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EEN TEVREDEN KLANT BEGINT
MET EEN GOEDE OOGMETING

KIES DAAROM VOOR EEN
TOTAALOPLOSSING MET 
TOPCON INSTRUMENTEN
De reis van een klant naar een tevreden klant in de optiekbranche 
begint met een betrouwbare meting, waarbij de instrumenten en de 
software essentieel zijn. De data moet betrouwbaar en gemakkelijk 
toegankelijk zijn en de instrumenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Topcon instrumenten helpen uw workfl ow te optimaliseren en leveren 
snel de gewenste data, kwalitatief en betrouwbaar. Met onze service
houden we de instrumenten up-to-date en zorgen we zo voor het
fundament van de klantreis naar een tevreden klant.

Meer weten? Bel naar het O’Max Instruments team 088-0888 160
of vraag een demonstratie aan via info@omax.nl

TOPCON TRK2P 4-in-1 Instrument
Refracto- / kerato- / tono- / pachymeter

KIES DAAROM VOOR EEN

 INSTRUMENTEN
De reis van een klant naar een tevreden klant in de optiekbranche 

aarbij de instrumenten en de 
software essentieel zijn. De data moet betrouwbaar en gemakkelijk 
toegankelijk zijn en de instrumenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Topcon instrumenten helpen uw workfl ow te optimaliseren en leveren 
ervice

houden we de instrumenten up-to-date en zorgen we zo voor het

TOPCON TRK2P 4-in-1 Instrument
Refracto- / kerato- / tono- / pachymeter

V
a

k
ti

jd
s

c
h

ri
ft

 D
e

 O
p

ti
c

ie
n

 |
 A

p
ri

l 
2

0
17

 |
 1

7
e

 j
a

a
r

g
a

n
g

  
n

o
. 

2
 |

 P
r

ij
s

  
€

 1
0

,5
0

Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
81

70
) 

Va k i n fo r m a t i e  vo o r  d e  t o t a l e  o p t i e k-  e n  C o n t a c t l e n s b ra n c h e  |  A p r i l  2 0 1 7  |  1 7 e  j a a r g a n g  n o. 2  |  P r i j s  €  1 0, 5 0

de opticien
Contactlenzen & 

Brillenglazem

SPECIAL

COVERSTORY
I SEE NIKON LENSWEAR
100 JAAR JUBILEUM

INTERVIEW
LUNOR NEDERLAND 
ZIT IN DE LIFT

Opt_2_2017.indd   1 17-03-17   14:58omslagen.indd   1 17-03-17   15:01



Optiek XL - Prins Hendrikkade 2 - Franeker - Tel. 0517 382 811 - Prijzen excl. BTW. prijswijzigingen voorbehouden - Acties geldig t/m 30-04-2017 (zolang voorraad strekt)

Wij blijven scherp!

Wij blijven scherp!

Prins Hendrikkade 2
8801 JK Franeker
+31 (0)517 382 811
+31 (0)641 377 257ONZE VOORJAARSACTIES     WIJ BLIJVEN SCHERP

Prins Hendrikkade 2 8801 JK FRANEKER
www.optiekxl.nl - Email: info@optiekxl.nl  0517 382 811

Inspector 2
Spleetlamp

€ 950,00

Block Polahpor HD
Visusscherm

€ 2.400,00

Topcon NW-200
Funduscamera

€ 3.900,00

Shin Nippon XL-1
Handspleetlamp

€ 2.600,00
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Topcon CT-1P
Tono-/pachymeter

€ 7.850,00 NU €6.900,-

Topcon RM-8900
Autorefractor

€ 3.450,00

Nidek Tonoref III
Autorefr. kerato-, 
pachy-, tonometer
€ 17.900,00

Topcon CT-80
Tonometer

€ 2.750,00

Takagi SM-70
Spleetlamp

€ 2.950,00
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€ 12.000,-

CSO Cobra HD
Funduscamera

NIEUWNIEUW

7.900,- 6.900,-

CSO Antares
Corneatopograaf

NU €7.900 €
6.900

CSO Modi
Corneatopograaf

PRIJS
 VERLAAGD

CSO SL-9800 spleetlamp
Incl. camera

€ € 5.750,- 4.950,-€ € 10.500,- 9.470,-€ € 

PRIJS
 VERLAAGD

AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!

sunglasses by ofar 
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Een nieuwe ontwikkeling in optiekland; montuurfabrikanten die brillenglazen gaan 
leveren en glasfabrikanten die ook voor monturen gaan. Al voor de aankondiging 
van de fusie met Essilor kondigde Luxottica aan monturen inclusief glazen te gaan 
leveren en inmiddels heeft het Italiaanse bedrijf daarmee ook daadwerkelijk een start 
gemaakt (op pagina 13 leest u trouwens alle ins & outs over de fusie tussen Essilor en 
Luxottica).  HOYA introduceerde eerder al YUNIKU en ook Essilor levert al compleet 
gemonteerde brillen. Ook Silhouette sluit zich nu bij dit rijtje. Het bedrijf bouwde 
in Linz een state-of-the-art glasfabriek en vanaf nu kunnen verschillende Silhouette 
monturen inclusief glazen besteld worden. U leest hier uiteraard alles over in deze 
nieuwe uitgave van De Opticien, waarin CEO van Silhouette Jan Rosenberg uitgebreid 
vertelt over deze nieuwe koers van het Oostenrijkse bedrijf. 

Deze uitgave hebben we weer met veel plezier gemaakt; er was immers genoeg te 
beleven binnen de optiek. Essilor kwam dan ook niet alleen in het nieuws vanwege 
de fusie met Luxottica, ook de samenwerking met Optitrade werd dit voorjaar bekend-
gemaakt. In deze uitgave spreken we met Jan Weber van Optitrade over waarom er 
gekozen is voor deze samenwerking en waarom het de zelfstandige opticien juist 
dient. “Een weloverwogen keuze waarvoor niet over één nacht ijs is gegaan”, zo laat 
hij ons weten op pagina 31. 

Reactie op het nieuws was er ook. Zo heeft het Centrop een duidelijke visie op 
bovengenoemde ontwikkelingen en hebben zij een eigen visie op de toekomst van 
de zelfstandige opticien. Wilt u weten welke? Blader dan snel door naar pagina 37.

