubileum viert. Om dat te 
vieren organiseerde TW Steel een race-event voor de pers en toonde daar en passant ook nog even de nieuwste 
modellen die samen met de gebroeders Coronel zijn ontworpen.

10 16

P. 16 COVERSTORY CLUSE
Waar stopt het succesverhaal van CLUSE? Binnen no time is CLUSE een horlogemerk met een enorme schare 
fans en de juweliersbranche heeft inmiddels ook kennisgemaakt met CLUSE. 

P. 25 BRUNO SÖHNLE 
Het Duitse horlogemerk Bruno Söhnle 
uit Glashütte heeft sinds kort zelf de 
zogenaamde touwtjes in handen geno-
men wat betreft de distributie van het 
merk in Nederland. Zodoende is Tony 
Veldhuis aangesteld als verantwoor-
delijke voor Bruno Söhnle voor de 
Nederlandse markt en wij spraken met 
hem. 22



64
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P. 43 MELANO
MelanO komt dit najaar met een extra feestelijke editie geïnspireerd op het 
minimalisme; Tinca. Voor het eerst heeft MelanO zich nadrukkelijk gericht op 
de feestdagen in december met een collectie sprankelende sieraden en daarmee 
gaat het sieradenmerk dit najaar nadrukkelijk de consument opzoeken.
 

P. 27 DRIJFHOUT
De vraag naar goud vanuit de consument is dit jaar explosief gestegen en 
dat zal alleen maar meer worden in de laatste maand van dit jaar. Vooral 
voor de feestdagen is het belangrijk om het aanbod in goud goed op peil te 
hebben en Drijfhout heeft de afgelopen maanden het assortiment in goud 
uitgebreid om aan alle vraag te kunnen voldoen.

43

P. 64 JUWELIER IN BEELD
We komen niet vaak in de regio West-Friesland, maar we zijn recent afgereisd 
naar het Noord-Hollandse Bovenkarspel. Daar hebben Tjeerd en Daniëlle van 
den Mosselaar sinds begin dit jaar de juwelierszaak van de ouders (Henk en 
Afra) van de Tjeerd overgenomen.



D E  J U W E L I E R  N R  6  2 0 1 66

N A J A A R S C O L L E C T I E

LA MAISON EBEL LIMITED EDITION

Villa Turque werd in 1916 ontworpen door de bekende architect Le Corbusier 
en is terug te vinden in La Chaux-de-Fonds in Zwitserland. In 1986 werd het 
huis gekocht door Ebel. De mother-of-pearl wijzerplaat is geinspireerd door 
de ovale ramen in de villa. Die vorm komt dus terug op elke wijzerplaat van 
de 75 modellen. Er zijn drie verschillende wijzerplaten, waar de verschillende 
geometrische vormen op de dial al dan niet voorzien zijn van de meest spran-
kelende diamanten.

La Maison Ebel Limited Edition is beschikbaar 
in de meest hoogwaardige materialen: 18 
karaat geel-, wit- en roségoud met een mat-
ching armband of cognacgekleurde, donker 
blauwe of bordeaux rode krokodillen leren 
horlogeband. Alle modellen worden aange-
dreven door een fijn Zwitsers mechanisch 
uurwerk.

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

Compatibel voor iOS en Android: de TH24/7 collectie is ontworpen om 
iedereen georganiseerd te houden. Het digitale display op de wijzerplaat 
maakt het mogelijk inkomende oproepen, Whatsapp berichten en e-mails te 
beheren terwijl de activity tracker het aantal stappen telt. Trillingen houden 
de drager van het horloge – want dat is het in eerste instantie nog steeds – op 
de hoogte van agenda-afspraken en de wereldklok geeft vijf verschillende 
lokale tijden weer. De TH24/7 is beschikbaar in de klassieke kleuren, ziet er 
smart uit en werkt zelfs nog ‘smarter’.

Voor meer informatie:

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

EBEL PRESENTEERT DIT NAJAAR HET LIMITED EDITION HORLOGE MET 

DE NAAM LA MAISON OM HET HEUGELIJKE FEIT TE VIEREN DAT VILLA 

TURQUE AL DERTIG JAAR HET HUIS VAN EBEL IS. VILLA TURQUE IS 

VOOR EBEL DAN OOK AL DERTIG EEN INSPIRATIEBRON EN DAT HEEFT 

GELEID TOT HET ONTWERP VAN DE LA MAISON EBEL LIMITED EDITION.

DE OPMARS VAN DE SMARTWATCH OF CONNECTED WATCH LIJKT 

NIET MEER TE STUITEN. DIT JAAR ZIJN EEN GROOT AANTAL MER-

KEN MET EEN SMARTWATCH-VARIANT GEKOMEN EN OOK TOMMY 

HILFIGER LAAT ZICH NIET ONBETUIGD. DIT NAJAAR INTRODUCEERT 

TOMMY HILFIGER DE TH24/7 COLLECTIE.

TOMMY HILFIGER GOES SMART 
MET TH24/7

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


Dit zijn ze. De nieuwe collecties 
van Aller Spanninga. 
My Solitaire en My Memoire.

Met de My Solitaire en My Memoire komt

Aller Spanninga met twee prachtig collecties 

die worden gepresenteerd in luxe boxen. 

De consument heeft hiermee een goed

overzicht en vele keuze mogelijkheden. 

Diverse kleurencombinaties, steengroottes, 

inruil- en uitbreidingsmogelijkheden maken 

deze beide collecties zeer compleet.



MONDAINE SBB GIANT BLACK & WHITE  

Het model met witte wijzerplaat lijkt nog het meest op het ‘klassieke’ model, 
maar is door de zwarte kast een echte blikvanger. Alle versies zijn uiteraard 
voorzien van de iconische rode secondewijzer, zwarte lederen band,  roest-
vrijstalen IP black coated kast en de wijzerplaat is voorzien van mineraalglas. 
Mondaine streeft ernaar om dingen eenvoudig en oprecht te houden en ver-
enigt voortdurend het tijdloze Zwitserse design met vorm, functie en vernieu-
wing. 

Meer informatie:

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

ZWART, WIT, GROOT EN GEDURFD: DAT IS DE NIEUWE MONDAINE 

SBB GIANT. DE SBB GIANT IS VERKRIJGBAAR IN DRIE UITVOERINGEN: 

WIT, ZWART EN ZWART-WIT.  OPVALLEND IS DE GEHEEL ZWARTE WIJ-

ZERPLAAT MET RODE SECONDEWIJZER EN HET CONTRASTERENDE 

MODEL MET WITTE TIJDSAANDUIDING. 

GRANDE SILVER BLACK MILANESE 
VAN RENARD

Begin 2016 bracht het Amsterdamse Renard de eerste collectie Grande horloges 
uit. Deze serie elegante chronografen hebben een gebold glas, een verticaal gebor-
stelde wijzerplaat, en matte indices en wijzers: designelementen die kenmerkend 
zijn voor de horloges van Renard. Renard besteedt veel aandacht aan details. Zo is 
de wijzerplaat van de Grande modellen uit verschillende lagen opgebouwd, waar-
door deze interessante diepte-effecten krijgt. De counters en buitenste ring met 
tachymeter hebben een circulaire gravure, waarmee deze in subtiel contrast staan 
met de verticaal geborstelde plaat. Ondanks de vele details en rijke uitstraling blij-
ven de horloges van Renard betaalbaar. De Grande chronografen met banden van 
vegetable tanned Italiaans kalfsleer hebben een winkelverkoopprijs van € 269,-, 
terwijl de versie met Milanese mesh band € 279,- moet kosten.  

Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.renardwatches.com

 

DE GRANDE SILVER BLACK MILANESE VAN RENARD IS EEN SPORT CHIQUE HOR-

LOGE MET KARAKTER. DE ZWART- EN ZILVERKLEURIGE ACCENTEN, DE STEVIGE 

MILANESE MESH BAND EN STRAKKE LIJNEN WEERSPIEGELEN HET VERLEDEN EN 

HEDEN, IETS DAT KENMERKEND IS VOOR DE HORLOGES VAN RENARD. DOOR 

DE BESCHEIDEN DIAMETER VAN 40 MM BEHOUDT DEZE CHRONOGRAAF ZIJN 

SUBTIELE EN INGETOGEN UITSTRALING ÉN VOLDOET AAN ALLE LAATSTE TRENDS.

D E  J U W E L I E R  N R  6  2 0 1 68

N A J A A R S C O L L E C T I E

mailto:info@city-time.nl
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Recycling van edele metalen
Betrouwbaarheid, kwaliteit en deskundigheid in de 

edelmetaal branche sinds 1827

Drijfhout verwerkt alles wat edelmetaal 
bevat:

Sloopgoud
Vijling en bankvuil
Dentaal afval
Lavuur
Platina metalen

Het edelmetaal wordt:
Van u ingekocht (per bank of contant)
Op uw gewichtsrekening geboekt
Teruggeleverd in halffabrikaten of 
sieraden

1.
2.
3.

Openingstijden showroom: ma t/m vr 8.30-16.30 uur

Keienbergweg 12  -  1101 GB Amsterdam

www.drijfhoutnl.com  -  info@drijfhoutnl.com  -  (+31) 020 564 8 533 / 518

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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We treffen Paul en Ashwin in hun kantoor/showroom in Amsterdam. Ashwin 
begint: “We kennen elkaar al meer dan twintig jaar en hebben elkaar ontmoet 
in onze studententijd in Groningen. Van daaruit zijn we onze eigen weg gegaan 
en hebben we ons op de arbeidsmarkt begeven. Ik werkte in 2007 bij een Fins 
internetbedrijf en ik had een Zweedse collega die startte met het horlogemerk 
Triwa. Hij vroeg mij dit horlogemerk in de Benelux in de markt te zetten. Paul 
werkte op dat moment al negen jaar bij ING en zocht ook een nieuwe uitda-
ging. Toen zijn we samen gaan zitten en hebben we besloten dit avontuur aan 
te gaan. Zonder kennis en ervaring van de branche zijn we destijds gestart met 
Bold Labels.”
 
FOCUS OP HORLOGES
“In het begin richtten we onze pijlen vooral op de moderetail, want zij stonden 

DE NAMEN PAUL VAN DEN BERG EN ASHWIN BLAUW ZEGGEN U WELLICHT NIET ZO VEEL, NET ZOALS BOLD LABELS BIJ SOMMIGEN VAN 

U GEEN BELLETJE ZAL DOEN RINKELEN, MAAR DE MERKEN DIE DIT BEDRIJF IN HET PORTFOLIO HEEFT ZULLEN U ZEKER BEKEND IN DE OREN 

KLINKEN. TRIWA, DANIEL WELLINGTON, OLIVIA BURTON, RENARD, TIMEX, PAUL HEWITT, NIXON, LES GEORGETTES EN VEDDER & VEDDER 

VORMEN SAMEN HET MERKENPAKKET VAN BOLD LABELS. OM DEZE MERKEN BIJ DE JUWELIERS ONDER DE AANDACHT TE KRIJGEN IS ER EEN 

INNIGE SAMENWERKING MET ORFAC. PAUL EN ASHWIN ZIJN DUS DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER BOLD LABELS EN AL MEER DAN TWIN-

TIG JAAR BEVRIEND. IS DAT WELLICHT HET GEHEIM VAN HUN SUCCES? WE VROEGEN HET DE MANNEN IN EEN UITGEBREID GESPREK.

open voor nieuwe concepten”, zo vult Paul aan. “Daarnaast haakten webshops 
en De Bijenkorf snel in op Triwa. Dat gaf ons een boost. We hebben ons destijds 
ook op andere bijproducten voor de modewinkels gericht, zoals tassen, acces-
soires en zonnebrillen, maar eind 2012 hebben we de keuze gemaakt om ons 
volledig op horloges te focussen. Daar wilden we sterk in worden. Toen begon 
de zoektocht naar verbreding in het portfolio.”
 
DANIEL WELLINGTON
“Omdat we nieuw in de branche waren en nog geen uitgebreid portfolio had-
den, waren we min of meer gedwongen om op zoek te gaan naar nieuwe 
merken die nog geen grote bekendheid hadden. Zo zijn we ook bij Daniel 
Wellington gekomen. We waren het derde land wereldwijd – na Australië en 
Canada – dat Daniel Wellington oppikte. Van te voren kun je niet inschatten wat 

“Met ons aanbod kunnen we 
de juwelier  helpen zijn klanten 

te verrassen”

D E  J U W E L I E R  N R  6  2 0 1 610
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het succes van een merk wordt, maar je kunt wel zien of iets een goed concept 
is. En dat zagen we bij Daniel Wellington. Je moet je ogen goed openhouden, 
naar het straatbeeld bijvoorbeeld in Amsterdam kijken, maar ook online kun je 
veel vinden natuurlijk.”

“Door onze achtergrond met moderetail, waar iedereen altijd op zoek is naar 
vernieuwing, hebben we een andere manier van kijken gekregen”, zo gaat 
Ashwin verder. “Je gaat buiten de gebaande paden lopen om je te onderschei-
den. We bezochten veel mode- en horlogebeurzen om ons te oriënteren, maar 
ook buitenlandse webshops hielden we goed in de gaten. Daarnaast waren we 
in 2008 al bezig met bloggers om Triwa onder de aandacht te brengen. Via der-
gelijke kanalen kom je ook de meest hippe merken tegen. Je moet creatief zijn 
als je minder budget hebt.”

Zo zagen Paul en Ashwin vijf jaar geleden al de klassiekere trend opkomen. 
“Ook de Nato horlogebanden trend zagen wij aankomen, dus gingen we op 
zoek naar een totaalconcept dat aansloot bij deze trends. Dat werd Daniel 
Wellington, een zeer goed doordacht concept met een eigen verhaal. Je moet 
ook een beetje geluk hebben natuurlijk, maar als we kiezen voor een merk, 
heeft het een eigen verhaal en design-DNA en alles klopt aan het concept. Elk 
merk in ons portfolio voldoet aan die eisen en met ons aanbod kunnen we de 
juwelier helpen zijn klanten te verrassen.”

RENARD
Zo groeide het merkportfolio verder met bijvoorbeeld Nixon, Timex en Olivia 
Burton. Maar het absolute hoogtepunt voor Paul en Ashwin kwam begin vorig 
jaar met de realisatie van hun eigen horlogemerk: Renard. “Het is onze droom 
geworden een eigen horlogemerk te starten. Je hebt toch zelf ideeën over hoe 
horloges eruit dienen te zien en hoe de marketing opgezet moet worden. De 
eerste plannen zijn vier jaar geleden voorzichtig gemaakt en we hebben in de 
zomer van 2014 het startsein gegeven voor de realisatie van Renard. Begin 2015 
kwam Renard op de markt en de feedback is geweldig. Het zijn horloges die wij 
mooi vinden en het ligt dicht bij ons. Tijdloos, maar toch ook actueel. Niet per 
se trendy, maar voor de lange termijn”, zegt Ashwin. 

“Het zijn gewoon prachtige horloges met een rijke uitstraling en een geweldige 
prijs”, zo gaat Paul verder. “We kijken niet alleen naar technologie en de toe-
komst, maar laten ons inspireren door horloges uit het verleden en dat verwer-
ken we in deze moderne klassiekers. Designdetails waarvan wij vinden dat ze 
de tand des tijds hebben doorstaan zijn terug te vinden in de horloges. Ik vind 
dat we in onze opzet geslaagd zijn: een fraai horlogemerk op de markt brengen 
met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Renard is echt ons kindje en het 
geeft ons ook de mogelijkheid op een andere manier te werken, namelijk met 
de hele wereld als afzetgebied. Het laat ons ondernemershart sneller kloppen. 
Renard is ook voor de toekomst van Bold Labels heel belangrijk.”

SIERADEN
Waar ruim vier jaar geleden duidelijk is gekozen om Bold Labels als bedrijf te 
positioneren dat horlogemerken vertegenwoordigd, zijn toch ook sieraden meer 
en meer een productgroep waar de focus op komt. “Daniel Wellington komt 
met accessoires, Paul Hewitt is heel sterk daarin en Olivia Burton komt ook met 

sieraden. Zo zie je toch weer een verschuiving. Het is een verbreding van ons 
assortiment. Zo hebben we recent ook het trendy sieradenmerk Vedder & Vedder 
opgenomen. Daarmee kun je zelf je eigen sieraden personaliseren. Heel leuk en 
het merk heeft veel potentie. Ook voor Vedder & Vedder geldt weer dat het ver-
haal klopt en het concept staat als een huis. We kregen er een heel goed gevoel 
bij. Aan onze keuzes voor merken zie je ook wel wie wij als persoon zijn. We 
hebben altijd iets verrassends en vernieuwends in ons assortiment, waarmee een 
winkel zich kan onderscheiden. Want als je de consument kan blijven verrassen, 
komen ze vaker terug naar de winkel. Wat een groot compliment is voor ons, is 
dat De Bijenkorf al onze merken verkoopt. Daar zijn we trots op.” 
 
SAMENWERKING ORFAC
Door de jaren heen hebben Paul en Ashwin zelf hun bedrijf van A tot Z opge-
bouwd. Er zijn samenwerkingen aangegaan met professionele partners zoals 
Fixlogic, en voor de vertegenwoordiging van de merken in de juweliersbranche 
vertrouwen Ashwin en Paul op de expertise van Sonja den Hartog, Willem 
Weide en Joost Oosterwijk van Orfac. “We hebben een nauwe samenwerking 
met Orfac, een bedrijf met een lange geschiedenis in de juweliersbranche. Hans 
Oosterwijk – voormalig eigenaar en nog steeds verbonden als adviseur aan 
Orfac – heeft een prachtige dochter en zij is mijn levenspartner. Vanuit het fail-
lissement van Aurum heeft Joost – mijn zwager – samen met Sonja en Willem 
het bedrijf Orfac voortgezet. Wij waren zelf niet heel succesvol als het gaat 
om de verkoop van onze merken bij juweliers. Zodoende hebben we Orfac 
gevraagd dit voor ons op zich te nemen, maar de samenwerking gaat verder. Ze 
zijn voor ons een klankbord als we nieuwe merken willen opnemen, de marke-
tingafdelingen zijn met elkaar verbonden en ga zo maar door. We ondernemen 
samen en zij zijn ons gezicht bij de juweliers”, aldus Paul.