Maar niet alleen de opvallende ontwikkelingen en samenwerkingen maakte het voor-
jaar dynamisch, ook het beursseizoen vergeten we in deze uitgave van De Opticien 
niet. Zo vindt u uitgebreide fotoverslagen van de verschillende nationale en internati-
onale beurzen. Want we zagen weer een hoop nieuwe en fraaie collecties voorbijko-
men tijdens de beurzen evenals tevreden gezichten. En met het voorjaar voor de deur 
en een economie die definitief in de lift lijkt te zitten, kijken wij van vaktijdschrift De 
Opticien weer met veel genoegen uit naar de toekomst, waarin wij u opnieuw op de 
hoogte zullen houden van de laatste ontwikkelingen binnen optiekland.  

Veel leesplezier toegewenst, 

Hoofdredacteur De Opticien

Else  Witt en

De Visie

D e  o p t i C i e n  n r  2  2 0 1 7 3

an Essilor Company

O’Max Instruments BV

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar

Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

EEN TEVREDEN KLANT BEGINT
MET EEN GOEDE OOGMETING

KIES DAAROM VOOR EEN
TOTAALOPLOSSING MET 
TOPCON INSTRUMENTEN
De reis van een klant naar een tevreden klant in de optiekbranche 
begint met een betrouwbare meting, waarbij de instrumenten en de 
software essentieel zijn. De data moet betrouwbaar en gemakkelijk 
toegankelijk zijn en de instrumenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.
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PAG. 10 INTERVIEW
Tom Kool en Ed Pos starten op 1 april 2012 Lunor Nederland en dat betekent dat zij hun vijfjarig jubileum bereikt hebben. De twee heren en hun assistente 
Antoinette spreken we daarom op het kantoor in Delft, van waaruit heel Nederland van Lunor Brillen voorzien wordt! Lunor zelf vierde afgelopen jaar het 
25 jarig jubileum en dus mogen we met zekerheid zeggen dat Lunor een exclusieve en gerespecteerde speler is in de wereldwijde optiekbranche. 
Tom en Ed steken – zoals we de heren kennen – enthousiast van wal!

PAG. 15 OPTIEK CENTRUM BRABANT
De laatste tijd is er bij Bobo’s Eyewear achter de schermen hard gewerkt aan een uitbreiding van het bedrijf, 
ten behoeve van meer efficiëntie, groei en focus. Ron Bouwmans: “Bobo’s Eyewear wordt in de toekomst 
onderverdeeld in twee aparte bedrijven: Bobo’s Eyewear, waar alle zonnebrillenmerken onder vallen en Morel 
Nederlands b.v. waar alle merken van het Franse Morel worden vertegenwoordigd. Bovendien vallen beide 
bedrijven onder de paraplu van Optiek Centrum Brabant (OCB), een overkoepelend orgaan van waaruit meer 
nieuwe initiatieven ontplooit gaan worden.” Uiteraard willen wij alle ‘ins and outs’ weten en dus treden wij 
in gesprek met Ron en Brian.

15

P. 28 EERSTE NANAWOODY&JOHN AWARDS WORDEN 10 APRIL UITGEREIKT
Twee jaar geleden werd NanaWoody&John gelanceerd. De naam verwijst naar Nana Mouskouri, Woody 
Allen en John Lennon. Drie iconische brildragers die een deel van hun imago zelfs aan hun bril te danken 
hebben. En dat geldt natuurlijk voor meer beroemdheden.

PAG. 38 COVERSTORY
Nikon staat bekend als één van de top 
100 bekendste merken in de wereld. 
Al 100 jaar zet Nikon zijn optische 
expertise in voor ontwikkeling van 
onderscheidende optische producten 
met een hoogwaardige kwaliteit zoals 
steppers, digitale compact- en spie-
gelreflexcamera’s, beeldopslag techniek 
en natuurlijk brillenglazen. Nikon heeft 
een toonaangevende positie verworven 
in de optische industrie en een sterke 
merkbeleving, door de ontwikkeling 
van innovatieve optische technologieën 
en het exclusieve Nikon Optical Design 
Engine (NODE) calculatieproces voor 
brillenglazen.

28
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PAG. 96 VAN WELY OPTIEK: ‘DE GEZELLIGSTE WINKEL MET DE LEUKSTE BRILLEN’
Van Wely Optiek in Boxmeer is volledig vernieuwd. Het trotse koppel Olaf en Fabiënne  vertelt: “De gezelligste winkel met de leukste brillen. 
Dat is exact wat we willen zijn. Heel eenvoudig eigenlijk.”

PAG. 58 SILHOUETTE VISION SENSATION
De monturenproducent Silhouette staat al jarenlang gelijk aan stijlvolle mon-
turen van hoge kwaliteit. Het merk gaat nu uitbreiden en zelf de glazen pro-
duceren zodat deze goed aansluiten op de monturen. De glazen zijn verkrijg-
baar in unifocale en multifocale versie en geschikt voor brillen met of zonder 
rand. CEO Jan Rosenberg aan het woord om te vertellen over Silhouette Vision 
Sensation.

58
PAG. 68 OPTIEK ACADEMY: HET LOGISCHE ELEMENT IN 
EEN SUCCESVOL OPTIEKBEDRIJF
Optiek Academy biedt de helpende hand aan zelfstandige optiekbedrijven voor 
permanente educatie. Het is ontstaan vanuit de behoefte dat de eigenaar en 
medewerkers getraind moeten worden, maar het ontbreekt vaak aan tijd. En 
naar welke training moet ik iemand sturen en is dat dan wel de training die bij 
deze medewerker past?

96
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OFAR MAAKT VOOR DE NIEUWE WEBSITE GEBRUIK VAN EEN 

BEVEILIGDE HTTPS VERBINDING. GEGEVENS DIE TUSSEN U EN 

DE WEBSITE HEEN EN WEER WORDEN GEZONDEN DOOR DE 

BROWSER WORDEN VERSLEUTELD; ENCRYPTIE HEET DIT. 

JAY-EYEWEAR HEEFT EEN ZESTAL COLLECTIES IN HET PORTFOLIO: MANGO, 

STEPPER, SAKATA, X-IDE, VANNI EN RYE & LYE. EEN MOOIE COMBINATIE 

VAN TRENDY MERKEN VOOR DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN. DE GROOT-

HANDEL UIT OUDE MEER ZORGT VOOR DE COMPLETE AFHANDELING BIJ 

DE FABRIKANT, ZODAT DE OPTICIEN ZICH KAN BEZIG HOUDEN MET DE 

KLANTEN EN DE VERKOOP VAN DE MERKEN.

Annemarie Stok van Ofar: “Deze encryptie zorgt ervoor dat gegevens 
alleen voor u en de server leesbaar zijn. Worden gegevens niet bevei-
ligd verstuurd dan kan iemand de verzonden gegevens achterhalen 
en misbruiken. Een https verbinding is herkenbaar aan het slotje in de 
adresbalk van uw browser.”

“Door deze veilige verbinding kunt u zorgeloos en snel 
uit het assortiment van duizenden producten bestellen 
vanaf uw computer, laptop, tablet of mobieltje”, vertelt 
Annemarie tot slot. 

Voor aanvullende informatie: 
Ofar
Tel. +31 (0)320 247104
www.ofar-optics.nl 

Één van de merken is van het bekende Spaanse kledingmerk Mango. Het van oor-
sprong modelabel introduceert een eyewearcollectie met een goede prijs-kwaliteitver-
houding, aansluitend bij het heersende modebeeld. Mango produceert de brillen zelf 
in Spanje, met ingekochte expertise.

Naast Spanje is Italië eveneens goed vertegenwoordigt in het portfolio. Zo komen 
X-ide, Vanni en Rye & Lye alle drie uit het land van de wijn en de zon. Maar bovenal 
het brillenland bij uitstek. Vakmanschap en mode gegarandeerd dus. 

Nieuwsgierig naar de collectie van Jay-Eyewear. Neem dan contact op met: 

Jay-Eyewear
Tel. +31 (0)854 871515
www.jayeyewear.nl 

WWW.OFAR-OPTICS.NL IS IN DE LUCHT!

DE COLLECTIES VAN JAY-EYEWEAR

http://www.ofar-optics.nl/
http://www.jayeyewear.nl/
http://www.ofar-optics.nl/


OPTIEKVISION, DE EXCLUSIEVE 
LEVERANCIER VAN HET GEHELE 

RIGHTON ASSORTIMENT

- Retinomax 3 & K-Plus 3, Autorefracto(kerato)meter

- Speedy I, Autorefractometer

- Speedy K2, Autorefractokeratometer

- RVII, Automaatphoropter met/zonder LED

- Pola L40, Gepolariseerd visusscherm

- ALM-Zero, Lensmeter

VOOR MEER INFORMATIE
Optiekvision B.V.
Tel. + 31 (0)529 - 438 010
www.optiekvision.nl

http://www.optiekvision.nl/
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i n s t r u m e n t e n

OPTIEKXL PRESENTEERT EEN DRIETAL INNOVATIES. INNOVATIES WAAR-

IN HET BEDRIJF NAAR EIGEN ZEGGEN TOEKOMST IN ZIET. WIJ 

NEMEN ZE MET  U DOOR. 

MD-SD-OCT ‘ZEUS’
De best presterende MD-SD-OCT in de markt combineert de traditionele 
topografie, de Placido’s disc, met de innovatieve Spectral Domain Optical 
Coherence Tomography. ‘Zeus’ maakt HR beelden van oogbeschadigingen en/
of het anterieure oogsegment en meet verschillende interessant oogstructuren 
als het anterieur en posterieur cornea oppervlak, voorste kamer, pupil diame-
ter, en iridocorneale hoek. Ancilla Roerink van OptiekXL:” ‘Zeus’ kent hoge 
prestaties tegenover veertig procent lagere kosten dan de best presterende 
OCT in de markt op dit moment, een echte innovatie dus.”

RETIMAX ADVANCED PLUS 
De Retimax Advanced Plus is hét nieuwste apparaat om retinale aandoenin-
gen op te sporen. Glaucoom, leeftijdsgebonden maculare degeneratie, gepig-
menteerde retinitis en scotoom van slechts enkele millimeters kunnen worden 
gedetecteerd en in diameters afgebeeld. Door deze technologie kunnen 
aandoeningen in een vroeg stadium worden vastgesteld. Het systeem is zeer 
compact en hierdoor gebruikersvriendelijk. 

“NIEUWE PRODUCTEN 
WAAR WIJ TOEKOMST IN ZIEN”

DE NIEUWE PASBRIL VAN OCULUS UB6 
OCULUS presenteert de nieuwe universele Pasbril UB6. Lichter, trendy, 
eenvoudig en comfortabel.  Vele suggesties van gebruikers zijn meege-
nomen in dit nieuwe ontwerp. Dit ontwerp heeft ruimte  voor maar liefst 
twaalf pasglazen, zes voor elke zijde. Dit maakt dat deze pasbril met sph 
+/-0,12 D of refractie met circulaire/lineair polariserende filters gemakke-
lijk is af te stellen.

Voor aanvullende informatie: OptiekXL
Tel. +31 (0)517 382811, www.optiekxl.nl 

Jorrit heeft als achtergrond Commerciële Economie, maar heeft enkele jaren geleden de overstap gemaakt naar de 
optiek branche. Naast zijn werk volgde hij succesvol een opleiding tot opticien. Jorrit heeft na het slagen voor zijn 
opleiding Optiek de kans gekregen om enkele jaren ervaring op te doen als opticien. Bij de vraag waarom hij voor 
een nieuwe uitdaging bij Procornea kiest zegt Jorrit: “De optiekbranche heeft mijn passie omdat deze voor mij 
meerdere interesses combineert: gezondheid, techniek, mode en commercie. Als Accountmanager bij Procornea kan 
ik mijn kennis en ervaring van optiek en commercie ideaal combineren.”

Jorrit omschrijft zichzelf als gedreven, kritisch en leergierig met een gezonde dosis humor. Procornea Nederland B.V. 
heet Jorrit van harte welkom in het team en wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe job.