“We zijn samen een grote, flexibele netwerkorganisatie”, geeft Ashwin aan. 
“Wij maken gebruik van elkaars expertise, talent en diensten. Achter de Orfac- 
en Bold Labels-gevel vind je een breed portfolio merken, een professionele 
infrastructuur op het gebied van logistiek en aftersales, en een sterk marketing-
team. Orfac is op de juweliersbranche gericht en wij richten ons op de kanalen 
die voor ons bekend zijn. We hebben samen geweldige merken en daarachter 
staat een geoliede machine die op alle gebieden klanten kan ontzorgen. Het is 
de bedoeling in de toekomst deze samenwerking verder te intensiveren en het 
portfolio uit te breiden. Daar gaan juweliers optimaal van profiteren”, zo besluit 
Ashwin.

Meer informatie: 

Bold Labels
Tel. 020-6265445
www.bold-labels.com

Orfac
Tel. 050-2110711
www.orfac.nl 

“ORFAC IS OP DE JUWELIERSBRANCHE 

GERICHT EN WIJ RICHTEN ONS OP DE 

KANALEN DIE VOOR ONS BEKEND ZIJN. 

WE HEBBEN GEWELDIGE MERKEN EN 

DAARACHTER STAAT EEN GEOLIEDE 

MACHINE DIE OP ALLE GEBIEDEN 

KLANTEN KAN ONTZORGEN”

Paul van den Berg en Ashwin Blauw

http://www.bold-labels.com/
http://www.orfac.nl/
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N I E U W S

IN MEMORIAM SAMU WEISZ
Geboren in Mukacevo, voormalig Tsjechoslowakije in 1923 is dhr. Samu Weisz opgegroeid in een 
warm en groot gezin. Na de donkere jaren van de Holocaust waarin hij een groot deel van zijn familie 
verloren heeft, was hij onderweg naar de Verenigde Staten. Voor zijn vertrek vanuit Nederland heeft 
hij zijn vrouw Carla Zurel ontmoet en besloot in Amsterdam te blijven. In totaal hebben ze samen 65 
gelukkige jaren gekend. Daarbij heeft hij altijd mogen genieten van zijn zes kleinkinderen en dertien 
achterkleinkinderen.
  
FAMILIEBEDRIJF
Samu Weisz is in 1951 getrouwd met Carla Zurel. In die tijd was Zurel een grote bloemenexporteur, 
echter niet alles werd in geld betaald. Er werd betaald met andere goederen. In dit geval kwamen er 
klokjes uit Oostenrijk in ruil voor bloemen. Samu Weisz besloot als schoonzoon van toenmalig eige-
naar Maurice Zurel deze klokjes te gaan verkopen. Hieruit is de toenmalige uurwerken afdeling van 
Zurel voortgekomen. Nadat er een aantal jaar later bleek dat er in deze ‘family business’ geen plaats 
zou zijn voor zijn kinderen, is hij voor zichzelf begonnen.  

1 april 1965 werd zodoende S. Weisz Uurwerken opgericht. Het bezoeken van de klanten met goe-
deren begon met de fiets en trein en al snel volgde een auto. In het begin waren er heel weinig mid-
delen. Door keihard met zijn vrouw te werken is de zaak snel gaan groeien. Eerst met wekkers en 
klokken, snel gevolgd door onder andere Garonne horloges. Zijn vrouw verzorgde de facturatie en 
boekhouding alsmede het opslaan (lees: sleepwerk) van de wekkers naar de zolderkamer. In 1970 is 
Edward Weisz in de zaak gekomen gevolgd door Franklin Weisz in 1978. Beiden kwamen zodoende 
op achttien jarige leeftijd in het familiebedrijf. 

Na 22 jaar enorm hard te hebben gewerkt heeft hij het stokje overgedragen aan zijn zoons en te 
weten dat de derde generatie ook al jaren werkzaam is in het familiebedrijf maakte hem enorm trots. 
Het familiebedrijf is inmiddels actief in meer dan zeventig landen en heeft een prachtig portfolio. Dit 
was zeker niet mogelijk geweest zonder het enorm harde werk en de grondbeginselen van oprichter 
Samu Weisz.

Voor meer informatie:
Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com

AFGELOPEN MAAND KWAM 

HET DROEVIGE NIEUWS NAAR 

BUITEN DAT DHR. SAMU WEISZ, 

GRONDLEGGER VAN DE WEISZ 

GROUP, IS OVERLEDEN. NA 

EEN ONGELUKKIGE VAL HEEFT 

DHR. WEISZ DE LAATSTE TWEE 

WEKEN VAN ZIJN LEVEN IN HET 

ZIEKENHUIS GELEGEN EN IS IN 

HET BIJZIJN VAN FAMILIELEDEN 

OP MAANDAG 17 OKTOBER 

VREDIG OVERLEDEN.

RAYMOND WEIL INTRODUCEERT 
NIEUWE FREELANCER CHRONOGRAAF

Het automatische uurwerk van de freelancer 7740 Sc3 65521 drijft de chronograaf 
aan. De stalen kast is voorzien van een blauwe PVD tachymeter bezel en de wij-
zerplaat is beschikbaar in zilver en zwart. De kalfslederen horlogeband toont de 
hoogwaardigheid van de freelancer chronograaf, waar perfectie het uitgangspunt is. 

Voor meer informatie:
Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com 

DE NIEUWSTE TOEVOEGING AAN HET ASSORTIMENT VAN RAYMOND 

WEIL IS DE FREELANCER CHRONOGRAAF. DEZE BIJZONDERE CHRONO-

GRAAF EERT DE VISIE VAN DE OPRICHTERS VAN HET ZWITSERSE MERK 

MET EEN SPORTIEF EN TOCH EIGENTIJDS DESIGN EN NATUURLIJK VOOR-

ZIEN VAN DE MEEST TECHNISCHE HOOGSTANDJES.

http://www.weiszgroup.com/
http://www.weiszgroup.com/


V I N T A G E  S T Y L E  W A T C H E S

www.QTIMEDISTRIBUTION.nl

CHRONOGRAPH
WLOR01BCORBM

189 €

CALENDAR
WLAC03BUCAB

159 €

SMALL CHRONOGRAPH
WLAC02NRCN

169 €

http://www.qtimedistribution.nl/


Wilniserf 20 

5036 AT Tilburg

T 013-5422437

E info@josheeren.nl

I www.josheeren.nl

Goud- & Zilver 
Reparatieatelier

(Sinds 1945)

Goud & Zilverreparaties

Verzilveren/Vergulden

Nieuwwerk/Bedrijfsspeldjes

Hand & Computer graveren

Ontwerp (eigen idee)

Groot Zilverwerk

Zetten/Rhodineren

Glas & fotograveren

Voor advertentiemogelijkheden neemt u contact op 

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

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

Feestdagen

COVERSTORY 
CLUSE BLIJFT 

HARD GROEIEN
 

BEURSOVERZICHT 2017

advertentiemogelijkheden

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

mailto:info@josheeren.nl
http://www.josheeren.nl/
mailto:monica@mooncompany.nl
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   GH EDELMETAAL INTRODUCEERT 
         BERND WOLF

GH EDELMETAAL HEEFT EEN ONONTDEKT PARELTJE UIT DE SIERADENWERELD NAAR NEDERLAND 

GEHAALD. HET DUITSE SIERADENMERK BERND WOLF HEEFT ZODOENDE HAAR INTREDE 

GEDAAN OP DE NEDERLANDSE JUWELIERSMARKT EN DAAR ZIJN ZE BIJ GH EDELMETAAL MAAR 

WAT TROTS OP. “HET DOET ONS DEUGD OM JUWELIERS EN GOUDSMEDEN EEN PRACH-

TIG MERK MET BIJZONDER FRAAIE SIERADEN AAN TE KUNNEN BIEDEN”, ZO GEEFT 

CHRISTIAAN HERSEVOORT AAN.

S I E R A D E N

Christiaan en Vincent Hersevoort hebben Bernd Wolf gevonden in het Zwarte Woud, in de 
buurt van Freiburg. Zij werden enthousiast door de hoogwaardigheid van de voorname-
lijk zilveren sieraden die voorzien zijn van een vergulde laag en het vakmanschap dat al 
dertig jaar zorgt voor de meest bijzondere ontwerpen. Bernd Wolf-sieraden staan bekend 
om de kwaliteit en herkenbare vormgeving en worden praktisch volledig in Duitsland ver-
vaardigd.

SPECIALE METHODE
“De sieraden van Bernd Wolf worden via een bijzondere manier vervaardigd en afge-
werkt. De 925 sterling zilveren sieraden worden voorzien van gouden laag (23,7 karaat) 
dat door een speciale methode aangebracht wordt op de zilveren kern. Dat geeft de siera-
den dan ook de hoogwaardige uitstraling mee.”

TOEVOEGING 
“Dit najaar heeft Bernd Wolf de prestigieuze ‘German Brand Award 2016’ gewonnen: een 
prachtige erkenning voor de uniciteit en de originaliteit van Bernd Wolf. Al dertig jaar 
worden de sieraden van Bernd Wolf op handmatige wijze vervaardigd in eigen atelier. De 
sieraden worden hier uit de beste grondstoffen en met de grootst mogelijke zorg door 25 
edelsmeden vervaardigd. Bernd Wolf is in alles een prachtig merk en is absoluut een toe-
voeging voor het assortiment van een juwelier.”

Meer informatie:

GH Edelmetaal 
Tel. +31 (0)38 465 3894
www.gh-edelmetaal.nl 
info@gh-edelmetaal.nl

http://www.gh-edelmetaal.nl/
mailto:info@gh-edelmetaal.nl
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De vraag naar CLUSE is onmiskenbaar aanwezig. De verkoop van 
bijna één miljoen (!) horloges in 2016 is een ongekend aantal en 
daarvoor kun je alleen maar een diepe buiging maken. Het suc-
ces staat en valt met online marketing. Rudyard en Ed zijn in 2009 
gestart met een webwinkel voor vrouwen (iChica) en hebben met 
hun ervaring en kennis meerdere online projecten succesvol opge-
zet. De grote droom – het oprichten van een eigen horlogemerk – 
werd in 2013 werkelijkheid. 

SOCIAL MEDIA 
“We zagen de minimalistische horlogetrend ontstaan, mede door 
onze bezoeken aan BaselWorld en de vele jonge vrouwen die bij 
ons in het bedrijf werkzaam zijn. In 2012 is het plan ontstaan om 
zelf een horlogemerk voor vrouwen in de markt te zetten en in 2013 
zijn we begonnen met CLUSE. Voor ons was het een logische stap 
om met een damesmerk te starten en de marketing via social media 
op te zetten. Door onze werkzaamheden als online marketeers en 
door onze ervaring in de online verkoop waren de tools voorhanden 
om CLUSE meteen goed te positioneren en onder de aandacht te 
brengen. Onze doelgroep – vrouwen tussen de 18 en 35 – is te berei-
ken via Facebook en Instagram, dus hebben we onze pijlen op deze 
social media gericht”, zo vertelden Rudyard en Ed ons al eerder. 

CLUSE richt zich met de minimalistische horloges op jonge vrouwen 
en positioneert zich als fashion brand. “Voor onze doelgroep zou een 
horloge onder de € 100,- veel meer als fashionaccessoire gebrand 
moeten worden”, vertelt Rudyard. “Voor veel CLUSE-draagsters is 
hun horloge vaak het eerste horloge dat ze dragen en ze zien het 
veel meer als een accessoire. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we 
onze aandacht in eerste instantie niet op het juwelierskanaal hebben 
gericht, maar daar is dit jaar verandering in gekomen.”

VERKOOPPUNTEN
Dat leidde onder meer tot een deelname aan de Jewels & Watches 
Najaarsbeurs, waar CLUSE veel aandacht kreeg. Het aantal ver-
kooppunten onder juweliers stijgt dan ook rap. Meer en meer 
juweliers kunnen zodoende profiteren van de grote populariteit van 
CLUSE. Het aantal verkooppunten dat wereldwijd de verschillende 
CLUSE-producten verkoopt stond vorige maand op tweeduizend. 
Dat geeft maar aan hoe snel het merk blijft groeien, want het retail-
kanaal is eigenlijk pas dit jaar actief benaderd. 

CLUSE blijft 
       onverminderd hard groeien

DDDe vraagg naar CLCLCLUSUSUSEEE iiis onmiiiskkke bbnbaar aanweziiigg. DDDe verkkkooopp va
bijna één miljoen (!) horloges in 2016 is een ongekend aantal e

WE WILLEN HET WOORD SUCCESVERHAAL EIGENLIJK NIET 

MEER GEBRUIKEN, MAAR ALS HET GAAT OM CLUSE DOEN 

WE HET TOCH. ALS U FREQUENT OP SOCIAL MEDIA TE 

VINDEN BENT, DAN KENT U CLUSE. HET HORLOGEMERK 

WERD IN 2013 DOOR RUDYARD BEKKER EN ED POSTMUS, 

ONLINE MARKETEERS EN HORLOGELIEFHEBBERS PUR SANG, 

OPGERICHT EN VOLGENS HUN EIGEN VISIE IN DE MARKT 

GEPLAATST. DAT WIL ZEGGEN, DE VRAAG CREËREN BIJ 

CONSUMENTEN EN IN EERSTE INSTANTIE ONLINE VER-

KOPEN, OM VERVOLGENS DE RETAILERS WARM TE LATEN 

DRAAIEN OM DE HORLOGES TE VERKOPEN. HET BLEEK EEN 

SUCCESFORMULE, WANT BINNEN NO TIME IS CLUSE EEN 

HORLOGEMERK MET EEN ENORME SCHARE FANS EN DE 

JUWELIERSBRANCHE HEEFT INMIDDELS OOK KENNISGE-

MAAKT MET CLUSE. 
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ASSORTIMENT
De collectie van CLUSE is door de jaren heen ook enorm divers 
geworden, waar wel vast wordt gehouden aan het minimalisti-
sche design met ‘schone’ wijzerplaten waar doorgaans alleen 
het logo van CLUSE op prijkt. Het assortiment bestaat uit de La 
Bohème, Minuit, Pavane en La Roche collectie, waar onlangs 
ook de fraaie La Vedette aan toegevoegd werd. Het succes van 
CLUSE begon met de La Bohème collectie en nog steeds is dit 
de bestverkopende collectie. La Vedette zou die positie wel eens 
kunnen overnemen. 

LA VEDETTE
De minimalistische CLUSE-modellen met een elegante uitstra-
ling veroverden vele vrouwenharten en de La Vedette collectie 
gaat ongetwijfeld zorgen voor nog meer fans. Deze collectie 
bestaat uit modellen met een verfijnde kast die 24 mm om de 
pols meet en is voorzien van een gebold geslepen glas. Kleine 
vintage-inspired modellen dus, met een tijdloos design. De deli-
cate smalle banden zijn vervaardigd van edelstaal of leer en zijn 
gemakkelijk te verwisselen om naar eigen smaak een andere look 
te creëren. In totaal bestaat de La Vedette collectie uit vijftien 
modellen.

Het ‘less is more’ design is een trend die niet meer weg te denken 
is uit het modebeeld en als er een merk aan dit beeld voldoet, 
is het CLUSE wel. Met La Vedette is CLUSE nu een stap verder 
gegaan en heeft minimalistische vintage-inspired modellen aan 
de collectie toegevoegd aan het brede assortiment. Als fashion 
brand moet je blijven innoveren, want zeker als je online veel 
aanwezig bent, verwachten mensen continu vernieuwing. CLUSE 
weet dat als geen ander en blijft dan ook volop inzetten op 

nieuwe collecties en modellen. Daarnaast gaan 
Rudyard en Ed onverminderd door met het ver-
overen van de online wereld, maar wordt de focus 
ook meer en meer verlegd naar het opbouwen van 
een degelijk distributienetwerk. In alle facetten is 
CLUSE nog in de groeifase, maar als je ziet wat er 
nu al is bereikt, is het aannemelijk dat het einde 
van de groei nog lang niet in zicht is. 

JUWELIERS
“We zijn misschien wel het snelst groeiende hor-
logemerk ter wereld”, aldus Rudyard en Ed. “We 
hebben dan ook een sterk en solide verhaal te ver-
tellen. We hebben een prachtig merk, dat verkoopt 
als een trein en we investeren dagelijks enorme 
bedragen om online zichtbaar te zijn, waar juwe-
liers van kunnen profiteren. We creëren een grote 
vraag. De kansen voor juweliers zijn er met CLUSE 
zeker, want het is ons duidelijk geworden dat men-
sen toch veel waarde hechten bij de verkoop van 
een horloge aan een fysiek verkooppunt waar ze 
de modellen kunnen zien én waar ze terug kunnen 
komen mocht er onverhoopt iets gebeuren met het 
horloge. De juwelier heeft op dat punt een dui-
delijk streepje voor door de aanwezige kennis en 
kunde op bijvoorbeeld concept- en fashion stores.” 

Meer informatie:
CLUSE Watches
Tel. 020-8932151
www.clusewatches.com  

http://www.clusewatches.com/


– the original –
with sterling silver beads

FOURNITUREN | GEREEDSCHAPPEN | MACHINES | METALEN | BATTERIJEN | EDELSTENEN | POETSMIDDELEN | SLUITINGEN | RIJGGAREN | VERPAKKINGEN | PRESENTATIE

Edisonlaan 36-38, 2665 JC Bleiswijk     NL t 010 529 66 00 BE t 03 808 04 99     f 010 529 00 88 e info@bijoumoderne.nl

MET MEER DAN 
30.000 ARTIKELEN

De basis  
voor kwaliteit
Bijou Moderne, dé groothandel voor elke  

juwelier, horlogemaker, goud- en zilversmid.

Vraag nu uw catalogus en een inlogcode 

voor onze webshop aan! 

bijoumoderne.nl

mailto:info@bijoumoderne.nl
http://bijoumoderne.nl/
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MODIEUZE EYECATCHERS 
VAN MICHAEL KORS
MICHAEL KORS INTRODUCEERT MODERNE HORLOGES MET STRAKKE LIJNEN EN EEN VLOEIENDE 

AFWERKING EN SIERADEN MET EEN MODIEUSE DESIGN DIT NAJAAR. 

De Modern horloges passen perfect bij klassieke en hedendaagse looks. 
De op herfst geïnspireerde Autumn Luxe horloges brengen een lach op 
het gezicht. De kleur donkerpaars is verwerkt in de horlogebanden en 
kasten van de populaire modellen Sawyer en Slim Runway.

SIERADEN
De Black and Gold najaarscollectie bestaat uit ronde silhouetten 
van acetaat en geven een luxueuze uitstraling. Betoverend zwart en 
goud lopen in elkaar over bij de opvallende kettingen en armbanden. 
Uiteraard wordt er weer gewerkt met echte halfedelstenen. De Urban 
Rush collectie is edgy, maar toch vrouwelijk door het gebruik van gepo-
lijst metaal in de steenkleuren Smokey Topaz, Green Jade en Amethyst.