Voor aanvullende informatie: 
Procornea
Tel. +31 (0)313 677 677
www.procornea.nl 

PROCORNEA VERWELKOMT NIEUWE 

ACCOUNTMANAGER JORRIT KNOL
CONTACTLENZENFABRIKANT PROCORNEA NEDERLAND B.V. UIT EERBEEK IS DANKZIJ HAAR GROEI 

OP ZOEK GEGAAN NAAR EEN AANVULLING VAN HET SALES TEAM. DEZE HEEFT DE FABRIKANT 

GEVONDEN IN JORRIT KNOL. JORRIT START DEZE MAAND ALS ACCOUNTMANAGER VOOR NOORD-

NEDERLAND. 

http://www.optiekxl.nl/
http://www.procornea.nl/
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TOM KOOL EN ED POS STARTEN OP 1 APRIL 2012 LUNOR NEDERLAND EN DAT BETEKENT DAT ZIJ HUN VIJFJARIG JUBILEUM BEREIKT HEBBEN. 

DE TWEE HEREN EN HUN ASSISTENTE ANTOINETTE SPREKEN WE DAAROM OP HET KANTOOR IN DELFT, VAN WAARUIT HEEL NEDERLAND 

VAN LUNOR BRILLEN VOORZIEN WORDT. LUNOR ZELF VIERDE AFGELOPEN JAAR HET 25 JARIG JUBILEUM EN DUS MOGEN WE MET ZEKERHEID 

ZEGGEN DAT LUNOR EEN EXCLUSIEVE EN GERESPECTEERDE SPELER IS IN DE WERELDWIJDE OPTIEKBRANCHE. TOM EN ED STEKEN – ZOALS 

WE DE HEREN KENNEN – ENTHOUSIAST VAN WAL: 

“Ik wil niet zeggen dat we met onvoorbedachte rade Lunor 
Nederland gestart zijn, maar toen Click Company (waar Lunor was 
ondergebracht) plotseling failliet ging hebben Tom en ik elkaar 
aangekeken en nog dezelfde dag zijn we in de auto gestapt naar 
het hoofdkantoor van Lunor. We werkten al fijn samen bij Click 
Company en zagen een samenwerking met elkaar wel zitten. Ook 
waren we allebei groot fan van Lunor en dus hebben wij de stoute 
schoenen aangetrokken en zijn we met het bedrijf om de tafel gaan 
zitten.”

Tom: “Nu vijf jaar later hebben we geen minuut spijt gehad van 
deze beslissing en hebben we onze eigen visie kunnen volgen. 
Ten eerste zijn we juist naar minder dealers gegaan en hebben we 
bewust voor de zelfstandige opticien gekozen. We willen met de 
opticiens waar we mee samenwerken een goede relatie opbouwen 
en hen eveneens exclusiviteit geven. We zijn dan ook geen bedrijf 
die voor de korte termijn gaat, maar juist op de lange termijn doe-
len willen realiseren. Kortom, minder klanten, meer commitment. 
We kiezen te allen tijde voor kwaliteit.”

Ed: “De visie past ook bij Lunor. Lunor is een authentiek merk, 
waarbij ik de slogan ‘Als je maar lang genoeg normaal blijft, word 
je vanzelf bijzonder’ meer dan van toepassing vind. We zitten in 
de lift met Lunor. We zijn niet in de makkelijkste tijd gestart met 
ons bedrijf maar hebben altijd een mooie groei kunnen realiseren. 
Dit kan omdat Lunor bij haar waarde blijft. Het is een authentiek 
product.”

“LUNOR IS EEN AUTHENTIEK 

MERK, WAARBIJ DE SLOGAN 

‘ALS JE MAAR LANG GENOEG 

NORMAAL BLIJFT, WORD JE 

VANZELF BIJZONDER’ VAN 

TOEPASSING IS.”



LUNOR 
NEDERLAND 

LUNOR BESTOND VORIG JAAR 25 JAAR, HOE ZIET DE 
GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF ERUIT?
“In 1991 is Lunor begonnen met het produceren van handgemaakte monturen. 
Volgens oude traditie worden de brillen speciaal voor Lunor met de hand gefa-
briceerd. Door het gebruik van zorgvuldig uitgekozen grondstoffen, is een col-
lectie ontstaan, die in stijl en comfort uitgesproken en evenwichtig is. Een Lunor 
wordt altijd met de hand vervaardigd, voor sommige modellen betekent dit wel 
meer dan 200 arbeidsstappen. Alle modellen zijn ontworpen, gerealiseerd en 
geproduceerd zonder enig compromis en altijd in Europa. Geen schroefje komt 
uit het verre Oosten. Daar zijn ze ontzettend scherp op.”

Ed vult aan: “Lunor is een bedrijf dat zich niet gek laat maken. Als een product 
of collectie uiteindelijk toch niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet, dan 
zal deze nooit de verkoop in gaan. Zelfs niet als de vraag hoog is en men over 
de gehele wereld wacht op de brillen. Als ze het niet honderd procent perfect 
vinden. Dan is het gewoon over. Het is een familiebedrijf dat niet op winstbejag 
uit is. Het zijn vakidioten die de kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Ze 
willen in de basis mooie brillen maken. Ze ontwerpen liever om de drie jaar 
een mooie bril, dan elk seizoen zeventien nieuwe modellen. Ze zijn ontzettend 
sterk in hun uitstraling en willen dit onder geen beding aantasten. Lunor blijft 
bij de kern.”

WAT HEEFT HET ONDERNEMERSCHAP JULLIE 
PERSOONLIJK GEBRACHT?
“De vrijheid vind ik een groot goed”, vertel Tom. “De vrijheid in keuzes, bijvoor-
beeld in tijd, maar ook in de manier waarop je je bedrijf wilt runnen. Maar het 
grappige is dat Ed en ik samen de baas zijn, maar ondertussen wel elke week 
netjes een weekrapport invullen. We schrijven precies op waar we geweest zijn 
en wat we gedaan hebben. Oude rot in het vak Ed Flohil – dertig jaar lang werk-
zaam geweest bij Safilo – analyseert alles voor ons. We hebben aan hem een 
goede sparringpartner en hij analyseert tot op de komma ons reilen en zeilen. 
Hij kan bijvoorbeeld ’s ochtends hebben uitgezocht hoe laat we het beste kun-
nen vertrekken en waarom in verband met de files. Maar hij kan ons ook zo op 
onze donder geven als we te weinig klanten hebben bezocht. Ed Flohil is echt 
goud waard en weet als geen ander hoe hij ons aan kan sturen, en wij vinden het 
fantastisch dat hij ons soms ondersteunt en ons klankbord is.”

Ed: “Hetzelfde geldt voor Antoinette. Doordat zij de backoffice zo goed regelt, 
hebben wij de vrijheid om de zelfstandige opticiens te bezoeken. Bovendien 
hebben we voor deze structuur gekozen omdat we altijd bereikbaar willen zijn. 
Dat kan bijvoorbeeld niet als Tom of ik in een afspraak zitten. Wij vinden echter 
dat we te allen tijde service moeten kunnen verlenen. We proberen nooit nee te 
verkopen op service. We gaan ver  om voor de klant de juiste oplossing te vinden 
als deze ons bijvoorbeeld benaderd voor een bepaald onderdeel. We bellen wel 
eens tientallen klanten op waar die bril ooit verkocht is, en we gaan gewoon 
op zoek naar dat onderdeel. Links om of rechtsom. Dit hoort bij de intensieve 
samenwerking zoals wij die eerder benoemden.” 

HOE IS DE SAMENWERKING TUSSEN JULLIE BEIDEN 
EIGENLIJK BEVALLEN?
Tom: “Bij onze vorige werkgever hadden wij al een goede band. We kenden 
elkaar al uit de optiek en we wisten wat we aan elkaar hadden. Bovendien zijn 
wij echt het tegenovergestelde van elkaar. Antoinette zegt altijd dat we Ying en 
Yang zijn. Wellicht dat we elkaar daarom zo goed aanvullen. Administratief ben 
ik bijvoorbeeld niet sterk. Ed heeft duidelijk de leiding in de backoffice, weet 
hoe groot de voorraad is en analyseert de boel naast dat hij de opticiens bezoekt. 
Hij is gedetailleerd en let op elk klein detail. Ik houd mij daar een stuk minder 
mee bezig, maar vind het contact met klanten, het verzorgen van de marketing, 
de contacten met de leveranciers en het op pad zijn weer geweldig. En juist die 
beide uitersten is fijn. Als je wilt samenwerken moet je elkaar ruimte geven. En 
ik denk dat we daar aardig goed in slagen. We zitten al vijf jaar in de lift met 
Lunor Nederland.”

WAT ZIJN DE TOEKOMSTPLANNEN?
“Wij zijn in januari dit jaar gestart met een nieuw merk KBL. Omdat wij het ook 
belangrijk vinden om meerdere merken in ons portfolio te hebben. Uiteraard 
moet dit wel een merk zijn dat past bij Lunor en zich in het hogere segment 
bevinden. Wij vielen voornamelijk voor de titanium modellen uit de KBL col-

lectie, terwijl ze ook veel zonnebrillen en acetaat monturen voeren. Klassieke 
vormen maar in een modern jasje, dat is wat ons aansprak. We zijn verliefd 
geworden op de Pure-classis lijn en zien het als een mooie aanvulling!”

“Voor de toekomst zijn we dus altijd zoekende naar een mooi merk om naast 
Lunor te voeren. Met Lunor zijn we ontzettend blij en de samenwerking met 
het bedrijf is uniek. Zo zijn we de enige in Europa die de handelsnaam Lunor 
voeren voor ons bedrijf. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven 
als Eyefashion by Tom & Ed, maar in de praktijk voeren we Lunor Nederland. 
Omdat dit duidelijkheid schept naar onze klanten. We kijken dan ook uit naar 
de komende vijf jaar en willen onze koers verder uitstippelen en de relatie met 
onze klanten verder uitbouwen.”

Voor aanvullende informatie: Lunor Nederland
Tel. +31 (0)85 7607010, www.lunor.nu
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ZIT IN DE LIFT

http://www.lunor.nu/


100% op maat gemaakt
Aan de hand van een 
3D-scan wordt elk montuur 
volledig op maat gemaakt.

Een sterk lichtgewicht
Het duurzame materiaal is 
sterker en lichter dan acetaat.

Eenvoudig in gebruik
Een op maat gemaakte bril 
is in vier simpele stappen 
besteld.

Lees meer op
http://rogerbacon.co/deopticien

Wim Pijbes
Nederlands Kunsthistoricus en
oud-directeur van het Rijksmuseum
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A C h t e r g r o n D

ER WAS AL VAKER OVER GESPECULEERD, MAAR AAN 

HET BEGIN VAN 2017 WERDEN DE GERUCHTEN 

DAN OOK DAADWERKELIJK BEVESTIGD. LUXOTTICA EN 

ESSILOR HEBBEN BEKENDGEMAAKT TE FUSEREN. MAAR 

WAT HOUDT DEZE FUSIE PRECIES IN EN HOE WORDEN 

DE VERHOUDINGEN VERDEELD? EN WAT ZEGGEN DE 

BELANGHEBBENDE ZELF OVER DEZE GROTE SAMEN-

VOEGING? WIJ ZETTEN DE FEITEN OP EEN RIJ. 

Luxottica en Essilor 
             GAAN SAMEN

Door de samenwerking ontstaat een nieuw bedrijf met een 
marktwaarde van tenminste 46 miljard euro en een omzet 
van 16 miljard euro. De nieuwe groep produceert glas, mon-
turen en zonnebrillen en is eigenaar van duizenden winkels 
en verschillende grote online webshops. Er werken 140.000 
mensen in meer dan 150 landen. Dankzij deze transactie zal 
de groep beter in staat zijn om de groeikansen te grijpen die 
voortvloeien uit een groeiende vraag in de optiekmarkt. Met 
de fusie komt een doorslaggevende speler tot stand, die in 
alle segmenten van de optieksector actief zal zijn. De nieuwe 
entiteit zal geavanceerde productiecapaciteiten en uitgebreide 
distributienetwerken kunnen inzetten om de klanten beter te 
dienen en meerwaarde te bieden aan alle stakeholders. Beide 
bedrijven zeggen hierover: 

Voorzitter en CEO van Essilor: “Ons project steunt op een een-
voudige beweegreden: beter inspelen op de behoeften van een 
immense, wereldwijde bevolkingsgroep op het vlak van zicht-
correctie en -bescherming door twee grote bedrijven samen te 
brengen, waarvan het ene gespecialiseerd is in brillenglazen en 
het andere in monturen.”