MODERN FRINGE
Geïnspireerd op de Fringe trend in modeland heeft Michael Kors een 
nieuw assortiment ontwikkeld met opvallende Fringe kettingen, armban-
den en oorbellen. De sieraden geven elke look dat extra beetje glamour. 
Ideaal voor tijdens de feestdagen.

Meer informatie: 

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

Black and Gold

Autumn Luxe

Modern Fringe

mailto:info@fossil.nl
http://www.fossilgroup.com/
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NIEUWE SHINE MODELLEN 
VAN RAYMOND WEIL

In 2005 werd Raymond Weil’s Shine collectie voor het 
eerst geïntroduceerd, een dikke tien jaar later presenteert 
het huis een nieuwe editie speciaal voor het veertigjarig 
bestaan van het merk. De nieuwste Shine is voorzien 
van een gepatenteerd systeem om de twee verschillende 
banden te kunnen verwisselen. De satijnen band geeft het 
horloge een glamorous twist en de stalen band maakt het 
dé perfecte compagnon voor de ‘metropolitan’ vrouw. Het 
quartz mechanisme, de ronde vormen en de diamantjes 
rondom het uurwerk komen harmonieus samen in de sta-
len of geelgouden uitvoering. Al veertig jaar laat Raymond 
Weil dames schitteren met uurwerken als juwelen, zo ook 
nu weer met de ‘Shine’.

Voor meer informatie: Weisz Group
Tel. 020-6794633, www.weiszgroup.com 

VROUWELIJK, ELEGANT EN EEN JUWEEL OP ZICH. 

DE NIEUWE SHINE HORLOGES VAN RAYMOND 

WEIL DOEN EXACT WAT DE NAAM BELOOFT; STRA-

LEN. AMBASSADRICE KATHERYN WINNICK INTRO-

DUCEERT DE NIEUWE MODELLEN EN BELICHAAMT 

DE MODERNE, ZELFSTANDIGE RAYMOND WEIL 

VROUW.
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EEN HORLOGEMERK WAARMEE EEN JUWELIER ZICH KAN ONDERSCHEIDEN 

IS BRISTON. DE MODELLEN ZIJN MET DE HAND VERVAARDIGD, DOORGAANS 

VAN ACETAAT, BESCHIKKEN OVER EEN SAFFIERGLAZEN DEKSEL EN ZIJN TOT 

HONDERD METER WATERDICHT. DE HORLOGES ZIJN DUS VAN EEN ZEER HOGE 

KWALITEIT, MAAR DAARNAAST OOK BETAALBAAR. IN DE COLLECTIE IS DE NIEUWE 

CLUBMASTER VINTAGE EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING.

De Briston-modellen zijn makkelijk te herkennen aan de doorgaans gebogen vierkante kast 
en ook de Clubmaster Vintage heeft dit designkenmerk meegekregen. De vintage-trend is 
onmiskenbaar aanwezig en Briston speelt hierop in. Een belangrijk nieuw element is de stain-
less stalen kast, waar doorgaans acetaat gebruikt wordt om de kast van te vervaardigen. De 
flanellen leren horlogebanden zijn makkelijk te verwisselen en zorgen voor nog meer opties. 
Briston is zodoende als concept nog diverser en blijft inspelen op trends.

Meer informatie:

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.briston-watches.com 

CLUBMASTER VINTAGE VAN BRISTON

http://www.weiszgroup.com/
http://www.briston-watches.com/
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“BENT U KLAAR OM UW KLANT AANKOMENDE 

MAAND TE BETOVEREN MET UW 

EXCLUSIEVE SIERADENCOLLECTIE?”

Nederlandse consumenten zoeken natuurlijk steeds meer naar 
exclusiviteit, vakmanschap en originaliteit, zeker op gebied van 
sieraden. Excellent biedt daarop inspelend een breed assortiment 
met fraaie basissieraden tot zeer exclusieve juwelen. Alex vertelt 
in een monoloog waarom Excellent Gold voor juweliers een goeie 
partner is.

MERKLOZE JUWELENCOLLECTIE
“Dat er veel aan het veranderen is in ons vakgebied, kan geen 
juwelier zijn ontgaan”, zo start Alex. “Grote firma’s vallen om, 
het aantal webshops groeit ieder jaar hard, de consument wordt 
steeds meer alwetend en de Nederlandse juwelier moet hard 
werken om zijn klanten naar tevredenheid te bedienen. Toch zien 
wij ook in deze roerige tijd een hoop succesverhalen onder onze 
klanten. Een onderscheidende en merkloze juwelencollectie blijkt 
hiervan voor velen een onmisbaar onderdeel. Niet alleen is deze 
markt nog vrij van het grote (online) prijs stunten waar veel horlo-
ge- en trendy sieradenmerken onder lijden, het is voor de juwelier 
het perfecte product om zichzelf mee te presenteren als vakman.”

AL JARENLANG HELPT EXCELLENT GOLD MET HET SAMENSTELLEN 

VAN DE PERFECTE HUISCOLLECTIE SIERADEN VAN VELE JUWELIERS 

IN NEDERLAND. “DE LAATSTE JAREN ZIEN WIJ DE VRAAG NAAR 

BIJZONDERE MERKLOZE SIERADEN ECHTER ZEER STERK TOENEMEN; 

EEN ONDERSCHEIDENDE HUISCOLLECTIE IS VOOR JUWELIERS EEN 

BELANGRIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE GEWORDEN”, ZO VERTELT 

ALEX VEERMAN VAN EXCELLENT GOLD. 

PARTNER
“Als leverancier denken wij hierom graag met onze klanten mee”, zo vervolgt 
hij. “Zo hebben wij bijvoorbeeld het grootste gedeelte van onze collectie op 
voorraad en proberen wij alle bestellingen de volgende dag al bij onze klan-
ten af te leveren. Wij houden de lijntjes graag kort en zien onszelf echt als 
partner voor de Nederlandse juwelier. Doordat we een volledig Nederlands 
bedrijf zijn weten we bovendien precies wat er speelt in de markt en kunnen 
we onze collectie hier snel op aanpassen. Wanneer de juwelier een consu-
ment heeft die een specifiek sieraad zoekt, komen zij er dankzij onze web-
shop en eventuele zichtzendingen vaak al snel samen uit.”

DECEMBER
“Ook voor deze decembermaand hebben wij weer een sprankelende col-
lectie samengesteld. Van tijdloze diamantensieraden tot verleidelijke juwelen 
met kleursteen. Daarbij hebben wij, met onze jaarring 2017, een zeer spraak-
makende aanbieding, die door veel juweliers al enthousiast is opgenomen. 
Bent u klaar om uw klant aankomende maand te betoveren met uw exclu-
sieve sieradencollectie?”, vraagt Alex juweliers tot slot.

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

http://www.excellentgold.nl/
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Het verhaal van TW Steel hoeven we niet meer te vertellen. Het Nederlandse horlogemerk 
is alweer elf jaar enorm sterk aanwezig met de oversized horloges en het succes is evident. 
Het bedrijf heeft altijd sterk ingezet op partnerships met bekende sporters, maar de col-
laboraties met Tim en Tom Coronel zijn en blijven bijzonder. TW Steel is al van het begin 
af aan aanwezig op racecircuits over de hele wereld aan de pols van de tweelingbroers 
Coronel, die het merk zodoende mede bekend hebben gemaakt in de racewereld.

DAKAR
De broers zijn dus al jarenlang merkambassadeur van TW Steel, waarvoor het bekend-
ste Nederlandse horlogemerk ter wereld ze ook al een aantal keren heeft geëerd met 

TW STEEL IS AL JARENLANG ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE RACEWERELD EN IN HET BIJZONDER MET TIM EN TOM 

CORONEL. WIJ WETEN NIET BETER OF TW STEEL EN DE SNELSTE TWEELING VAN NEDERLAND ZIJN EEN SOLIDE TEAM. VELE 

PROJECTEN HEBBEN ZE SAMEN OPGEZET EN EEN GROOT AANTAL RACES ZIJN SAMEN VOLTOOID. TW STEEL HEEFT IN DE 

RACEWERELD DOOR DEZE TWEE AMBASSADEURS VAN HET EERSTE UUR GROTE BEKENDHEID GEKREGEN EN ANDERSOM HEB-

BEN TIM EN TOM GEPROFITEERD VAN HET NEDERLANDSE HORLOGEMERK. EEN TWEE-EENHEID DIE NIET WEG TE DENKEN IS ÉN 

DIE DIT JAAR HET TIENJARIG JUBILEUM VIERT. DAT VRAAGT OM EEN BIJZONDER JUBILEUMMODEL…

TW STEEL EN TIM & 
         TOM CORONEL 
NA TIEN JAAR NOG STEEDS 

             EEN GEWELDIGE MATCH

De Dakar Buggy van Tim en Tom Coronel 

waar ze eerdere edities van de zwaarste 

race ter wereld al eens in reden mocht 

getest worden

Jordy Cobelens (eigenaar TW Steel) en Tim Coronel geven uitleg over de samenwerking die al tien 

jaar een succes is en laten de nieuwste TW Steel Coronel Dakar Edition ook nog even zien 
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Special en Limited Editions. Zo is er elk jaar een speciaal TW 
Steel Coronel Dakar Edition op de markt gebracht het afgelopen 
decennia. Om nogmaals de bijzondere band tussen TW Steel en 
de broers Coronel te onderstrepen, wordt de deelname van Tim 
en Tom aan de komende Dakar Rally en de onderlinge tienjarige 
samenwerking aangegrepen om dit jaar een Coronel Dakar Special 
en Limited Edition uit te brengen.

EVENT & LANCERING
Om de pers alvast warm te maken voor de Dakar Rally en de 
nieuwste TW Steel Coronel Dakar Editions te tonen, was onder 
meer onze redactie uitgenodigd door TW Steel om zelf het gas-
pedaal goed in te duwen. Tim en Tom namen hun Dakar Buggy 
mee en er waren nog een aantal voertuigen waarin geracet mocht 
worden. Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk de introductie 
van de nieuwste TW Steel Coronel Dakar Editions. Helaas mogen 
we geen beelden publiceren van de twee nieuwe modellen, maar 
wat we u al wel kunnen vertellen is dat er twee fraaie uitvoeringen 
zijn: een Limited Edition en een Special Edition. De stijl van de 

horloges is mede door inbreng van Tim en Tom 
tot stand gekomen, maar heeft natuurlijk wel het 
bekende designsignatuur van TW Steel. Robuust, 
uitdagend, oversized, stijlvol en betrouwbaar. 

EXPOSURE
Met de introductie van een tweetal TW Steel 
Coronel Dakar Editions wordt het duidelijk dat TW 
Steel en de gebroeders Coronel een match made 
in heaven zijn. Onlosmakelijk met elkaar verbon-
den, samen sterker en blijkbaar nog niet op elkaar 
uitgekeken. De populariteit van Tim en Tom groeit 
nog steeds en met het grote marketingapparaat 
dat achter beide mannen staat is een garantie voor 
exposure. En daarbij groeit de populariteit van de 
alles wat met racen te maken heeft. Wij voorspel-
len een groot succes voor de nieuwste TW Steel 
Coronel Dakar Editions en ook nog een jarenlang 
vervolg aan deze ijzersterke samenwerking.

Meer informatie:
TW Steel Benelux
Tel. 075-204 7100
info@twsteel.nl  

TW Steel ambassadeur Martyn Ford en Tim Coronel

mailto:info@twsteel.nl
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‘NEDERLAND IS EEN HELE BELANGRIJKE 

MARKT VOOR BRUNO SÖHNLE’ 

Tony Veldhuis is geen onbekende in de branche. Met 22 jaar ervaring kent hij het klappen 
van de zweep en dat blijkt ook de doorslag te hebben gegeven in de zoektocht van Bruno 
Söhnle naar een sales verantwoordelijke voor het merk in Nederland. “Ze zochten iemand 
met ervaring, die zelfstandig een merk verder kan uitbouwen naar zijn eigen visie. De keuze 
is gelukkig op mij gevallen en de eerste indrukken zijn geweldig. Bruno Söhnle is een prachtig 
merk met mooie horloges, een  mooi verhaal en een professionele organisatie. Een uitstekende 
combinatie voor een commercieel succes.”

ROADSHOWS
De eerst officiële kennismaking met Tony als verantwoordelijke voor Bruno Söhnle in 
Nederland heeft al plaatsgevonden tijdens de drie roadshows die georganiseerd werden ver-
spreid in het land. “We hebben bestaande en potentiële klanten uitgenodigd om nader kennis 
te maken en we wilden ze onze plannen uiteenzetten. De reacties en opkomst was boven ver-
wachting goed. Dat heeft ons echt deugd gedaan. We gaan volgend jaar ook weer een aantal 
roadshows organiseren, ingegeven door de geweldige reacties van de bezoekers.” 

“Vanuit Duitsland zien ze Nederland als hele belangrijke markt en daar gaan ze ook naar 
handelen”, zo vervolgt Tony. “Daarom hebben ze ook de keuze gemaakt om Nederland recht-
streeks zelf aan te sturen middels mij. Het eerste agendapunt is de bestaande klanten bezoeken 
en daarna willen we zorgen voor uitbreiding, vooral in de grote steden. Bruno Söhnle heeft 
heel veel te bieden en er liggen voor ons nog genoeg mogelijkheden om verder te groeien 
in Nederland met kwalitatief goeie dealers waar we een intensieve samenwerking mee aan 
kunnen gaan.”

MARKETINGCAMPAGNES
Om te spreken van een nieuwe start is misschien wat overdreven, maar duidelijk is wel dat 
er vanuit Duitsland kosten noch moeite bespaard worden om Bruno Söhnle goed onder de 
aandacht te brengen. “We gaan meer inzetten op marketing en het budget daarvoor is er ook. 
De consument wordt actief benaderd, want de naamsbekendheid van Bruno Söhnle moet 
omhoog. We hebben het over bijzonder hoogwaardige horloges die met het vakmanschap 
waar Glashütte bekend om staat met de hand vervaardigd worden in een geweldig prijsseg-
ment waar de nadruk ligt op een prijsrange van tussen de € 225,- en € 1.000,-. De collectie 
omvat ook nog een aantal horloges met een automatisch uurwerk, waaronder de Stuttgart Big 
Automatic, de winnaar van de GQ Time Award 2016! Dan moet men weten waar ze deze 
geweldige horloges kunnen kopen.”

INHORGENTA
Wat juweliers vooral gaan merken, is dat Bruno Söhnle nog meer ontzorgt. “We zijn een full 
service partner. We willen goed inspelen op de vragen van onze dealers. Als we nee moeten 
verkopen, komt er een maar achteraan, want dan gaan we zorgen dat het een ja wordt. U 
vraagt, wij draaien. We gaan onze partners volledig faciliteren, met al het mogelijke POS-
materiaal dat beschikbaar is. De collectie staat sowieso als een huis en volgend jaar gaan we 
tijdens Inhorgenta de nieuwe collecties introduceren. Ik wil alle geïnteresseerde juweliers ook 
uitnodigen om daar langs te komen. Laat het mij weten en ik regel entreekaarten voor u”, zo 
besluit Tony.

HET DUITSE HORLOGEMERK BRUNO SÖHNLE UIT GLASHÜTTE HEEFT SINDS KORT ZELF DE ZOGENAAM-

DE TOUWTJES IN HANDEN GENOMEN WAT BETREFT DE DISTRIBUTIE VAN HET MERK IN NEDERLAND. 

ZODOENDE IS TONY VELDHUIS AANGESTELD ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR BRUNO SÖHNLE VOOR 

DE NEDERLANDSE MARKT. EEN MAN MET RUIME ERVARING IN DE JUWELIERSBRANCHE ÉN MET EEN AFFI-

NITEIT VOOR HORLOGES. OM METEEN GOED TE STARTEN WERDEN EEN DRIETAL ROADSHOWS GEOR-

GANISEERD IN RESPECTIEVELIJK WOLVEGA, UTRECHT EN EINDHOVEN. WIJ SPRAKEN IN EINDHOVEN MET 

TONY VELDHUIS OVER DE NIEUWE START VAN BRUNO SÖHNLE IN NEDERLAND EN ZIJN ROL DAARIN.

Meer informatie:

Bruno Söhnle Glashütte/SA 
Tony Veldhuis (Sales Manager Nederland)
Tel. 06-24944850 & +49 (0)170 6285354
tony.veldhuis@brunosoehnle.de
www.brunosoehnle.de 

mailto:tony.veldhuis@brunosoehnle.de
http://www.brunosoehnle.de/
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N A J A A R S C O L L E C T I E

FORTIS HEEFT EEN OPVALLEND, MAAR VOORAL FRAAI NIEUW MODEL IN HET 

ASSORTIMENT. DE FORTIS DORNIER GMT IS EEN ODE AAN HET BEDRIJF DORNIER, 

DAT ONDER MEER SATELLIETSYSTEMEN, VLIEGTUIGEN EN VLIEGBOTEN MAAKT, 

EN HOE KUN JE EEN DERGELIJK BEDRIJF BETER EREN DAN MET EEN PRACHTIGE 

HORLOGE? 

De Fortis Dornier GMT verenigt de vier werelden waar Fortis aan verbonden is: lucht, aarde, 
ruimte en water. De horlogekast staat voor de ruimte, de wijzers staan voor de lucht, aarde 
wordt gesymboliseerd door de twee logo’s en de blauwe GMT display op de bezel staat voor 
water. Dit model meet 42 mm om de pols en beschikt over een ETA 7754 uurwerk, een spe-
ciale keramische bezel en is voorzien van groen superluminova. 

Meer informatie:

TMH Watches & Jewellery
Tel. 024-6417611
www.fortis-swiss.com

FORTIS DORNIER GMT

GRAND SEIKO HI-BEAT 
36000 GMT LIMITED EDITION

Het limited edition-uurwerk is de ideale metgezel voor de internationale reiziger door de 
dualtime-functie. De wijzerplaat heeft een radiaal patroon dat geïnspireerd is op de gerib-
belde contouren van het Japanse landschap en een dieprode kleur die symbool staat voor 
de opvallende ochtendzon. Ook de kleurrijke achterzijde van de kast maakt deel uit van 
de dageraad. De band is vervaardigd uit roestvrijstaal en heeft een drievoudige sluiting.

De caliber-horloges kenmerken zich door een doorzichtige achterzijde van de kast, een 
saffieren kristalglas met anti-reflecterende coating en een bruine of zwarte band van kro-
kodillenleer.

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

SEIKO HEEFT BINNEN DE GRAND SEIKO HI-BEAT 36000 GMT-SERIE HET LAND-

SCHAP VAN HET NOORD-JAPANSE IWATE VERTAALD NAAR DRIE NIEUWE HOR-

LOGES. NAAST EEN LIMITED EDITION, DIE GROTENDEELS OVEREENKOMT MET 

DE SEIKO SBGJ005, ZIJN ER OOK TWEE CALIBER 9S86-HORLOGES ONTWOR-

PEN IN EEN MEER KLASSIEKE STIJL. 

http://www.fortis-swiss.com/
http://www.seiko.nl/
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N A J A A R S C O L L E C T I E

Zoals gezegd levert Drijfhout een uitgebreide collectie gou-
den sieraden. “Wij hebben altijd de nieuwste trends in ons 
assortiment en alle gouden sieraden zijn altijd uit voorraad 
leverbaar. Onze vertegenwoordigers bieden de juweliers de 
mogelijkheid om in de winkel direct vanuit de koffer de col-
lectie aan te vullen. Dit najaar hebben we ons op de trend 
van de kettinkjes met symbolen gericht. Dat blijkt een door-
slaand succes”, vertelt Peter.

BN’ERS
“De zogenaamde Symbol chains zijn niet meer weg te den-
ken uit de winkels en het straatbeeld. Op televisie zien we 
een groot aantal BN’ers met de dunne colliers met verschil-
lende kleine symbolen en lettertjes. Dat zorgt natuurlijk voor 
vraag vanuit de consument en als juwelier moet je daarop 
inspelen.”

HANDGEMAAKT 
“Nieuw in het assortiment zijn kleine driehoekjes, hartjes 
en dergelijke die aan weerskanten gezet zijn met fraaie zir-
konia”, zo vervolgt Peter. “De ene kant is met witte zirkonia 
gezet en de andere kant met zwarte zirkonia. Hierdoor heb-
ben de Symbol chains een dubbele draagbaarheid en is het 
heel leuk te combineren met elkaar. De colliers hebben altijd 
een extra tussenoog zodat ze ook kort om de hals kunnen 
worden gedragen. Het gaat hier om handgemaakte gouden 
sieraden. Daarmee kan een juwelier zich onderscheiden en 
duidelijk afstand nemen van alle onedele, stalen of met zilver 
opgevulde producten, want een echte juwelier verkoopt echt 
goud.”   

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

DE VRAAG NAAR GOUD VANUIT DE CONSUMENT IS 

DIT JAAR EXPLOSIEF GESTEGEN EN DAT ZAL ALLEEN 

MAAR MEER WORDEN IN DE LAATSTE MAAND VAN 

DIT JAAR. VOORAL VOOR DE FEESTDAGEN IS HET 

BELANGRIJK OM HET AANBOD IN GOUD GOED OP 

PEIL TE HEBBEN EN DRIJFHOUT HEEFT DE AFGELOPEN 

MAANDEN HET ASSORTIMENT IN GOUD DRASTISCH 

UITGEBREID OM AAN ALLE VRAAG TE KUNNEN VOL-

DOEN. “VOOR DE JUWELIER IS DE TIJD NÚ AANGE-

BROKEN OM DE GOUDCOLLECTIE OP EEN AANTREK-

KELIJK NIVEAU TE BRENGEN”, ZO CITEREN WIJ PETER 

VAN VUUREN VAN DRIJFHOUT.

“ECHTE JUWELIERS 

VERKOPEN 
ECHT GOUD”

http://www.drijfhoutnl.com/
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More information
www.caratplusantwerp.com

Contact
info@caratplusantwerp.com

Save the date!

http://www.caratplusantwerp.com/
mailto:info@caratplusantwerp.com
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N A J A A R S C O L L E C T I E

De Boss Classic Smartwatch is ontworpen voor mannen met smaak en ambi-
tie. Veel meer dan een simpel uurwerk, is de Boss Classic Smartwatch de 
sleutel tot een georganiseerder leven. De vele functies maken het mogelijk 
gedurende de hele dag de statistieken bij te houden. In tegenstelling tot de 
meeste connected apparaten, gebruikt dit horloge een subtiel trilling om sig-
nalen door te geven.  

ANALOOG UURWERK
Het ontvangen van tekstberichten, inkomende oproepen en agenda-herinne-
ringen, een activiteiten tracker: de Boss Classic Smartwatch doet het allemaal. 
Je hebt simpelweg de Boss Watches App nodig, synchroniseer hiermee het 
horloge en laat het avontuur maar beginnen. Wat gebeurt er als de batterij op 
gaat - vraag je je misschien af? Het analoge uurwerk loopt altijd door, zelfs 
als het horloge niet opgeladen is. 

FUNCTIONALITEIT
Deze horlogelijn markeert een moedige stap van Boss Watches. Gemonteerd 
op een RVS of roségouden wijzerplaat met een lederen band: de Boss Classic 
Smartwatch zal in alle situaties behendig begeleiden met een combinatie van 
elegantie en functionaliteit.

OOK HUGO BOSS HEEFT ZICH GEWAAGD AAN EEN EIGEN SMART-

WATCH COLLECTIE. IEDER ZICHZELF RESPECTEREND HORLOGEMERK 

DIE DE TECHNIEK VOORHANDEN HEEFT, STORT ZICH OP DE SMART-

WATCH MARKT. GELUKKIG WORDEN DE SMARTWATCHES STEEDS 

MOOIER EN EEN MERK HUGO BOSS DRAAGT BIJ AAN DIE ONTWIK-

KELING. ALS INTERNATIONAAL MODE- EN LIFESTYLEMERK IS HUGO 

BOSS CONTINU BEZIG MET OPKOMENDE TRENDS OM KWALITA-

TIEVE PRODUCTEN TE ONTWERPEN. BOSS WATCHES HEBBEN TIJD 

EN TECHNOLOGIE GECOMBINEERD DOOR EEN NIEUWE COLLECTIE 

TE CREËREN: THE BOSS CLASSIC SMARTWATCH.

HUGO BOSS SMARTWATCH: 

THE BOSS CLASSIC 

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

http://www.beachtime.nl/


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

D E  J U W E L I E R  N R  6  2 0 1 630

I.N.O.X. Titanium 

De I.N.O.X. Titanium is een hightech tijdsinstrument van materiële en technische topkwaliteit, dat 
in granieten bergkloven net zo goed tot zijn recht komt als in de stedelijke jungle. De laatste aan-
vulling op de I.N.O.X.-familie heeft alles in zich om een icoon te worden en het onthult de echte 
kleuren van het merk.

TITANIUM
Het uitgangspunt van de ontwikkelingsreis van deze horloges was titanium. Een fijne zandstraling 
ging vooraf aan de warme grijze kleur van de geometrische kast met meerdere vlakken en de bijbe-
horende wijzerplaat. Het gebruikte titanium is licht en heeft zich bewezen als het gaat om comfort 
en hypo-allergische kwaliteiten.

UITERLIJK
Wat betreft het uiterlijk van de horloges zijn er twee mogelijkheden: in twee varianten contrasteert 
de matte kleur (vibrerend oranje of helder blauw) van de band en de secondewijzer met het grijze 
titanium, de geheel grijze variant is ingetogener met een sportief rode secondewijzer. Dankzij licht-
gevende wijzers en indexen is de drager dag en nacht op de hoogte van de tijd. Om welke dag of 
nacht het gaat, dat vertelt de ingebouwde datumkalender.

TECHNIEK
Om zoveel mogelijk omstandigheden het hoofd te kunnen bieden omvat de 43 mm titanium kast 
een krasbestendig saffierglas met drievoudige anti-reflectiebehandeling. Het horloge heeft een 
geschroefde achterplaat en een beschermde kroon en is waterdicht tot 20 atmosfeer. Binnenin 
tikt een Ronda 715 Swiss-made quartzmechanisme. In combinatie met elkaar zorgt dit voor een 
sterke verbinding tussen kwaliteit, innovatie en functionaliteit. En optioneel een opvallend, kleur-
rijk voorkomen.

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

WIE DENKT AAN DE KLEUREN VAN VICTORINOX 

ZAL WAARSCHIJNLIJK UITKOMEN OP HET KEN-

MERKENDE ROOD EN WIT VAN DE ZWITSERSE 

VLAG. VOOR DE NIEUWSTE AANVULLING OP 

DE I.N.O.X.-LIJN, DE TITANIUM, IS ECHTER GEKO-

ZEN VOOR DRIE ANDERE KLEUREN: SPETTEREND 

ORANJE, DONKERBLAUW EN INGETOGEN GRIJS.

KLEURT ORANJE, GRIJS EN BLAUW

mailto:info@gtime.be
http://www.gtime.be/
http://www.victorinoxswissarmy.com/


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

www.drijfhoutnl.com - info@drijfhoutnl.com

t. (+31) 020 564 8 520

Drijfhout
De grootste collectie gouden sieraden uit

voorraad leverbaar

Creëer je eigen sieraad
Onbeperkt variëren met één sieraad!

Hangers: ca. 15 mm
Lengte colliers: 42-45 cm
W.v.k.p.: € 329 - € 369

Hangers: ca. 30 mm
Lengte colliers ongeregen: 75 cm

W.v.k.p.: € 300 - € 349

mailto:info@drijfhoutnl.com
http://www.drijfhoutnl.com/
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INTERGEM 2016 

Af en toe moet men zichzelf opnieuw 
uitvinden om weer fris en modern door 
het leven te gaan, zo vond ook het 
management van de edelstenen- en 
sieradenbeurs Intergem. Een project-
team hielp hierbij, onder coaching van 
beursexpert Oliver Schmitt. Hij zegt 
over de veranderingen: “We moesten 
de unieke, bijna mythische functie van 
Idar-Oberstein voor de juweliersbranche 
gebruiken om de beurs weer nationaal 
en internationaal op de kaart te zetten. 

Een vergelijkbare concentratie knowhow, instituten en marktleiders is er namelijk nergens anders 
ter wereld.” De denktank heeft een visie ontwikkeld voor 2022. Dan moet het project, met behulp 
van input vanuit de branche zelf, klaar zijn. De eerste veranderingen waren echter al bij de editie 
van dit jaar merkbaar.

2016
Bezoekers van de beurs konden in drie hallen van samen meer dan 5.000 m², hun hart ophalen 
en zich vergapen aan de  mooie nieuwe creaties en edelstenen. Intergem is een perfecte ontmoe-
tingsplaats voor verkopers, slijpers, zetters, graveerders en handelaren. Meer dan 3.200 bezoekers 
van over de hele wereld wisten dan ook van 30 september tot en met 3 oktober de weg naar Idar-
Oberstein te vinden.

“We zijn enorm tevreden met dit resultaat”, zei Kai-Uwe Hille, CEO van de vakbeurs. “Het is een 
goed teken voor een vakbeurs als er meer bezoekers komen, zeker in deze uitdagende periode. We 
gaan op dezelfde voet verder om Intergem als beste beurs voor edelstenen, sieraden en accessoires 
te profileren. Dan hebben we het niet over grootte, maar over kwaliteit van de exposanten.”

INTERGEM 2017
De meeste bezoekers van Intergem kwamen uit Duitsland, maar ook Nederland, België, Frankrijk 
en Italië waren goed vertegenwoordigd. Intergem is dan ook een interessante beurs om de meest 
bijzondere edelstenen en sieraden met eigen ogen te bekijken. Volgend jaar vindt Intergem plaats 
van 29 september tot en met 2 oktober.

AFGELOPEN MAAND VOND DE 32E EDITIE 

VAN INTERGEM PLAATS IN IDAR-OBERSTEIN. DE 

EDELSTENEN- EN SIERADENBEURS WIST 3.200 

BEZOEKERS TE TREKKEN, RUIM TWEEHONDERD 

BEZOEKERS MEER DAN VORIG JAAR. IN TOTAAL 

WAREN ER 120 EXPOSANTEN AANWEZIG DIE 

ALLE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN 

EDELSTENEN EN SIERADEN TOONDEN EN DE 

BEURSOPZET WAS OOK VERNIEUWD.

VERWELKOMT 3.200 BEZOEKERS

Meer informatie:

Intergem Messe GmbH
Tel. +49 (0)6781 56872200
www.intergem.de

http://www.intergem.de/
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N A J A A R S C O L L E C T I E

S!LK Jewellery staat natuurlijk bekend om de handgemaakte zilveren sieraden met Aziatische 
touch. Dit najaar introduceert het merk ook een verrassende nieuwe serie sterling zilveren sie-
raden die zijn geïnspireerd op de adelaar, met zijn bijzondere symboliek. Met de Eagle serie 
brengt S!LK een bijzondere toevoeging op haar speelse maar tijdloze collectie.

WILD HEART FREE SPIRIT
De nieuwe Eagle lijn bestaat uit een aantal zeer gedetailleerde vleugelhangers en een in het 
oog springende Adelaars ring. De vleugel hangers zijn verkrijgbaar vanaf € 95,- en de ring 
schittert om je vinger voor € 189,-. “De symboliek van de adelaar als totemdier past ontzettend 
mooi binnen ons ‘Wild Heart Free Spirit’ gevoel van vrijgevochtenheid en avontuur”, zo geeft 
Heidi van Leeuwen aan. “Het lef om je eigen unieke pad in het leven te kiezen en daarbij je 
creativiteit te uiten. Een adelaar spreekt tot de verbeelding van velen. Hij wordt gezien als een 
sterk, moedig en zelfstandig dier en staat symbool voor kracht, onafhankelijkheid, visie en vrij-
heid. Dat heeft ons geïnspireerd om de Eagle collectie te ontwerpen.”

LEER EN ZILVER
Speciaal voor de feestdagen wordt niet alleen in samenwerking met een 
tiental dealers abri-reclame gemaakt voor S!LK, ook zijn er nieuwe armban-
den helemaal naar wens van de consument. Vooral de combinatie van leer 
en zilver is een trend die we veelvuldig terugzien en daarop speelt S!LK ook 
in met Shiva 854 en de Madonna 741. S!LK is in ieder geval klaar voor de 
feestdagen.

Meer informatie: 

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

MET DE FEESTDAGEN IN HET VERSCHIET ZIE JE 

DAT ER ONLINE EN OFFLINE STEEDS MEER ADVER-

TENTIES EN CAMPAGNES OPGEZET WORDEN 

OM SIERADEN- EN HORLOGEMERKEN ONDER DE 

AANDACHT TE BRENGEN. S!LK JEWELLERY DOET 

DIT IN SAMENWERKING MET EEN AANTAL VER-

SCHILLENDE DEALERS MIDDELS ABRI-CAMPAGNES 

OM DE HANDGEMAAKTE ZILVEREN SIERADEN 

NOG EENS EXTRA ONDER DE AANDACHT TE 

BRENGEN. HET MERK HEEFT DAARNAAST OOK 

EEN AANTAL FRAAIE NIEUWE MODELLEN.

Shiva 854 

Madonna 741

http://www.silkjewellery.nl/


DREAM BIG, SPARKLE MORE, 
SHINE BRIGHT.



KERST 

SPECIAL

“TINCA”

TWISTED 

All you need is...

de stijlvolle oorbel Tinca uit de Twisted collectie. Een bijzonder design. Elegant door haar eenvoud. 

De combinatie met een prachtige parel Meddy of crown Meddy maakt Tinca extra feestelijk.  

En het zachte prijsje maakt dit sieraad nóg veel leuker. Om te geven of te krijgen!

De Tatum en Tinca zijn verkrijgbaar in de kleuren 
rosé goud, goud en zilver.
Colour your moment met de verwisselbare Meddy’s.

melano-jewelry.com

http://melano-jewelry.com/
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CREËER DE JUISTE SFEER MET ALLSENS

AllSens heeft volop ervaring in het retailsegment. Hierdoor weet het bedrijf als 
geen ander dat klanten door een aangename geur gestimuleerd worden om 
langer in de winkel te blijven, meer producten te bekijken en zelfs een grotere 
koopbereidheid te hebben. Zeer geschikt voor juwelierszaken zijn de Eleganza-
geuren van AllSens, die bijdragen aan een exclusieve ambiance en de uitstra-
ling van de zaak versterken.

AllSens levert een breed assortiment aan geursystemen, waardoor er altijd 
een passende oplossing voor de individuele zaak is. Zo zijn er compacte 
geurmachines die op de grond geplaatst worden en geurmachines die worden 
aangesloten op het luchtbehandelingskanaal. Alle machines hebben een ‘Dutch 
design’ en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals roestvrijstaal, 
geanodiseerd aluminium en echt leder.

STEEDS MEER JUWELIERSZAKEN ONTDEKKEN DAT DE CREATIE VAN 

BELEVING BELANGRIJK IS OM KLANTEN IN DE JUISTE SFEER TE 

BRENGEN EN HEN NET DAT BEETJE EXTRA TE BIEDEN. ER ZIJN VELE 

MANIEREN OM DIT TE BEREIKEN EN DE ZINTUIGEN VAN JE KLANTEN 

TE PRIKKELEN. ALLSENS BIJVOORBEELD LEVERT GEURSYSTEMEN DIE 

BIJDRAGEN AAN EEN PRETTIGE AMBIANCE.

Voor meer informatie en een compleet overzicht van de verschillende geur-
belevingssystemen ga je naar www.AllSens.nl of neem je contact op via tel. 
0162-74 40 47.

NIEUWE TWINCUT CONCAAF SNIJDERS VAN BUSCH

DE GEREEDSCHAPPEN VAN BUSCH ZIJN NIET ALLEEN KWALITATIEF HEEL HOOGWAARDIG, ZE GEVEN U DE MOGELIJKHEID OM DE SIERADEN 

TE CREËREN DIE U VOOR OGEN HEBT. ZOWEL VOOR DE BEWERKING EN AFWERKING VAN SIERADEN HEEFT BUSCH EEN ZEER UITGEBREID 

ASSORTIMENT GEREEDSCHAPPEN EN DAAR ZIJN ONLANGS EEN AANTAL NIEUWE PRODUCTEN AAN TOEGEVOEGD.

De Twincut concaaf snijders van Busch zijn ideaal voor 
het bewerken en afwerken van chatons. Omdat chatons 
natuurlijk in alle vormen en maten zijn, heeft Busch een 
brede range aan verschillende grootte Twincut snijders 
in het assortiment. Nieuwe maten zijn ISO 021, 022 en 
023, om grotere chatons te bewerken. 