“Luxottica heeft met groot succes prestigieuze merken groot 
gemaakt, daarbij geholpen door een geavanceerde supply 
chain en een uitstekend distributienetwerk. Essilor staat al 168 
jaar lang voor innovatie en industriële uitmuntendheid in het 
ontwerp, de vervaardiging en de distributie van brillen- en zon-
neglazen. Door hun krachten te bundelen, kunnen deze twee 
internationale spelers nu hun wereldwijde expansie versnellen. 
Dat speelt in het voordeel van hun klanten, werknemers en 
aandeelhouders en van de volledige sector.”

Leonardo Del Vecchio, Voorzitter van Delfin en Uitvoerend 
Voorzitter van Luxottica Group voegt eraan toe: “Met deze 

overeenkomst komt mijn droom uit, namelijk in de optieksector een grote, wereldwijde 
speler tot stand brengen, die volledig geïntegreerd is en uitmuntend in al zijn onderdelen. 
We wisten al enige tijd dat dit de ideale oplossing was, maar pas nu is voldaan aan alle 
voorwaarden om het mogelijk te maken. De vereniging van twee bedrijven met een door-
slaggevende rol in hun overeenkomstige sectoren zal erg voordelig zijn voor de markt, voor 
de werknemers en vooral voor al onze klanten. Na vijftig jaar zullen twee producten die 
elkaar van nature aanvullen – monturen en glazen – eindelijk onder hetzelfde dak worden 
ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd.”

“Samen zullen en Luxottica sterker staan om de 7,2 miljard personen ter wereld te helpen 
met hun visuele behoeften. Nog steeds hebben 2,5 miljard personen last van niet gecor-
rigeerde zichtproblemen.”

VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIE
De transactie omvat een strategische combinatie van de activiteiten van Essilor en Luxottica, 
waarbij Delfin zijn volledige aandeel in Luxottica (ca. 62 %) inbrengt in Essilor in ruil voor 
nieuw uitgegeven Essilor-aandelen. Essilor wordt dan een holding met de nieuwe naam 
‘EssilorLuxottica’ via een hive-down van alle activiteiten in de volle maatschappij Essilor 
International en de inbreng van de Luxottica-aandelen van Delfin.

Na de transactie zal Delfin tussen 31 % en 38 % van de aandelen van Essilor en Luxottica 
bezitten en de grootste aandeelhouder zijn. Beide groepen staan naar eigen zeggen achter 
dezelfde waarden: zij willen overal ter wereld het zicht van mensen verbeteren, met innova-
tie als groeimotor, operational excellence, ondernemersgeest en een internationale mindset.

Verdere informatie over de groep is verkrijgbaar op:

www.luxottica.com

100% op maat gemaakt
Aan de hand van een 
3D-scan wordt elk montuur 
volledig op maat gemaakt.

Een sterk lichtgewicht
Het duurzame materiaal is 
sterker en lichter dan acetaat.

Eenvoudig in gebruik
Een op maat gemaakte bril 
is in vier simpele stappen 
besteld.

Lees meer op
http://rogerbacon.co/deopticien

Wim Pijbes
Nederlands Kunsthistoricus en
oud-directeur van het Rijksmuseum
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EYE-INSPIRED™ Design  | Betrouwbaar, superieur comfort — de hele maand lang1,2

† Neem contact op met Customer Service voor het exacte sterktebereik.
*Vergeleken met AIR OPTIX® AQUA, Biofi nity® en ULTRA™. 
1.  JJVCC Data on fi le 2016; 30-day dispensing evaluation, monthly replacement DW study, n=533 SiH CL wearers in US. Superior CLUE™ & MR survey comfort scores vs 3 SiH monthly CLs 

overall across all time points (p<0.05).
2. JJVCC Data on fi le 2016, Hydramax™ Technology.
ACUVUE® VITA™, EYE-INSPIRED™ en HydraMax™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV/NV. De handelsmerken van derden hierin gebruikt zijn handelsmerken van hun 
respectieve eigenaren. © Johnson & Johnson Medical BV/NV 2017. VPVA1045-March17                     

Klant scores voor ACUVUE® VITA™ 
waren superieur gedurende 
week 1,2,3 en 4 voor algemeen comfort.1*

Voor meer informatie, bezoek onze website www.jnjvisioncare.nl of www.jnjvisioncare.be

NIEUW: ACUVUE® VITA™.

ALLEEN VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN 

Omdat Sam de hele maand lang zijn contactlenzen comfortabel wil d
ragen

SFERISCH: -12.00 t/m +8.00 in BC 8.4 en 8.8†

NIEUW HydraMax™ Technologie
is een niet-gecoate silicone hydrogel formule die 
helpt bij het maximaliseren en behouden van 
hydratatie: 

HYDRATATIE is GEMAXIMALISEERD  
door een maximum aantal hydraterende 
bestanddelen te integreren in de hele lens. 

HYDRATATIE is BEHOUDEN  
door het optimaal integreren van goede lipiden 
door de hele lens.

TRAANFILM

LENS

10561389VitaProf_advOpticien_VLNL12.indd   1 03-03-17   09:30
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WAAROM WORDT BOBO’S EYEWEAR OPGESPLITST IN MOREL NEDERLAND B.V. EN 
BOBO’S EYEWEAR?
Brian: “We hebben een duidelijk doel en dat is groei en focus. Door Bobo’s Eyewear te splitsen in 
twee ondernemingen kunnen we meer focus leggen op de verschillende merken zonnebrillen en 
monturen.”

Ron vult aan: “Bovendien was het al langer de wens van Morel om de merken exclusief aan te 
bieden, zodat je honderd procent focus hebt op één fabrikant. Dat betekent ook dat we de selec-
tie zoals Morel die maakt gaan verkopen, zodat de leverbetrouwbaarheid nog veder toeneemt, 
evenals de snelheid van de levering. We kijken er echt naar uit om samen met Morel – waar we al 
meer dan vijftien jaar ontzettend goed mee samenwerken – deze nieuwe stap te maken.”

“Ik word directeur van Morel Nederland BV. en Brian zal deze rol vervullen voor Bobo’s Eyewear. 
Eigenlijk was deze verdeling heel logisch voor ons, omdat Brian de technische en sportieve man is 
van ons twee en zich daardoor ontzettend thuis voelt bij bijvoorbeeld Serengeti en Bollé.”

Brian: “Dat neemt niet weg dat ik mij in de dagelijkse flow zal blijven bemoeien met Morel en 
ik weet ook zeker dat Ron dat zal doen met Bobo’s Eyewear. Onze kantoren grenzen aan elkaar 
en worden slechts gescheiden door een glazen wand. We blijven daarom een hecht team. Ook 
qua service gaat de klant er niks van merken. We blijven werken met dezelfde mensen en volgens 
dezelfde werkwijze. Wel zal er in de vertegenwoordiging het één en ander verschuiven. De mer-
ken van Morel worden bij elkaar ondergebracht en hetzelfde geldt voor de zonnebrillen, ook ons 
verkoopteam zal uitgebreid worden.”

NAAST DEZE VERANDERINGEN HEBBEN JULLIE OOK HET OPTIEK CENTRUM 
BRABANT OPGERICHT, KUNNEN JULLIE HIER MEER OVER VERTELLEN?
“Het OCB is een overkoepelend orgaan waar Bobo’s Eyewear en Morel Nederland onder worden 
gebracht. Daarnaast gaan ook Kemkes Slijptechniek en 3D printing onderdeel uitmaken van het 
OCB. 

NIEUW: OPTIEK CENTRUM BRABANT
DE LAATSTE TIJD IS ER BIJ BOBO’S EYEWEAR ACHTER DE SCHERMEN HARD GEWERKT 

AAN EEN UITBREIDING VAN HET BEDRIJF, TEN BEHOEVE VAN MEER EFFICIËNTIE, GROEI 

EN FOCUS. RON BOUWMANS: “BOBO’S EYEWEAR WORDT IN DE TOEKOMST ONDER-

VERDEELD IN TWEE APARTE BEDRIJVEN: BOBO’S EYEWEAR, WAAR ALLE ZONNE-BRILLEN-

MERKEN ONDER VALLEN EN MOREL NEDERLAND B.V. WAAR ALLE MERKEN VAN HET 

FRANSE MOREL WORDEN VERTEGENWOORDIGD. BOVENDIEN VALLEN BEIDE BEDRIJ-

VEN ONDER DE PARAPLU VAN OPTIEK CENTRUM BRABANT (OCB), EEN OVERKOEPELEND 

ORGAAN VAN WAARUIT MEER NIEUWE INITIATIEVEN ONTPLOOID GAAN WORDEN.” 

UITERAARD WILLEN WIJ ALLE ‘INS & OUTS’ WETEN EN DUS TREDEN WIJ IN GESPREK MET 

RON EN BRIAN. 

We willen met het centrum een plek creëren waar de 
opticien voor uiteenlopende zaken terecht kan. Van 
marketing, tot zonnebrillen- en monturen collecties 
en van inslijpen tot 3D printing.  Zo verhuist Kemkes 
Inslijptechniek naar ons pand in Den Bosch en zal 
hij hier zelfstandig zijn werkzaamheden voortzetten, 
uiteraard gebruik makend van de voordelen van de 
samenwerking, zoals het gebruik van de back-office.”

OOK 3D PRINTING GAAT ONDERDEEL UITMA-
KEN VAN HET OCB. HOE GAAT DAT IN ZIJN 
WERK?
“Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van de 
een 3D collectie genaamd J3D die in het najaar van 
2017 gelanceerd gaat worden. Een collectie met 
een consumentenprijs van driehonderd euro. Een 
op maat gemaakte bril met de nieuwste 3D printing 
mogelijkheden. De kwaliteit is hoog en de investering 
die de opticien zal moeten bijdragen is laag, rond de 
€1000,- voor de camera en natuurlijk de monsters. 
Het doel is om verkoop onder de €300,- uit te kun-
nen komen. Een unieke combinatie voor een heel 
breed publiek. De planning is om dit op de najaars-
beurs te kunnen introduceren.”

Brian tot slot: “Eigenlijk is dit pas het begin voor het 
OCB. In de toekomst worden er nog meer initiatieven 
ontplooid. Maar daarover later meer!”

Voor aanvullende informatie: 
Optiek Centrum Brabant
Tel. +31 (0)73 6901777

EYE-INSPIRED™ Design  | Betrouwbaar, superieur comfort — de hele maand lang1,2

† Neem contact op met Customer Service voor het exacte sterktebereik.
*Vergeleken met AIR OPTIX® AQUA, Biofi nity® en ULTRA™. 
1.  JJVCC Data on fi le 2016; 30-day dispensing evaluation, monthly replacement DW study, n=533 SiH CL wearers in US. Superior CLUE™ & MR survey comfort scores vs 3 SiH monthly CLs 

overall across all time points (p<0.05).
2. JJVCC Data on fi le 2016, Hydramax™ Technology.
ACUVUE® VITA™, EYE-INSPIRED™ en HydraMax™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV/NV. De handelsmerken van derden hierin gebruikt zijn handelsmerken van hun 
respectieve eigenaren. © Johnson & Johnson Medical BV/NV 2017. VPVA1045-March17                     

Klant scores voor ACUVUE® VITA™ 
waren superieur gedurende 
week 1,2,3 en 4 voor algemeen comfort.1*

Voor meer informatie, bezoek onze website www.jnjvisioncare.nl of www.jnjvisioncare.be

NIEUW: ACUVUE® VITA™.

ALLEEN VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN 

Omdat Sam de hele maand lang zijn contactlenzen comfortabel wil d
ragen

SFERISCH: -12.00 t/m +8.00 in BC 8.4 en 8.8†

NIEUW HydraMax™ Technologie
is een niet-gecoate silicone hydrogel formule die 
helpt bij het maximaliseren en behouden van 
hydratatie: 

HYDRATATIE is GEMAXIMALISEERD  
door een maximum aantal hydraterende 
bestanddelen te integreren in de hele lens. 

HYDRATATIE is BEHOUDEN  
door het optimaal integreren van goede lipiden 
door de hele lens.

TRAANFILM

LENS

10561389VitaProf_advOpticien_VLNL12.indd   1 03-03-17   09:30
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K o r t  n i e u w s

ESCHENBACH HEEFT GEDURENDE HET JAAR 2016 DE LOYALITEIT 

ACTIE ‘OOGSTRELEND & SMAAKVOL’ GEHAD, WAARAAN LOYALE 

OPTICIENS KONDEN MEEDOEN. GEDURENDE HET HELE JAAR KON-

DEN DEZE OPTICIENS DINERBONNEN SPAREN EN KREGEN ZIJ RECEP-

TEN TOEGESTUURD OM ZELF THUIS HEERLIJKE GERECHTEN TE MAKEN. 