SIMPEL EN SNEL
Wanneer de edelsteen vast is gezet in het sieraad, 
moeten de onbewerkte chatons afgewerkt worden. 
Daarvoor zijn de Twincut concaaf snijders van Busch 
het ideale hulpmiddel. De onbewerkte klauwen kun-
nen worden afgerond, het oppervlak kan worden 
geëffend en mocht het nodig zijn zelfs kleiner gemaakt 
worden in één handeling. Geen splinters, geen onef-
fenheden, gewoon simpel en snel.

Meer informatie:

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

http://www.allsens.nl/
http://www.busch.eu/


H O R L O G E S

Junghans 
     Meister Driver Chronoscope: 
          EXPRESSIE VAN PURE PASSIE

AL RUIM HONDERD JAAR BESTAAT ER EEN HECHTE RELATIE TUSSEN 

JUNGHANS EN AUTO’S. MET DIT GEGEVEN ALS INSPIRATIEBRON, 

WEET DE MEISTER DRIVER CHRONOSCOPE DE CHARME VAN OLD-

TIMERS FEILLOOS TE COMBINEREN MET JUNGHANS PASSIE VOOR 

MECHANISCHE HORLOGES. 

Arthur Junghans was de grondlegger voor de relatie tussen de Duitse hor-
logemaker Junghans en de automobielindustrie. Nadat hij in 1892 één van 
de Daimler testauto’s had aangeschaft, zag de zoon van Junghans oprichter 
Erhard Junghans in 1895 de kans om een tweede auto te bemachtigen: een 
vierzits motor- Viktoriawagen. Om een stuur te kunnen gebruiken, moest de 
zakenman uit Schramberg de stuuraandrijving zelf produceren. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd voor het eerst de toegestane maxi-
mumsnelheid van een auto wettelijk vastgelegd. Hetgeen het belang van klok-
werken in auto’s significant vergrootte. Met als resultaat dat Junghans als eer-
ste klokken voor in auto’s ging produceren. Deze waren niet alleen bedoeld 
als tijdsindicator voor de bestuurder, maar fungeerden ook als een soort tacho-
meter; de tijd om een bepaalde afstand te reizen versus de lengte van de reis 
werden een graadmeter voor de snelheid van een voertuig. Zodoende werd de 
klok een uiterst belangrijk element voor bestuurders. 

PURE PASSIE 
Van Arthur Junghans tot dr. Hans-Jochem en Hannes Steim, de huidige eige-
naren van Junghans, de passie voor auto’s bleef en blijft onmiskenbaar een 
onderdeel van het concern. De Steim autocollectie in schramberg laat een 
fraaie selectie zien van 110 jaar automobielindustrie. Klassieke Maybachs uit 
de jaren dertig en Mercedes modellen uit de vijftiger jaren, vormen een onuit-
puttelijke inspiratiebron voor de horloges van vandaag de dag. 

OPTISCHE ALLURE 
De nieuwe Meister Driver Chronoscope laat designelementen van deze klas-
sieke auto’s overduidelijk herleven. De wijzer lijkt op een snelheidsmeter, die 
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de charme van auto’s uit vervlogen tijden doet herleven. Grote uur-
en minuutaanduidingen zijn gebaseerd op de snelheidsindicatoren 
van auto’s, hetgeen het horloge voorziet van een eigen karakter, 
nog eens extra benadrukt door een nostalgisch ogende minuten-
tracker. De flair van oldtimers wordt onderstreept door de kleur-
contrasten. De stopwatch functie van het mechanische uurwerk 
geeft de bestuurder de gelegenheid om zijn eigen precisietijd te 
meten, niet in de minste plaats bij klassieke rally’s, alwaar uitslui-
tend mechanische tijdmeting is toegestaan. 

Of het nu met een roestvrijstalen of een lederen band - die de per-
foratie van klassieke autozittingen ragfijn nabootst - is, niet alleen 
autoliefhebbers zullen zich laten betoveren door de Meister Driver 
Chronoscope.

Voor meer informatie:

Weisz Group
Tel. 020-6794633
www.weiszgroup.com
Facebook & Instagram: @WeiszGroup 

http://www.weiszgroup.com/
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PURA COLLECTIE VAN 

       MY IMENSO
    GAAT HOGE OGEN
            GOOIEN

Klein, kleiner, en kleinst: MY iMenso heeft het kleinste personaliseerbare MY 
iMenso juweel ooit ontworpen! Het Pura (9mm) medaillon is een toonbeeld van ele-
gantie, gemaakt van rhodium-verguld 925 zilver met een 9mm diameter. De bijpas-
sende Pura ringen, oorringen en armbanden zullen de set vervolledigen.

KLEUREN
De Stone-Insignia’s van de Pura collectie, die verkrijgbaar zijn in verschillende 
kleuren zoals amethist, toermalijn, en aquamarine, kunnen makkelijk in de kroon 
van de ring, hanger en oorbellen geplaatst worden met meegeleverde tangetje. De 
Stone-Insignia’s worden van achteren in de kroon geplaatst, wat het systeem zeer 
veilig maakt. 

SET
Dit kleine medaillon is zeer zeker een blikvanger als het als single-piece gedragen 
wordt, maar het combineert ook schitterend met de andere maten medaillons. Het 
Pura medaillon kan aan een fijn kort kettinkje gedragen worden met de dezelfde 
kleur Insignia als het andere medaillon en zo een mooie set vormt. Een echt sieraad 
voor een feestelijke gelegenheid.

MY IMENSO IS KLAAR VOOR DE LAATSTE WEKEN VAN HET JAAR. ER LIGT 

NOG EEN BELANGRIJKE PERIODE VAN VERKOOP VOOR DE BOEG EN DUS 

HEEFT MY IMENSO HET TOONAANGEVENDE D.I.Y. MEDAILLON CONCEPT 

(DO IT YOURSELF), GEPRODUCEERD UIT RHODIUM, GOUD EN ROSÉGOUD 

VERGULD 925 ZILVER VERDER UITGEBREID MET DE PURA COLLECTIE.

Klein, kleiner, e
iMenso juweel 
gantie, gemaak
sende Pura ring

KLEUREN
De Stone-Insign
kleuren zoals a
van de ring, ha
Stone-Insignia’s
veilig maakt. 

SET
Dit kleine meda
wordt, maar he
Pura medaillon
kleur Insignia a

SO MY IMEN

N BENOG EEN

Y IMEHEEFT MY

OURS(DO IT YO

VERGULD 925

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

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

ne-Lux Jewels
+ 31 (0)85 8880599 & 

2 (0)89 656115
ww.myimenso.com

http://www.myimenso.com/


H O R L O G E S

KNRM HEEFT VOLSTE 
   VERTROUWEN IN G-SHOCK

WE WISTEN AL DAT G-SHOCK EN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ (KNRM) DE KRACHTEN HEBBEN 

GEBUNDELD EN NU MOGEN WE HET RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING (GWN-Q1000), EEN AANWINST IN HET KADER VAN 

‘TOUGH WATCHES FOR TOUGH PROFESSIONALS’, OOK ECHT LATEN ZIEN. 

Het GWN-Q1000 horloge is uitgevoerd met een quad-sensor die de 
continue veranderende omstandigheden op zee in de gaten houdt. 
Dankzij het DNA van G-Shock waarin Absolute Toughness centraal 
staat, zijn deze modellen uitermate geschikt om onder de meest 
extreme omstandigheden op zee te gebruiken. Dit resulteert in een 
perfecte match met het werk van de KNRM.

PARTNER
Edward Zwitser, verantwoordelijk voor het zakelijk netwerk van de 
KNRM: “Vanaf het eerste gesprek werd ik geraakt door enerzijds de 
professionaliteit van alle betrokkenen en anderzijds door de oprechte 
zoektocht van Casio naar de belangen van de KNRM. De KNRM 
heeft in Casio écht een partner gevonden. Als de mensen en de pro-
ducten van Casio op elkaar lijken, dan heb ik het volste vertrouwen 
in de nieuwe GWN-Q1000.”

OVER KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij redt en helpt 
mensen die op zee of op het grote binnenwater hulp nodig hebben 
of in nood verkeren. De KNRM doet dit sinds de oprichting in 1824 
als zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie die geheel afhankelijk 
is van donaties. De 45 reddingstations worden bemand door vrij-
willige redders en komen jaarlijks ruim tweeduizend keer in actie, 
waarbij elk jaar ruim drieduizend mensen veilig aan wal worden 
gebracht.

FUNCTIES
De GWN-Q1000 bevat de unieke en nieuwe quad-sensortechno-
logie - hoogtemeter, thermometer, dieptemeter en barometer - die 
de veranderende omstandigheden op zee in de gaten houden en zo 
ondersteunen bij reddingsacties op zee. Daarnaast is het horloge 
zendergestuurd en voorzien van een digitaal kompas en lichtener-
gie. Het horloge heeft een kast van koolstofvezel voor superieure 
duurzaamheid en gebruik op zee. Voor de knopbehuizing is gebruik 
gemaakt van metalen pijpen voor verbeterde waterbestendigheid 
waardoor de knoppen ook in het water kunnen worden bediend. 

EXPOSURE
Ter ondersteuning van deze samenwerking is Casio een uitgebreide 
online, advertentie- en tv-campagne gestart waarin de vrijwilli-
gers van de KNRM centraal staan. Ook worden diverse dealers in 
Nederland voorzien van speciaal promotiemateriaal dat deze unieke 
samenwerking versterkt.

Meer informatie:

Casio Benelux, tel. 020-545 1070, www.casio.nl, www.g-shock.nl
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http://www.casio.nl/
http://www.g-shock.nl/


Voor een nieuw te openen luxe juwe-

len en horloge Boutique in het Desig-

ner Outlet Roermond in maart ‘17, 

zoeken wij een goudsmid met ervaring 

in het vervaardigen/op maat maken 

van gouden sieraden, het aanpassen 

van horloge banden en het geven van 

specialistisch advies aan onze interna-

tionale klanten.

Functie-eisen:
• Specialistische opleiding en ervaring  

 (bijv. Vakschool Schoonhoven)

• Flexibel en bereid om ’s avonds en  

 2x per maand in het weekend te   

 werken

• Goede beheersing van de 

 Nederlandse, Duitse en Engelse taal

• Klantvriendelijk, betrouwbaar, 

 servicegericht en representatief

• Administratief afhandelen van 

 reparaties/zettingen

• goede communicatieve 

 vaardigheden

• commercieel inzicht

• doorgroeimogelijkheden tot 

 (assistent) shopmanager behoren   

 tot de mogelijkheden

• woonachtig in Roermond of 

 nabije omgeving 

Voor een nieuw te openen luxe juwe-
len en horloge Boutique in het Desig-
ner Outlet Roermond in maart ‘17, 
zoeken wij meertalige (assistent) shop-
managers met ervaring in het aanstu-
ren van verkoopteams en de verkoop 
van juwelen, horloges en bijous.

Functie-eisen: 
• Minimaal 2 jaar ervaring als 
 (assistent) manager binnen de retail  
 of servicegerichte branche zoals de  
 horeca/hotellerie
• Professioneel, klantvriendelijk, 
 servicegericht en representatief
• Passie voor juwelen, horloges en 
 bijous
• Zeer resultaatgericht
• Verantwoordelijkheid en proactieve  
 houding
• Een inspiratie en motivatie voor het  
 verkoopteam
• Flexibel en bereid om ’s avonds en  
 2x per maand in het weekend te   
 werken
• Goede beheersing van de 
 Nederlandse, Duitse en Engelse taal
• Kennis van de volgende talen is een 
 pre: Mandarijn, Kantonees, Russisch, 
 Spaans, Frans, Italiaans, Indonesisch,  
 Hindi, Arabisch
• goede communicatieve 
 vaardigheden 
• commercieel inzicht
• woonachtig in Roermond of nabije 
 omgeving 

Voor een nieuw te openen luxe juwelen 

en horloge Boutique in het Designer 

Outlet Roermond in maart ‘17, zoeken 

wij meertalige verkoopmedewerkers 

die ruime ervaring hebben met de ver-

koop van juwelen, horloges en bijous.

Functie-eisen: 
• Minimaal 2 jaar ervaring als verkoop-

 medewerker binnen de retail of 

 servicegerichte branche zoals de 

 horeca/hotellerie

• Professioneel, klantvriendelijk, 

 servicegericht en representatief

• Passie voor juwelen, horloges en 

 bijous

• Flexibel en bereid om ’s avonds en 

 2x per maand in het weekend te 

 werken

• Goede beheersing van de 

 Nederlandse, Duitse en Engelse taal

• Kennis van de volgende talen is een 

 pre: Mandarijn, Kantonees, Russisch, 

 Spaans, Frans, Italiaans, Indonesisch, 

 Hindi, Arabisch

• goede communicatieve 

 vaardigheden en gastvriendelijkheid

• gevoel voor commercie 

• woonachtig in Roermond of nabije 

 omgeving 

GOUDSMID
M/V - fulltime/parttime
Voor vakwerk en verkoop

SHOPMANAGER en 
ASSISTENT-SHOPMANAGER 
JUWELEN en HORLOGES
M/V - fulltime/parttime

VERKOOPMEDEWERKER  
M/V - fulltime/parttime

Het overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Heeft u interesse in deze functie?
Vriendelijk verzoeken wij u om uw korte sollicitatiebrief (met CV en pasfoto) te sturen naar:

 CoGa Outlet B.V.  t.a.v. Gerdine Stappenbelt • HR@amsterdamdiamondhouse.nl

CoGa Outlet B.V. is een samenwerking tussen Coster Diamonds B.V. en Gassan Diamonds B.V. te Amsterdam

mailto:HR@amsterdamdiamondhouse.nl
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UK FINE JEWELLERY MERK DOMINO HEEFT IN TREE 

OF LUXURY EEN AGENT GEVONDEN OM HET SIERA-

DENMERK IN DE NEDERLANDSE MARKT TE ZETTEN. 

“DOMINO BIEDT DE NEDERLANDSE JUWELIERS EEN 

ZEER COMPLETE COLLECTIE VAN HOGE KWALITEIT, 

ETHISCH GEPRODUCEERDE JUWELEN (RINGEN, 

OORBELLEN, ARMBANDEN EN HALSSIERADEN) IN 

PLATINA EN DIVERSE 18 KARAAT GOUD LEGERIN-

GEN, VEELAL TE ZETTEN MET DIAMANTEN EN/

OF ANDERE EDELSTENEN”, ZO VERTELT JACQUES 

BÄUMER VAN TREE OF LUXURY ONDER MEER.

Tree of Luxury werd begin dit jaar opgericht door Jacques Bäumer, die een ruime ervaring heeft in de luxe sieraden-, en horlo-
ge-industrie. Tree of Luxury is tevens de agent voor Georg Jensen in de Benelux. “Ik heb absoluut geen twijfel dat Nederlandse 
juweliers enthousiast zullen zijn over wat Domino hen kan bieden. Vooral de collectie van de Britse, ongezette diamanten ring 
monturen is perfect voor juweliers om hun eigen diamanten te zetten en hun eigen private label collectie te creëren”, zegt hij.

WB THE CREATIVE JEWELLERY GROUP
“Voor juweliers die misschien Domino nog niet kennen, het bedrijf is onderdeel van één van  UK’s grootste en meest prominen-
te sieradenbedrijven: WB The Creative Jewellery Group”, zo vervolgt Jacques. “Dit is een familiebedrijf opgericht in 1947, waar 
momenteel 170 mensen verspreid over drie locaties in Londen, Birmingham en Essex werken. Andere bedrijven in de groep zijn 
Weston Beamor, die 3D printen, gieten en produceren en het in fashion zilver gespecialiseerde Gecko.”

HOGE KWALITEIT
Domino, gevestigd in het hart van het beroemde Jewellery Quarter in Birmingham, is trots op het industrieel erfgoed. “Domino 
heeft in de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zodat de allernieuwste apparatuur gecombineerd wordt 

TREE OF LUXURY 
HAALT DOMINO NAAR NEDERLAND

met uitstekend vakmanschap om sieraden te produceren van zeer hoge kwaliteit. Veel 
ontwerpen zijn beschikbaar in een heel scala van legeringen, met verschillende afwer-
kingen en diamanten in diverse maten, zodat de juweliers tegen concurrerende prijzen 
een eigen collectie kunnen samenstellen.”

ASSORTIMENT
Design is een essentieel onderdeel in Domino’s productieproces, zo horen wij van 
Jacques. “Het bedrijf beschikt over een prijswinnend, in-house team van ontwerpers. De 
collecties zijn gebaseerd op wereldwijde modetrends. Naast de Diamond Ring Mount 
(DRM) Collection, zal tevens de Rosabella collectie met stijlvolle en verfijnde halssiera-
den, oorbellen en armbanden, het aanbod versterken. De collectie Sienna is een verza-
meling van zeventig semi-gezette diamanten ringen. Domino heeft tevens een collectie 
met geavanceerde trouwringen voor mannen en vrouwen. Velen hiervan kunnen geper-
sonaliseerd worden met diverse diamantzettingen en bewerkingen. Alle collecties van 
Domino worden ondersteund door een uitgekiend marketingprogramma en full colour 
brochures en Point-of-Sale materialen.”

Jacques Bäumer is ervan overtuigd dat Domino niet alleen een goed product levert, 
maar ook een hoog serviceniveau hanteert die Nederlandse juweliers zullen waarderen. 
“Onze levertijden zijn uitstekend en er is een fantastisch collectiekeuze. Ik denk dat 
Domino zeer goed zal worden ontvangen”, concludeert hij.

Meer informatie:
Tree of Luxury
Tel. 06-53242611
www.treeofluxury.nl

http://www.treeofluxury.nl/


Zoek de verschillen.

Huis-aan-huis folders bezorgen we tot 25% goedkoper dan PostNL. 
Met dezelfde kwaliteit en hetzelfde resultaat! Bereken je besparing snel 

op bespaaropjehuisaanhuis.nl of bel direct naar 055 - 368 25 25.

Slimme ondernemers maken het verschil met Sandd.

€ 8,0 cent**

- hoge attentiewaarde*

- max. 10 gram
- bezorgen op di & vr

Kost per folder:

- hoge attentiewaarde*

- max. 10 gram
- bezorgen op di, do & za

Kost per folder:

  * Geen bezorging in sealpack, maar met de reguliere post.
** Bij een zending van 250.000 stuks van 10 gram.

€ 9,9 cent**

 055 - 368 25 54.

http://bespaaropjehuisaanhuis.nl/
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MELANO KOMT DIT NAJAAR MET EEN EXTRA FEESTELIJKE EDITIE GEÏNSPIREERD 

OP HET MINIMALISME; TINCA. VOOR HET EERST HEEFT MELANO ZICH 

NADRUKKELIJK GERICHT OP DE FEESTDAGEN IN DECEMBER MET EEN 

COLLECTIE SPRANKELENDE SIERADEN EN DAARMEE GAAT HET 

SIERADENMERK DIT NAJAAR NADRUKKELIJK DE CONSUMENT 

OPZOEKEN.

Tinca uit de Twisted collectie is een elegante oorbel die je oneindig 
kunt combineren met de meer dan tweeduizend verschillende Twisted 
Meddy’s. Het ideale geschenk voor de feestdagen, zo is de overtuiging 
bij MelanO.

FEESTELIJK
Tinca kenmerkt zich door een bijzonder design. Elegant door haar een-
voud, maar vooral de combinatie met een prachtige parel Meddy of crown 
Meddy maakt Tinca éxtra feestelijk. En zoals we gewend zijn van Melano 
maakt het zachte prijsje dit sieraad nog veel leuker.

BLIKVANGER
Geen outfit is compleet zonder oorbellen, dat weten vrou-
wen als geen ander. Blikvangers die subtiel in het oog 
springen en de MelanO vrouw nog meer laten stralen. In 
het najaar heeft MelanO haar collectie al uitgebreid met 
een verrassend scala aan betaalbare, twinkelende oorbellen. 
Daar wordt half november de subtiele Tinca aan toegevoegd.

MelanO ONTWERPT 

  DÉ MUST HAVE VOOR DE FEESTDAGEN

Meer informatie:

MelanO, tel. 046-4261717, www.melano-jewelry.com

http://www.melano-jewelry.com/
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WELKE BEURZEN KUNT U IN 2017 BEZOEKEN?

INHORGENTA: 
18 – 21 FEBRUARI 
Inhorgenta München is vooral een leuke en inspirerende beurs om te bezoeken. Bij ons 
staat een bezoek aan Inhorgenta altijd hoog op de lijst, want de laagdrempeligheid van 
de beurs in vergelijking met BaselWorld is een verademing. Daarnaast zie je in München 
heel vroeg in het jaar de trends die op sieraden- en horlogegebied gaan komen. 

De horlogesector is voor Inhorgenta altijd belangrijk, maar sinds vorig jaar hebben de 
exposanten een nog prominentere plek om de producten te laten zien. Er is rekening 
gehouden in het nieuwe design met lichtinval en materiaalgebruik om een zo mooi 
mogelijke uitstraling te krijgen. De gangpaden zijn aangepast om meer presentatieruimte 
te bieden voor de verschillende exposanten en zo is nog meer tegemoet gekomen aan de 
bedrijven die deelnemen aan Inhorgenta. 

Daarnaast is er natuurlijk meer dan genoeg ruimte voor andere productgroepen om 
zich te tonen in de andere hallen. Op sieradengebied worden de nieuwste trends gepre-
senteerd. Tijdens Inhorgenta 2017 zijn de meest vooraanstaande merken aanwezig om 
bezoekers te verleiden met de nieuwe collecties.

JEWELS & WATCHES VOORJAARSBEURS: 
5 - 7 MAART
De Jewels & Watches-beurzen staan al sinds jaar en dag met rode pen in de agenda’s 
van nagenoeg alle juweliers. Het concept van de Jewels & Watches is en blijft uniek in 
Nederland, waarbij u als ondernemer op één etage een groot deel van de distributeurs en 
merken in ons land kunt vinden. Daarbij heeft u snel en overzichtelijk de mogelijkheid 
om de trends en ontwikkelingen in uw branche te zien. Wij zouden – en we hebben het 
al vaker gezegd – een bezoek aan Jewels & Watches en zeker de Voor- en Najaarsbeurs 
altijd aanraden.

HET BELANG VAN VAKBEURZEN IS BEKEND. GEDURENDE HET JAAR ZIJN ER GENOEG EVENEMENTEN OM TE BEZOEKEN, ZO OOK IN 2017. 

ZOWEL IN NEDERLAND ALS IN HET BUITENLAND STAAT VOLGEND JAAR GENOEG OP DE PLANNING. HET BEURSSEIZOEN WORDT TRADITIE-

GETROUW AFGETRAPT IN MÜNCHEN WAAR INHORGENTA GEHOUDEN WORDT. IN NEDERLAND HEBBEN WE VOLGEND JAAR TE MAKEN 

MET EEN NIEUWE BEURS, TE WETEN OUT OF THE BOX. KORTOM GENOEG OM ONS OP TE VERHEUGEN! WIJ HEBBEN ALVAST EEN OVER-

ZICHT VOOR U GEMAAKT, ZODAT U ZELF UW AGENDA KUNT AANPASSEN OP DE TE BEZOEKEN BEURZEN.
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NOG MEER INTERESSANTE BEURZEN
BIJORHCA: 20 – 23 JANUARI 
Twee keer per jaar vindt in Parijs de Bijorhca plaats. De eerste editie al vroeg in het jaar en de tweede editie 
doorgaans begin september. Bijorhca kenmerkt zich door exposanten in verschillende productgroepen, waaron-
der sieraden en accessoires. 

AMBIENTE: 10 – 14 FEBRUARI
Zelfs nog voordat Inhorgenta plaatsvindt kunt u al een aantal trends zien op sieraden- en accessoire-gebied tijdens 
Ambiente. Over deze beurs leest u elders in deze uitgave een uitgebreide voorbeschouwing. 

TENDENCE: 24 – 27 JUNI 
Tendence en Ambiente zijn beurzen die zich richten op een groot deel van de retail. De nieuwste collecties in 
bijvoorbeeld interieurdesign, cadeau-artikelen, sieraden, accessoires en designproducten zijn terug te vinden op 
Tendence. Uiteraard zijn de laatste trends op horlogegebied te zien op Tendence, want op de beursvloer is er weer 
ruimte ingericht voor ‘Time Square’. Het aanbod op Time Square wordt elk jaar verder uitgebreid en zodoende 
ook uiterst interessant voor juweliers uit Nederland en België. De verwachting is dat vooral trendy, design-geori-
enteerde horlogemerken hun nieuwste innovaties gaan presenteren op Time Square. Dat geeft u als ondernemer 
vooral de kans om u te onderscheiden. 

INTERGEM: 29 SEPTEMBER – 2 OKTOBER
Bezoekers van deze beurs kunnen vooruitkijken naar drie hallen van samen meer dan 5.000 m², waar meer dan 
150 exposanten hun mooiste nieuwe creaties en edelstenen tonen. Ook is Intergem een perfecte ontmoetings-
plaats voor verkopers, slijpers, zetters, graveerders en handelaren. 

OUT OF THE BOX: 
12 & 13 MAART
Volgend jaar is er een nieuw event 
voor de juweliersmarkt. Out of the 
Box is het nieuwe event voor de 
juwelier, fashion store en concept-
store die kwalitatieve juwelierspro-
ducten verkopen in Nederland of 
België. Tijdens dit vakevent kan u 
nieuwe collecties inkopen, inspira-
tie opdoen, workshops/presentaties 
bijwonen, netwerken met collega’s 
en trends spotten. Plaats van han-
deling is evenementenlocatie De 
Rijtuigenloods in Amersfoort, een 
industriële locatie waar alle exposan-
ten een eigen stand hebben om hun 
producten en diensten te tonen. Wij 
verwachten veel van dit event. 

BASELWORLD 2017: 
23 - 30 MAART
Nog steeds de meest belangrijke en 
vooraanstaande vakbeurs in onze 
branche blijft BaselWorld. Groot, 
groter, grootst qua stands en veel 
noviteiten worden pas in Basel 
getoond. De ideale beurs om uw 
collecties alvast in te kopen en dé 
beurs om alle trends voor 2017 te 
zien. Het blijft magisch om door de 
enorme hallen rond te lopen en je te 
vergapen aan de allermooiste stands 
en producten. Zeker geen must, 
maar als juwelier wellicht toch wel 
een bezoek waard één keer in de 
zoveel jaar. Wij gaan in ieder geval 
altijd met heel veel plezier naar 
BaselWorld.



Midden in het spanningsveld 

tussen idee en uitvoering, 

ontwerp en creatie, ambitie 

en markt. Op de wereldwijd 

belangrijkste vakbeurs voor 

consumentengoederen.

Ga voor meer informatie en uw 

toegangskaart(en) naar:

ambiente.messefrankfurt.com 
Tel. +31 (0) 70 262 90 71 

info@messefrankfurt.nl

10 t/m 14. 2. 2017

the show

http://ambiente.messefrankfurt.com/
mailto:info@messefrankfurt.nl
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N A J A A R S C O L L E C T I E

CLASSIC BLACK COLLECTIE 
VAN DANIEL WELLINGTON

Met de introductie van de stijlvolle zwarte wijzer-
plaat is de Classic Black een waardevolle aanvul-
ling op de collectie van Daniel Wellington. De 
nieuwe release is een uitbreiding van de Flagship 
Classic Collectie, die met zijn ingetogen minima-
listische stijl de traditionele grenzen verlegt en 
een nieuwe kant van Daniel Wellington laat zien.

“Classic Black benadrukt de tijdloze en elegante 
kenmerken die van ons worden verwacht. We 
zijn verheugd om een direct herkenbare en 
opvallende uitbreiding van onze Classic Collectie 
te introduceren”, aldus Olof Nordström, Head of 
Design bij Daniel Wellington.

De Classic Black collectie werd op 1 oktober 
middels een wereldwijde en exclusieve influen-
cer campagne gelanceerd. De prijs van de NATO 
variant is €159,- en de lederen variant €189,-.

HET ZWEEDSE MERK DANIEL WELLINGTON LANCEERT 

DIT NAJAAR DE CLASSIC BLACK SERIE. HET STIJLVOLLE 

EN MINIMALISTISCHE ONTWERP IS DE LAATSTE TOE-

VOEGING AAN DE CLASSIC COLLECTIE, HET VLAGGEN-

SCHIP VAN DANIEL WELLINGTON.

 
OVER DE CLASSIC COLLECTION
Met zijn simplistische design en witte wijzerplaat, werd de Flagship Classic Collectie geïntroduceerd in 
2011. Sindsdien is het een absolute musthave voor zowel mannen als vrouwen met een tijdloos gevoel 
voor stijl. Elk uurwerk in de Classic Collectie is verkrijgbaar in twee maten en daarnaast kun je kiezen uit 
een ultradunne (6mm) roségouden of zilveren behuizing. Met de verwisselbare band, is het mogelijk om 
elk horloge te personaliseren en zo een individuele look te creëren.

Meer informatie:
Orfac
Tel. 050-2110711
www.danielwellington.com

http://www.danielwellington.com/


THE INTERNATIONAL FINE, FASHION JEWELLERY & WATCHES SHOW

Parijs, Expositiecomplex 
Paris Porte de Versailles  

Hallen 5.1, 5.2, 5.3
www.bijorhca.com

VAN VRIJDAG 20 
T/M MAANDAG 

23 JANUARI 2017

VRAAG NU ONLINE MET KORTING 
UW TOEGANGSBADGE AAN 

MET DE CODE PB12

Hoogwaardige reparaties aan sieraden  
tegen een gunstige prijs.

Zetwerk (grote en kleine aantallen).
Decoratieve galvanotechniek.

CNC graveertechniek.
Restylen van bestaande sieraden.

Nieuwwerk.
Wekelijks retour.

Postbus 2010, 1500 GA Zaandam
www.sieradenreparaties.nl

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

Frits Dikhoff Zaandam

Wil jij lid worden van Team Ace?
Bezoek onze website voor  
de meest actuele vacatures:
www.AceJewelers.com/vacatures

http://www.bijorhca.com/
http://www.sieradenreparaties.nl/
mailto:info@fritsdikhoff.nl
http://www.acejewelers.com/vacatures
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H O R L O G E S

BLAKE, TILDEN, 
TRAFTON EN 
REDINGTON VAN 

TIMBERLAND

Blake is zeer herkenbaar als zijnde een Timberland horloge. De leren band heeft het 
logo van het merk prominent op zich gedrukt en de kleur doet denken aan de boots 
van Timberland die nog steeds immens populair zijn. De stainless steel gepolijste 
kast herbergt een subtiele beige wijzerplaat, wat zorgt voor nog meer contrast en 
een fraai totaalplaatje.

TILDEN
Een heel ander model, maar wel weer helemaal Timberland. Tilden heeft met zijn 
diepblauwe look een streepje. Een donkerblauwe hoogwaardige leren band en een 
diepblauwe wijzerplaat met oranje en witte accenten maken van Tilden een gewild 
en stoer model dit najaar.

TRAFTON 
Over stoer gesproken: wat te denken van Trafton. Deze chronograaf is uitgevoerd met 
een hippe nylon horlogeband en heeft een  uitgesproken gun metal wijzerplaat en 
zwarte geïoniseerde horlogekast. En dan ook nog eens ontworpen om alle mogelijke 
weersomstandigheden te weerstaan. Voor de ultieme avonturier met veel gevoel voor 
stijl dus.

REDINGTON
Tot slot lichten wij het model Redington uit. Redington combineert trend met 
betrouwbaarheid. De zwarte nylon band is verwisselbaar en de eenvoudig ontwor-
pen wijzerplaat geeft het horloge een minimalistische uitstraling. Helemaal on trend.

Meer informatie:
Montebi Group
Tel. +32 (0)2 456 81 40
www.montebi.com 

WE KENNEN ALLEMAAL WEL DE ICONISCHE SCHOENEN VAN TIMBERLAND, 

MAAR HET MERK HEEFT OOK IN HET VERLENGDE DAARVAN EEN STOERE 

COLLECTIE HORLOGES. DE COLLECTIE HERENHORLOGES VAN HET OUTDOOR 

MERK TIMBERLAND HERBERGT EEN AANTAL FRAAIE MODELLEN ZOALS BLAKE, 

TILDEN, TRAFTON EN REDINGTON, DIE WIJ GRAAG VOOR U UITLICHTEN. 

http://www.montebi.com/
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CIRCLE EN NANO2 
VAN THE RUBZ

DIT NAJAAR ZIJN DE POPULAIRE SILICONEN ARMBANDEN 

VAN THE RUBZ IN DE LAATSTE TRENDKLEUREN BESCHIK-

BAAR. DE GROTE SILICONEN STATEMENT SIERADEN ZIJN 

ZODOENDE BESCHIKBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN, 

MAAR THE RUBZ ZIET OOK MOGELIJKHEDEN VOOR VER-

DERE ONTWIKKELING. ZODOENDE WEER TWEE NIEUWE 

DESIGNS VAN THE RUBZ: CIRCLE EN NANO2.

Circle is het oude design van The Rubz in 
een nieuw jasje. Vrouwelijker, dunner en 
eleganter. Makkelijker om dus te combine-
ren met andere sieraden of horloges. Naast 
de siliconen banden zijn er ook een aantal 
banden met uitsluitend metalen schakels, 
wat de collectie wat meer smoel geeft. Ook 
beschikbaar in verschillende kleuren zoals 
zilver, goud en roségoud. 

ARMBANDJES
De Nano2-pack is een van de populairste 
armbanden uit de collectie van The Rubz, 
doordat het meerdere smalle armbandjes 
met elkaar combineert. De Nano2-pack 
verpakkingen bestaan uit meerdere door-
en-door herkenbare The Rubz armbandjes, 
afgestemd op elkaar en dus heel gemakkelijk 
samen te dragen, helemaal volgens trend.

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

http://www.mooncompany.nl/
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EEN HORLOGE 

     MET EEN HOOG SEXAPPEAL: 

                              ICE loulou
DE  FEESTDAGEN KOMEN ER WEER AAN EN DUS DRAAIT HET DE 

KOMENDE TIJD WEER OM GLAMOUR. HOE ZORG JE ERVOOR DAT JE 

ER HET MEEST MEMORABEL EN CHIQUE UIT ZIET. ICE-WATCH WEET 

IN IEDER GEVAL WAT ER DIT NAJAAR GEVRAAGD WORDT: LUXE, 

PURE VERLEIDING EN OPVALLENDE HORLOGES.

Om in te spelen op de behoeftes van consumenten voor 
het najaar heeft Ice-Watch een prachtige collectie silico-
nen horloges op de markt gebracht onder de naam ICE 
loulou. De opvallende kleurencombinaties maken van de 
ICE loulou modellen een eyecatcher om elke pols.

SEXAPPEAL 
Verleidelijk: dat is het juiste woord bij het zien van de 
ICE loulou modellen. Duister zwarte modellen met een 
sprankelende wijzerplaat in goud, helemaal wit met rosé-
gouden accenten, maar zelfs turkoois en fuchsia zijn de 
kleuren waarmee Ice-Watch dit najaar verleidt. Als klap 
op de vuurpijl hebben alle modellen een dieprode kleur 
op de binnenzijde van de band en de achterzijde van de 
kast. Een horloge met sexappeal: dat is ICE loulou.

Meer informatie: 

Pex Time
Tel. 075-670 70 75
www.pextime.nl 

http://www.pextime.nl/


De exclusieve Silver & Gold sieradencollectie van groothandel Excellent is 

afgelopen tijd uitgegroeid tot een groot verkoopsucces. De trendy ringen en 

oorbellen zijn gemaakt van een unieke combinatie van 925 Sterling zilver en 14 

karaat goud. De complete collectie bestaat uit ruim 60 verschillende modellen, 

met een winkelverkoopprijs tussen de €100,- en €300,-. Bij aankoop van 12 ver-

schillende modellen, ontvangt u bovendien een handige presentatiebox cadeau. 

Contact voor Neder land: Excel lent Gold – 035 -5259599 – info@excel lentgold.nl – www.excel lentgold.nl

COLLECTIE NAJAAR 2016

Dit seizoen wordt de Silver & Gold collectie uitgebreid met nieuwe modellen ringen en creolen. 

Bovendien zijn er dit najaar ook bijpassende hangers verkrijgbaar. Uiteraard speelt de collectie in 

op de heersende trends in sieradenland en zijn de ontwerpen opnieuw eye-catching te noemen. 

De nieuwe collectie bekijken? Doe dit via onze webshop of maak een afspraak met één van 

onze vertegenwoordigers. 

Een hit in sieradenland

SILVER & GOLD

24/7 SIERADEN BESTELLEN: 

WWW.EXCELLENTGOLD.NL

BGP Edelmetaal heeft voorop gelopen door transparantie te 

creëren binnen de edelmetaalmarkt en door te werken met 

scherpe innametarieven.

BGP Edelmetaal zet dit voort door innovatief een fullservice 

partner te zijn. Klanten van BGP Edelmetaal halen direct meer 

winst door scherpe tarieven, ondersteuning voor direct meer 

Fullservice partner

Directe uitbetaling (ook contant)

Beste prijs voor munten en baren

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

Neem direct contact met ons op:

   
   
 

24 uur per dag inzicht 
in onze actuele prijzen?

Nieuwe naam, vertrouwde service

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

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

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

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

De mooiste tijd 
van het jaar, 

maar….

De wintertijd is weer ingegaan en de winter klopt op de deur. De dagen wor-
den korter, de warme jassen komen uit de kast en de etalages beginnen alweer 
te stralen met de mooiste versieringen. Maar natuurlijk komen ook de mooiste 
sieraden en horloges van uw best verkopende merken in uw etalage te liggen.

Ik wil ook nog iets rechtzetten: ik heb persoonlijk nooit de intentie gehad om 
ons mooie vak in twee kampen te delen. Ik heb alleen geprobeerd de verschil-
len van aan de ene kant de leveranciers en aan de andere kant onze afnemers 
aan te stippen. Ik ben me ervan bewust dat de één zonder de ander niet kan 
bestaan, en natuurlijk heb ik begrip voor alles wat er momenteel allemaal op 
de vloer bij de juwelier gebeurt: minder omzet, het niet gemakkelijk kunnen 
vinden van gemotiveerd personeel, inkoopverplichtingen en grote concurrentie 
uit verwachte- en onverwachte hoeken. Ongetwijfeld heeft u kunnen lezen 
of horen dat je bij de Mediamarkt tegenwoordig ook bedden kunt kopen. De 
‘rupsjes nooit genoeg’ van deze wereld slurpen ons allemaal op. Ik weet dat 
het niet gemakkelijk is om je hierbij als kleinere ondernemer staande te hou-
den. Ik behoor zelf ook tot die groep.

Elk verhaal heeft twee kanten. Ik kan uit eigen ervaring spreken over fouten, 
belemmeringen en tekortkomingen aan leverancierskant, omdat wij er als 
leveranciers zelf voor zorgen dat deze enorme concurrentie is ontstaan door te 
leveren aan webshops en door prijsongelijkheid tussen de winkel en de web-
shops toe te staan. Zij moeten, wat mij betreft, het boetekleed aantrekken. De 
synergie is door de jaren heen uit balans geraakt. Natuurlijk, de fabrikant wil 
alleen maar meer omzet, maar de verantwoordelijkheid van de groothandel is 
ook om aan de fabrikant uit te leggen dat dit niet kan. 

Nederland is een klein land met en bepaalde capaciteit en geen elastiek dat je 
alsmaar verder uit kunt trekken. Verder is het alleen maar goed om te consta-
teren dat de kwaliteit van bijvoorbeeld horloges de laatste decennia enorm is 
verbeterd. Dat houdt ook in dat de consument volgens de statistieken de eerste 
twee jaar na aanschaf geen nieuw horloge meer koopt. Wat de sieraden betreft 
is het probleem alleen maar groter door de overvloed 
van bijoux winkels en modezaken die ook sieraden en gerelateerde artikelen 
verkopen voor spotprijzen en de verkoopkansen van een mooi sieraad aan-
zienlijk doen afnemen. Ook hierin zou de groothandel hand in eigen boezem 
moeten steken, omdat deze aan alles en iedereen levert, maar tegelijkertijd de 
juwelier verwijt dat hij of zij niet meer naar behoren investeert in nieuwe col-
lecties.

Sorry collega’s, maar wij zijn deels verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen 
en we hebben wellicht tijdens de komende Kerstvakantie ook iets om over na 
te denken. Omdat dit de laatste uitgave van 2016 is neem ik alvast de gelegen-

Niko Fragkos
heid om u allen goede verkopen toe te wensen in de belangrijkste tijd van het 
jaar die hopelijk gevolgd wordt door een mooie Kerst. 

TakeMeHome Watches & Jewellery    



Sif Jakobs GAAT VOOR 

              GEELGOUD

Geelgoud is dit najaar de trendkleur als het om sieraden gaat. Waar eerst vooral roségoud en 
zilver de collectie van Sif Jakobs vormgaven, is nu geelgoud dé modekleur. De nieuwe col-
lectie met stoere dog tags, oversized ringen en grote statement ringen is de eerste die wordt 
uitgevoerd in het subtiele geelgoud. 

NOVELLO SIGNET
Naast de bekende favorieten van Sif Jakobs, zijn er verschillende trendy sieraden zoals de 
stoere, maar toch vrouwelijke uitvoering van de Novello Signet ring en de met zirkonia ver-
sierde Gemmano hangers. Niet alleen zijn deze sieraden beschikbaar in een nieuwe finish, 
ook worden de designs duidelijk geïnspireerd door de catwalks en het modebeeld.

DE MEEST MOOIE NAJAARSCOLLECTIES VLIEGEN ONS OM DE OREN DE LAATSTE 

TIJD. MET HET OOG OP DE FEESTDAGEN HEBBEN NATUURLIJK ALLE HORLOGE- EN 

SIERADENMERKEN ZICH VAN HUN BESTE KANT LATEN ZIEN. OOK SIF JAKOBS LAAT 

ZICH GELDEN. DE DEENSE ONTWERPSTER LAAT ZICH IN HAAR NIEUWSTE COLLECTIE 

VAN HAAR BESTE KANT ZIEN MET PRACHTIGE GEELGOUD VERGULDE SIERADEN. 

COMBINEREN
Sif Jakobs, oprichtster en designer van de sieraden, kijkt met veel trots naar haar nieuwe collectie. “Deze 
traditionele gouden kleur heeft iets heel speciaals en heeft de meeste aantrekkingskracht op elke vrouw. Het 
is mooi en warm en dankzij de nieuwe trend die het toelaat verschillende metalen te mixen, combineren 
deze sieraden perfect met roségouden en zilveren producten”, zo vertel Sif Jakobs zelf over de nieuwe col-
lectie.

Meer informatie:

Sif Jakobs Jewellery
Marcus Fink
marcus@sifjakobs.com
www.sifjakobs.com
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SIERADEN VAN KARMA 

IN  TRENDY  NAJAARSKLEUREN

Dit najaar heeft Aumentum weer een groot aantal nieuwe 
modellen die geintroduceerd worden. Klaas: “We hebben 
doorlopend nieuwe producten, dus ook dit najaar. De nieuwe 
damescollectie toont de trendy kleuren die dit najaar in het 
modebeeld terugkomen. Er komt ook een nieuwe dameslijn van 
Karma en we hebben uitbreiding in het aanbod zilveren arm-
bandjes. Ook hebben we nieuwe Karma-colliers, -armbanden 
en -oorbellen in bohemian stijl. Al met al is er weer heel veel 
nieuws om uw klanten mee te verrassen”, zo richt Klaas zich tot 
de juweliers.

VERNIEUWING
Karma for Men is de collectie hippe banden voor mannen met 
sterling zilveren bedels. Deze productgroep is een mooie toe-
voeging voor juweliers, omdat steeds meer mannen meerdere 
armbanden gaan dragen. “Het assortiment is uitgebreid met 
armbanden in de najaarstinten. We zorgen ervoor dat onze 
klanten continu kunnen blijven vernieuwen om hun klanten 
ook te verrassen. Consumenten verwachten tegenwoordig altijd 
wel wat nieuws, zeker als het gaan om trendproducten zoals de 
curved tubes en de Karma-armbanden. Daarom blijven wij het 
assortiment uitbreiden”, zegt Gerald.

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

DE FEESTDAGEN STAAN VOOR DE 

DEUR EN ALS HET GOED IS HEEFT U 

DE BELANGRIJKSTE COLLECTIES AL IN 

HUIS. TOCH IS HET GOED OM KARMA 

NOG EVEN ONDER UW AANDACHT 

TE BRENGEN. DE TRENDY BANDJES 

VAN KARMA ZIJN ENORM POPU-

LAIR EN NATUURLIJK IS ER WEER 

VEEL VERNIEUWING IN HET ASSOR-

TIMENT. VEEL NAJAARSTINTEN, 

STOERE ARMBANDJES, MAAR OOK 

NIEUWE CURVED TUBES. WIJ SPRA-

KEN MET KLAAS KLEIN EN GERALD 

VICTORIANO VAN AUMENTUM (HET 

BEDRIJF ACHTER KARMA) OVER DE 

NIEUWSTE PRODUCTEN.

http://www.aumentum.com/
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Ambiente RICHT ZICH 

     NÓG NADRUKKELIJKER 

 OP JUWELIERSBRANCHE 

Net zoals Tendence geeft Ambiente een groot aantal leveranciers uit 
verschillende branches voor consumentengoederen een platform om 
zichzelf te profileren onder de vleugels van de thema’s ‘Giving’, ‘Living’ 
en ‘Dining’. Volgend jaar vindt Ambiente plaats van 10 tot en met 14 
februari in de Messe Frankfurt.

TIME SQUARE
De groeiende vraag naar producten in de sieraden- en horlogebranche 
heeft ervoor gezorgd dat ook Ambiente exposanten uit onze branche 
een plek geeft om hun assortiment te tonen aan de bezoekers van de 
grootste vakbeurs in Duitsland op het gebied van consumentengoede-
ren. Zo biedt Time Square ruimte aan bedrijven die zich hebben gespe-
cialiseerd in het aanbieden van design georiënteerde horloges. In de 
Accessories & Jewellery hal 9.2 is Time Square te vinden, waar verder 
dus veel aandacht is voor sieraden en accessoires. 

Dat er meer en meer ingezet wordt op sieradenmerken en aanverwante 
artikelen heeft alles te maken met de strategie vanuit de organisatie om 
een nieuwe doelgroep aan te spreken. Waar de beurs vooral zich richt 
op consumentengoederen, worden andere productgroepen zoals siera-
den en horloges dus blijkbaar meer en meer gevraagd door de bezoe-
kers van Ambiente.

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

 

DE MESSE FRANKFURT WORDT STEEDS AANTREKKELIJKER VOOR JUWELIERS. NIET 

ALLEEN TENDENCE WEET DE AANDACHT TE TREKKEN MET HET AANBOD IN SIERADEN 

EN HORLOGES, ZEKER OOK AMBIENTE HEEFT EEN UITGEBREID AANTAL EXPOSANTEN 

DIE ZICH RICHTEN OP DE JUWELIERSBRANCHE. 

http://sefrankfurt.com/


MESH, DENIM EN VINTAGE 
BIJ HÆMMER

De collectie HÆMMER herenhorlo-
ges bestaat uit de Noblica, Classica, 
Indipendica en nu dus ook Heritage. 
Deze nieuwe modellen hebben een 
authentieke en vintage look, maar 
wel helemaal volgens het HÆMMER 
waarden. De modellen zijn voorzien 
van een fraaie vintage leren band 
en beschikken over een automa-
tisch uurwerk. Zoals altijd zijn alle 
modellen gelimiteerd in een oplage 
van 999 stuks.

DENIM 
De collectie HÆMMER dames-
horloges wordt gevormd door de 
Feminica, Dark Secret, Unica en 
Sicilica. De laatste heeft nu een 
nieuwe look: Sicilica Denim. De 
denim-look is al lang niet meer uit 
het modebeeld weg te denken en 
ook HÆMMER speelt hierop in met 
horloges met denim banden. 

Meer informatie:
HÆMMER GERMANY 
Tel. +49 (0)2307 208 430
www.haemmer-GERMANY.com 

DE HORLOGES VAN HÆMMER ZIJN ONTEGENZEGGELIJK OPVALLEND EN CHARISMATISCH. DE 

HÆMMER-COLLECTIE BESTAAT UIT EEN AANTAL FAMILIES DIE ELK WEER HUN EIGEN KARAKTER HEB-

BEN: NOBLICA, CLASSICA, INDIPENDICA, FEMINICA, DARK SECRET, UNICA EN SICILICA. NU ZIJN DEZE 

MODELLEN TE VOORZIEN VAN DE GROOTSTE TREND OP HORLOGEBANDENGEBIED: DE MESH-BAND. 

OOK KOMT HÆMMER DIT JAAR MET TWEE NIEUWE COLLECTIES: HERITAGE EN DE SICILICA DENIM. 
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ONLINE GELD VERDIENEN 

MET VENDOUX

“Met Vendoux kan de juwelier geld verdienen terwijl hij slaapt”, zo vertelt Joyce. “De 
Vendoux webshop is een verlengstuk van de etalage, waar de juwelier niet voor hoeft 
te etaleren! En het werkt als volgt: wanneer een consument een horloge koopt op de 
Vendoux webshop, dient men eerst een service dealer te selecteren voordat men door 
kan gaan naar de betaling. De consument kiest de dichtstbijzijnde service dealer. De 
juwelier krijgt als geselecteerde service dealer de volledige marge van de aankoop 
uitgekeerd. Zo heeft de juwelier online een Vendoux horloge verkocht zonder daar iets 
voor te hoeven doen. De service dealer dient dan ook de service te verlenen aan de 
klant.” 

“Kortom; een online verkoop via de webshop maakt de juwelier blij, Vendoux blij 
en de consument wordt met open armen ontvangen door de service dealer. Dus een 
regelrechte win-win situatie, waarin de online verkoop geen concurrent meer van de 
juwelier hoeft te zijn.”

Voor meer informatie:
Miller/Co
Tel. +31 (0)23 538 83 84
info@vendoux.com 
www.millerco.nl,

VENDOUX WIL GRAAG SAMENWERKEN MET JUWELIERS ALS HET GAAT OM 

ONLINE AANKOPEN. “TEGENWOORDIG DIENEN JUWELIERS OPGEWASSEN 

TE ZIJN TEGEN DE ONLINE WERELD, MAAR WAAROM BUNDELEN WE ONZE 

KRACHTEN NIET?”, ZO VRAAGT JOYCE HAAGMANS VAN MILLER/CO ZICH 

HARDOP AF.

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

Verzorgt ook de reparaties van onderstaande horlogemerken.

A D V E R T E N T I E

mailto:info@vendoux.com
http://www.millerco.nl/
mailto:info@hscnederland.nl
http://www.hscnederland.nl/


DE PROMOTIE

DOET U MEE?

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

+ Bekende Nederlanders
+ Social Media promotie 1.000.000+

+ 8 horloges met € 892,- verkoopwaarde
+ Gratis display van 25 x 25 cm
+ Gratis ellipse van 65 x 190 cm
+ Vermelding op www.horloge100p.nl

BESTEL PAKKET D290 | INFO@EXCELLENTWEBSHOP.NL | 0345 - 631 776 | 06 - 5064 1053 (WhatsApp)

EXCELLENT HELPT U GRAAG MET DE VERKOOP:

http://www.horloge100p.nl/
mailto:INFO@excellentwebshop.nl
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I N T E R V I E W

WAT IS ER HET AFGELOPEN JAAR ALLEMAAL GEDAAN OM 
IXXXI NOG MEER IN DE PICTURE TE ZETTEN?
“We hebben ons merk in de afgelopen maanden nog meer in de spotlight gezet 
via radioreclame op verschillende grote radiozenders en onze Facebook-pagina en 
Instagram zijn explosief gegroeid. Er is daarnaast een nieuwe website gelanceerd 
met een ingebouwde tool waarin klanten op hun gemak, thuis of in de winkel, hun 
eigen iXXXi ring kunnen samenstellen. De voor- en najaarscollectie zijn sowieso 
enorm enthousiast ontvangen door onze dealers en hun klanten”, aldus Geert.

Stefan vult aan: “In de laatste maanden van dit jaar richten we ons nadrukkelijker 
op de profilering van iXXXi Jewelry, om het merk nog bekender te maken bij het 
grote publiek. Op deze manier ondersteunen we onze dealers bij de verkoop rond 
de feestdagen.”

KUNNEN JULLIE DAARVAN VOORBEELDEN GEVEN?
“We hebben nu een grote reclamecampagne lopen waarbij onze advertentie op 
een aantal mega-billboards langs de grote snelwegen in Nederland te zien is. Elke 
twee weken is onze reclame op een andere locatie te zien. Eind november zijn 
we ook te zien in een uitzending van RTL LifestyleXperience. Deze uitzending is 
gefilmd in een winkel van een iXXXi dealer en laat zien hoe creatief en afwisse-
lend iXXXi Jewelry is”, zegt Stefan.

HET SIERADENMERK IXXXI JEWELRY KIJKT TERUG OP EEN 

GESLAAGD JAAR. NIET ALLEEN WIST HET MERK HAAR 

MARKTAANDEEL TE VERGROTEN, DE VRAAG NAAR DE 

POPULAIRE ZELF SAMEN TE STELLEN RINGEN BLIJFT HARD 

GROEIEN. DAT HEEFT ALLES TE MAKEN MET DE BRANDING 

VAN HET MERK. ER WORDT MEER EN MEER INGEZET OP 

MARKETING EN DAT WERPT ZIJN VRUCHTEN DUIDELIJK 

AF.  WIJ SPRAKEN MET STEFAN VAN GOOLEN EN GEERT 

TROMMELEN OVER DE VERDERE PLANNEN VOOR DIT 

NAJAAR MET IXXXI JEWELRY. “IN DE LAATSTE MAANDEN 

VAN DIT JAAR RICHTEN WE ONS NADRUKKELIJKER OP DE 

PROFILERING VAN IXXXI JEWELRY, OM HET MERK NOG 

BEKENDER TE MAKEN BIJ HET GROTE PUBLIEK”, ZO VERTEL-

LEN BEIDE HEREN ONDER MEER.

“IN DE LAATSTE 

MAANDEN VAN DIT JAAR 

RICHTEN WE ONS OP 

DE PROFILERING VAN 
IXXXI JEWELRY”

EN DE RADIOCAMAGNE LOOPT 
GEWOON DOOR? 
“Onze radiospot komt tot en met eind december op de zenders 
Radio 538, Slam FM, Radio10, 100% NL en Sublime FM voorbij. 
Dat draagt natuurlijk bij aan de naamsbekendheid van iXXXi. Ook 
hebben we deze maand een grote fotoshoot gepland staan met 
modellen die onze sieraden showen. En natuurlijk brengen we eind 
deze maand een uitbreiding op de Jeans collectie uit, een kleine 
collectie van ringen met stenen, speciaal voor de feestdagen. 

Ondertussen zijn we al druk bezig met de collecties voor volgend 
jaar die verrassend en trendsetting zullen zijn, helemaal in de 
bekende iXXXi-stijl. Kortom, we doen er alles aan om iXXXi als 
merk verder onder de aandacht te brengen en blijven waar mogelijk 
met nieuwe producten komen”, vertelt Geert tot slot.

Meer informatie:

Watchit 11 BV
Tel. 0162-311557
www.ixxxi.nl

http://www.ixxxi.nl/
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STIJLVOLLE RETROHORLOGES 
VAN WILLIAM L. 1985

De collectie van William L. 1985 toont het jaren vijftig design dat helemaal hip is en 
de collectie bestaat uit fraaie chronografen mét een geweldige prijs. De chronografen 
kosten niet meer dan € 189,- en de verschillende modellen zijn op-en-top vintage. Wij 
geven een overzicht van een drietal bijzondere modellen uit de collectie. 

CHRONOGRAPH
De Vintage Style Chronograph met een diameter van 40 mm is vervaardigd uit roest-
vrij staal en voorzien van een quartz Miyota-uurwerk. Het design is geïnspireerd op 
de chronografen met twee tellers uit de jaren ‘50. Op de wijzerplaat is een telemeter-
schaal, een tachymeterschaal, opgelegde uuraanduidingen en Dauphine-wijzers met 
Superluminova® coating terug te vinden. Het lichtjes gewelfde horlogeglas – vervaar-
digd van uiterst sterk mineraalglas – heeft een anti-reflecterende coating.

SMALL CHRONOGRAPH
De Vintage Style Small Chronograph is een uiterst elegante chronograaf met een diame-
ter van 40 mm en is uitgevoerd in roestvrij staal. Op de wijzerplaat met zonmotief prij-
ken opgelegde uuraanduidingen en Dauphine-wijzers met Superluminova® coating. De 
teller op 12 uur herbergt de chronograaf, op 6 uur staat een 60 minuten-teller.

KALENDER
Het kalenderhorloge Vintage Style Kalender met drie tellers en een diameter van 40 mm 
combineert nuttige functies met de elegante stijl van de jaren’50. De teller op 3 uur 
geeft de dag van de week aan, de teller op 6 uur de datum en de teller op 9 uur de uren 
in 24 uren-weergave. Hoe stijlvol wil je het hebben? 

Meer informatie:
Q Time Distribution
Tel. 06-55891122
www.qtimedistribution.nl 

DE RETROTREND BLIJFT OOK DIT NAJAAR AANHOUDEN. DE RETROHORLOGES DIE ZIJN GEINSPIREERD DOOR DE  PRACH-

TIGE POLSHORLOGES DIE ONZE VADERS EN OPA’S DROEGEN, DOMINEREN HET MODEBEELD OP DIT MOMENT. ALS WE 

KIJKEN NAAR HET NIEUWE HORLOGEMERK WILLIAM L. 1985 DAN ZIEN WE EEN GROOT AANTAL BIJZONDERE MODELLEN 

DIE VOLDOEN AAN DE GROTE VRAAG.  
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Onze activiteiten

Trading van edele metalen op basis van spot en fixing 

prijzen van de internationale beurzen (markten van 

Londen en New York).

Fysieke leveringen van zuiver goud wereldwijd of 

aanhouden van metaalrekeningen.

Smelten van oud goud en staalname in bijzijn van de 

klant.

Het zeer efficiënt recupereren van diamant en 

kleurstenen in juwelen door chemische oplossing van 

het metaal.

Het recycleren van metallische resten zoals vijlsel, 

werkbankafval, boorsel, enz. De binnengebrachte loten 

worden binnen de 48 uren verwerkt en uitbetaald.

De recyclage van laag edelmetaalhoudend materiaal zoals 

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier, smeltkroezen, 

enz. Deze worden bewerkt volgens een unieke (eigen 

ontwikkelde) methode, met moderne calcinatieovens 

die de klant een extreem goede return geven en dit 

eveneens in terug geleverd metaal of in geld.

 

 

 

 

 

 

NV TonyGoetz®

Jacob Jacobsstraat 58, B 

2018 Antwerpen, Belgïe - Belgique

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

info@tonygoetz.com - www.tonygoetz.com   

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

Boekhouding: +32 (0)3 221 15 62

Analyseresultaten: +32 (0)3 221 15 63

Bewaking: +32 (0)3 221 15 64

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

Transparante en degelijke service 

in uw goudzaken

mailto:info@tonygoetz.com
http://www.tonygoetz.com/
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NIEUWE EIGENAREN ZETTEN JUWELIER VAN DEN 
MOSSELAAR NAAR EIGEN HAND

Juwelier van den Mosselaar is in heel Bovenkarspel en omstreken al sinds 1982 een begrip, zo begrij-
pen wij van Tjeerd en Daniëlle. “In 1982 startten mijn ouders hun juwelierszaak ook in de Hoofdstraat 
in Bovenkarspel, maar in een ander, kleiner pand. Het was in een crisistijd, maar mijn vader dacht 
dat als hij in een moeilijke tijd zijn hoofd boven water kon houden, de groei vanzelf zou komen. Zo 
geschiedde het ook, want het ging eigenlijk vanaf het begin meteen heel goed. Na tien jaar verhuisde 
de zaak naar de Hoofdstraat 230, waar we nu nog gevestigd zitten. Naast Mosselaar schoenen, de win-
kel van mijn opa destijds, die nu bestierd wordt door mijn oom en tante.”

Tjeerd raakte zelf in 2004 betrokken bij het familiebedrijf. “Ik heb de vakschool voor uurwerktechniek 
gevolgd in Hoorn en vervolgens aansluitend de juweliersopleiding in Amsterdam afgerond. Ik vond 
het vak altijd leuk en ben er natuurlijk mee opgegroeid. Toen de mogelijkheid zich voordeed om zelf 
in de winkel te werken en mijn vader te helpen met reparaties van klokken en horloges, was de keuze 
makkelijk.” Voor Daniëlle lag het allemaal wat anders. “Ik was zijdelings wat betrokken bij het etaleren 
en de verkoop in de winkel, maar ik werkte ook nog in het onderwijs. Dat doe ik overigens nog steeds 
twee dagen in de week, maar sinds dit jaar ben ik dus ook meer in de winkel te vinden.”

VERANDERINGEN
Nu de ouders van Tjeerd van hun welverdiend pensioen genieten, hebben de nieuwe eigenaren 
Juwelier van den Mosselaar naar hun eigen hand gezet. Wat hebben Tjeerd en Daniëlle veranderd? “Er 
zijn altijd dingen die je anders zou willen doen. Het heeft ook met een generatiekloof te maken. Mijn 
ouders hebben de juwelierswinkel vanaf 1982 opgebouwd en hebben dat geweldig gedaan, maar er 
was wel behoefte aan een stukje modernisering en professionaliseren. Dat wilde ik al eerder doorvoe-
ren, maar mijn ouders zagen daar het nut op dat moment niet van in. Ze zeiden ‘dat doe je maar als 
jij de baas bent’. Dat heb ik dan ook maar gedaan en zodoende hebben we meteen het Jupa kassasys-
teem aangeschaft, de huisstijl aangepast en het online platform helemaal aangepakt”, aldus Tjeerd.

Daniëlle was de aangewezen persoon om de huisstijl en de online profilering aan te pakken. “We heb-
ben de website en het logo laten vernieuwen en social media zoals Facebook nog verder opgezet. Dat 
vind ik leuk om te doen, terwijl Tjeerd zich bezighoudt met de winkel en reparaties. We hebben naast 
deze veranderingen ook de collectie wat uitgebreid met nieuwe merken, omdat we vonden dat er wel 
wat vernieuwing mocht zijn in het assortiment. Zo hebben we bijvoorbeeld Hugo Boss-horloges opge-
nomen, maar ook de trouwringen van Ruesch. Verder hebben we een zeer uitgebreide eigen collectie 
sieraden onder de naam Magma, die flink is uitgebreid.” 

“Magma is onze eigen, exclusieve en betaalbare sieradenlijn, waarbij de details en de perfecte afwer-
king direct in het oog springen”, zo vult Tjeerd aan. “De sieraden zijn stuk voor stuk met de hand 
gemaakt door onze meester goudsmeden. We hebben de collectie vervolmaakt door sets te creëren en 
zodoende onze klanten meer keuze te geven.”

HET MOET GEZEGD WORDEN: WE KOMEN NIET WEKELIJKS IN DE 

REGIO WEST-FRIESLAND, MAAR ONZE RUBRIEK JUWELIER IN BEELD 

BRENGT ONS DIT KEER IN HET NOORD-HOLLANDSE BOVENKARSPEL. 

DAAR HEBBEN TJEERD EN DANIËLLE VAN DEN MOSSELAAR SINDS 

BEGIN DIT JAAR DE JUWELIERSZAAK VAN DE OUDERS (HENK EN 

AFRA) VAN DE TJEERD OVERGENOMEN. ZODOENDE WAAIT ER EEN 

FRISSE WIND EN HEBBEN TJEERD EN DANIËLLE DE TOUWTJES ZELF 

IN HANDEN. REDEN OM HET ÉÉN EN ANDER NAAR EIGEN WENS 

EN INZICHT AAN TE PASSEN, MAAR OOK OM DE GOEDE NAAM 

DIE DE OUDERS VAN TJEERD HEBBEN OPGEBOUWD DOOR DE 

JAREN HEEN TE BEHOUDEN DOOR OP DEZELFDE MANIER TE WER-

KEN. WIJ SPRAKEN MET DE KERSVERSE EIGENAREN VAN JUWELIER 

VAN DEN MOSSELAAR.D
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Tjeerd verzorgt de horlogereparaties 

het liefst zelf. “Alles met techniek is 

mijn passie”, zegt hij daarover
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BEGRIP
Tjeerd vervolgt: “In grote lijnen zijn dat de veranderingen die wij hebben doorge-
voerd. Er was ook niet zo heel veel verandering nodig. Juwelier van den Mosselaar is 
een begrip geworden door de manier van service verlenen, de uitgebreide collectie, 
de klantvriendelijkheid en ga zo maar door. Dat moeten wij zien vast te houden, 
maar je wilt toch je eigen stempel ook drukken. Vandaar het nieuwe logo, de nieuwe 
huisstijl en de kleine andere veranderingen.”

“De overgang is ook geruisloos gegaan. We hebben er niet veel ruchtbaarheid aan 
gegeven en met reden. Je krijgt al zo snel verhalen in een kleiner dorp. Mensen vroe-
gen in het begin wel naar Henk, maar dan vertelden we dat hij van zijn pensioen 
aan het genieten is. Verder hebben we alleen maar positieve reacties gehad”, aldus 
Daniëlle.

PROFESSIONALISEREN 
Buiten de eerste kleine aanpassingen, hebben Tjeerd en Daniëlle voor de komende 
jaren wel plannen om nog meer hun eigen stempel te gaan drukken. “We zouden 
graag het interieur van de winkel en de buitenkant aanpakken. De laatste verbouwing 
heeft in 2007 plaatsgevonden, maar wij vinden dat er nog wel wat aangepast kan 
worden. Daarbij willen we ons meer gaan richten op de Magma sieradenlijn en daar 
een brochure van uitbrengen. Een stukje verdere professionalisering staat ook op de 
agenda en we willen graag stagiaires van de vakschool een plek geven om zich het 
beroep juwelier eigen te maken. Dat zal moeilijk worden, want de aanwas is niet 
groot, maar het vak kan wel wat nieuw elan gebruiken”, zegt Tjeerd.

LUXER
“Wat ik leuk zou vinden is het assortiment uit te breiden met wat luxere merken”, 
geeft Daniëlle aan. “Het liefst een mooi horlogemerk zoals Ebel. Het assortiment 
stopt bij de mooie Seiko’s, maar nu de markt aantrekt kunnen we weer wat duurdere 
merken toevoegen. En de goudverkoop neemt ook toe, dus de voorraad moeten we 
wat verder op peil brengen. Je moet ook niet te gek doen qua merken, want de men-
sen zijn hier wat terughoudender. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. We 
moeten natuurlijk wel goed kijken naar onze doelgroep en wat zij willen.”

TOEKOMST
Gevraagd naar de toekomstplannen geven Tjeerd en Daniëlle aan dat er zeker plan-
nen zijn, maar de ambitie om uit te breiden is er niet. “We willen de winkel op 
dezelfde manier voortzetten en hopen op een verdere groei. We gaan niet spectacu-

lair uitbreiden of andere vestigingen openen. We zijn ook wel gehecht aan 
ons privéleven en met twee dochters willen we ook tijd voor hen vrijhou-
den. Ze zijn overigens nog niet heel erg met de winkel bezig, maar helpen 
wel met Facebook-berichten en de jongste heeft laatst klokken helpen 
repareren. Wie weet willen ze in de toekomst wel meer betrokken worden, 
maar op deze leeftijd - ze zijn twaalf en veertien - wist ik ook niet wat ik 
precies wilde gaan doen. We zullen het wel zien”, zegt Daniëlle tot slot.
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WIJ KENNEN ALLEMAAL DE VIER P’S VAN NEIL BORDEN UIT DE JAREN ‘60 (TEGENWOORDIG AL ZES OF ZELFS ACHT P’S) DIE WE GEBRUIKEN 

OM EEN MARKETINGPLAN TE MAKEN. MAAR HANTEERT U TEGENWOORDIG DE TRIPLE BOTTOM LINE (OOK BEKEND ALS DE TRIPLE-P) BENA-

DERING UIT DE JAREN 1990 VAN JOHN ELKINGTON VOOR UW BEDRIJFSVOERING? DE TRIPLE BOTTOM LINE BENADERING IS EEN METHODE 

OM VERANTWOORD EN DUURZAAM TE ONDERNEMEN OP DRIE NIVEAUS, NAMELIJK REKENING HOUDEND MET: HET WELBEVINDEN VAN 

MENSEN (PEOPLE), DUURZAAM ONTWIKKELEN VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN (PLANET) EN ZORGDRAGEND VOOR EEN VITALE ECONOMIE 

MET GEZONDE WINSTGEVENDHEID - WERELDWIJDE WELVAART (PROFIT/PROSPERITY), IN HET ENGELS AFGEKORT ALS DE TRIPLE-P BENADERING. 

GEDACHTE HIERBIJ IS DAT WANNEER DE COMBINATIE VAN DE DRIE NIET HARMONIEUS IS, DE ANDERE ELEMENTEN ERONDER ZULLEN LIJDEN.

“Onderneemt u duurzaam en verantwoord?”
Nu is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een buzz word van 
de 21e eeuw, maar voor veel ondernemers vaak (nog steeds) een vage term. 
Toen mijn broer en ik de eer hadden om het familiebedrijf Ace Juweliers over 
te nemen van onze ouders vijf jaar geleden, hebben wij lang en goed nage-
dacht waar wij naartoe wilden als ondernemers en ook met ons familiebedrijf. 
Onderdeel van ons bedrijfsplan was dat ook om een Triple-P plan op te stellen 
om een invulling te geven aan de voor ons toen ‘vage’ term MVO. Wij hebben 
besloten de weg van geleidelijkheid te kiezen en babystapjes te maken met 
het veranderen van de bedrijfsprocessen binnen onze onderneming in con-
text van MVO. Dit omdat MVO vaak haaks staat op klassieke kapitalistische 
bedrijfsmodellen: zo veel mogelijk winst maken per jaar. Aangezien wij een 
lange termijn visie hebben en heilig geloven in MVO, gaan wij elk jaar een 
tandje omhoog in onze Triple Bottom Line aanpak. Tenslotte is dat de enige 
manier in de toekomst om echt rendabel te zijn.

Hier een lijst van stappen die wij in de afgelopen jaren gezet hebben in ons 
bedrijf om elk jaar meer verantwoord en duurzaam te ondernemen als juwe-
liers:

- Goed Goud: bij de lancering van Nederlands initiatief Goed Goud hebben 
wij ons meteen aangemeld. Lang niet voor alle juwelen die wij ontwerpen 
en fabriceren gebruiken wij goud met het label ‘Goed Goud’, maar onder de 
mom van beter iets, dan niets, zetten wij de eerste stappen. Graag wil ik een 
pluim geven aan onze vrienden van de familie Brom van de firma Steltman die 
initiatiefnemers waren in 2012 van dit project.
- Responsible Jewelry Council: wij verzoeken elke horloge- en juwelenmerk 
of zij lid zijn van de internationale Responsible Jewelry Council. Als niet, 
motiveren wij ze dit snel te overwegen.
- Kimberley Process: het lijkt mij stug dat er een vakman in onze branche is 
die diamanten koopt van een leverancier die niet voldoet aan de richtlijnen 
van het Kimberley Process. Mocht dit wel het geval zijn, dat wil ik op het hart 
drukken hier meteen mee te stoppen.
- Groene stroom: al het elektra dat wij inkopen heeft het label ‘Groene 
Stroom’.
- LED-verlichting: Wij hebben alle lampen in onze zaken en kantoren ver-
vangen door LED.
- Elektrisch vervoer: langzaam vervangen wij ons zakelijk wagenpark naar 
hybride en/of elektrische voertuigen. Onze vader zette meteen de toon in 
2013 toen hij de eerste was in Nederland die de volledige elektrische BMW i3 
mocht ontvangen van BMW Nederland. Verder selecteren wij vervoersdiensten 
niet alleen op prijs, maar ook op soort transportmiddel: elektrische bussen 
(UPS) en fietskoeriers bijvoorbeeld. 
- Verpakking hergebruiken: al jaren lang recyclen wij de verpakkingsmate-
rialen voor het verzenden van pakketten naar leverancier. Wij zijn vorig jaar 
begonnen dit te doen richting de consumenten. Dit doen wij met een knip-
oog door er een speciaal gemaakte sticker op te plakken met de tekst: ‘Think 
Green. This package is recycled.’ Dit levert veel positieve reacties op van klan-
ten.
- Afval sorteren: wij sorteren ons afval in onze zaken op: papier, glas, plastic 
en overig. En, wij recyclen/retourneren uiteraard onze lege printer cartridges 
en lege batterijen.
- Computerbeleid: wij sluiten elke PC aan het einde van de werkdag af, 
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behalve de echt essentiële servers. Verder hebben wij zo veel mogelijk servers 
uitgefaseerd de laatste jaren en werken wij zo veel mogelijk in ‘The Cloud’ 
(met hostingbedrijven die groene stroom gebruiken). Zo hebben wij ook min-
der behoefte aan printen en papier, want al onze teamleden (verschillende 
locaties) werken via een gezamenlijk virtuele werkomgeving samen (voor 
zowel telefonie als bedrijfssoftware).

Door middel van deze column hoop ik u gemotiveerd te hebben elk jaar duur-
zamer en verantwoorder te ondernemen. Graag vernemen, zowel de redactie 
van dit prachtige blad als ik, hoe u maatschappelijk verantwoord onderneemt. 
Rest mij uw familie, uw teams en u een fijne feestdagen en gezond, gelukkig 
& duurzaam Nieuwjaar te wensen! 

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

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