NA JAREN MET GROOT PLEZIER VOOR MARCOLIN BENELUX TE HEBBEN GEWERKT IS BERRY VAN 

WANROOIJ EEN NIEUWE UITDAGING AANGEGAAN. ZO IS HIJ PER HEDEN ZELFSTANDIG AGENT IN 

NEDERLAND GEWORDEN EN VERTEGENWOORDIGT HIJ VISIBILIA. 

De actie bestond uit twee onderdelen, waarbij één winnaar met tien personen mag gaan eten bij ‘de Librije’ in Zwolle en 
acht opticiens een weekend in ‘Schloss Bensberg’ in Duitsland konden winnen.

Op de Centrop Sales van afgelopen februari is de winnaar van het diner, Van der Gaag Optiek in Monster, getrokken door 
de directeur van het Centrop, Dhr. Roy Aandekerk.  Voorts zijn op de beurs en daarna in de winkel de prijzen voor het 
Schloss Bensberg uitgereikt aan de betreffende opticiens. 

Van der Gaag Optiek uit Monster heeft de prijs in hun winkel ontvangen. Jeroen Timmer van Eschenbach: “Wij feliciteren 
alle winnaars met hun gewonnen prijs en danken alle opticiens voor hun vertrouwen en het slagen van deze succesvolle 
actie.”

Voor aanvullende informatie: 
Eschenbach
Tel. +31 (0)50 5412500
www.eschenbach-optik.com

“Value for money are the keywords” van Visibilia laat Berry van Wanrooij weten. Het bedrijf richt zich dan ook volledig 
op de zelfstandige opticien. Berry van Wanrooij: “Wij bieden de zelfstandige opticien volledige marketingsupport. Naast 
kwaliteit en service kan de opticien terecht op onze webshop, waar hij/zij 24/7 geholpen wordt.”

Berry van Wanrooij tot slot: “Met de collecties van Tom Tailor, Betty Barclay (per 1 april), Masao, moxxi en Visibilia Titan 
bieden wij een uitstekende kwaliteit, design en marge voor de opticiens.”

Voor aanvullende informatie: 

Visibilia
Berry van Wanrooij
Tel. +31 (0)6 40632829 
wanrooij@visibilia.de

‘OOGSTRELEND & SMAAKVOL’ 
GROOT SUCCES

BERRY VAN WANROOIJ NIEUWE 
VERTEGENWOORDIGER VISIBILIA

http://www.eschenbach-optik.com/
mailto:wanrooij@visibilia.de


THE DANISH HERITAGE COLLECTION

The Danish Heritage Collection

This is our interpretation of urban and edgy design emerging  
from classic Danish design. The coloration is subtle, toned 
down and honest - every detail is there for a reason. 

In the new range 4146-47, the basic simplicity and honesty 
of a frame is re-invented. The rim surrounding the lens is 
sealed in a very easy-to-understand rim lock which 
forms the hinge of the frame. A unique design for this range.

prodesigndenmark.com
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g l A z e n

Ook dit jaar is Essilor graag uw partner op het gebied van zon-
neglazen op sterkte. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken 
vindt u ons scherp geprijsde assortiment het hele jaar door in de 
reguliere Essilor catalogus en de bestelsystemen. Dus ook als de 
zon zich dit jaar vroeg aandient of als er in september sprake is 
van een heerlijke nazomer; over het zonneglazenaanbod hoeft u 
zich geen zorgen te maken.

Iedere consument is uniek. Die gedachte hebben wij ook aange-
houden bij het samenstellen van ons assortiment zonneglazen. 
De vele categorieën en merkproducten stellen u in de gelegen-
heid om uw klant te voorzien van een paar zonneglazen dat 
perfect aansluit op zijn levensstijl. 

NIEUW IN HET ASSORTIMENT
Ook dit jaar is het Essilor zonneglazenassortiment verder uit-
gebreid. Naast de bestaande e-mirror spiegelcoatings, zijn de 
Shadow mirrors en Flash to mirror toegevoegd. Een Shadow mir-
ror geeft de brildrager een iets subtielere look dan de reguliere 
spiegelcoating. Flash to mirror is een innovatieve spiegelcoating 
in combinatie met een Crizal Transitions Xtractive. Daarnaast is 
de Société des Lunetiers-collectie uitgebreid met een sun collec-
tie. Société des Lunetiers Sun bestaat uit twaalf eigentijdse mon-
turen met hoogwaardige brillenglazen voorzien van Crizal UV.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over het Essilor zonnegla-
zenassortiment? Neem dan contact op met uw optiekadviseur of 
de Essilor klantenservice (Tel. 088 – 0888 111 / info@essilor.nl / 
www.essilorpro.nl).  

* Bron: Ipsos marketing 2012: 
Essilor-sunwear consumer/shopper study.

ESSILOR 

UW PARTNER IN

ZONNEGLAZEN 

EÉN OP DE TWEE MENSEN DRAAGT EEN ZONNEBRIL. 

ZONNEBRILLEN ZIJN DAAROM EEN BELANGRIJKE CATE-

GORIE VAN UW BUSINESS. HELAAS WIJST ONDERZOEK* 

UIT DAT 50% VAN DE BRILDRAGERS GEEN ZONNEBRIL 

OP STERKTE DRAAGT. EN MAARLIEFST 70% VAN DE KIN-

DEREN DRAAGT GÉÉN ZONNEBRIL. MET DEZE HOGE 

PERCENTAGES IS EEN DING ZEKER: DE MARKT VAN 

ZONNEBRILLEN OP STERKTE BIEDT NOG VEEL KANSEN 

VOOR U ALS OPTICIEN. 

mailto:info@essilor.nl
http://www.essilorpro.nl/
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EMERGENCY NUMBER CENTROP
026 - 364 80 48

KEEP 
CALM

AND STAY AN 

INDEPENDENT

OPTICIAN



Vorige maand belde een vriend mij op met de mededeling dat hij 3 bril-
letjes had gekocht bij een Nederlandse online brillenshop. Voor € 99,- zei 
hij er nog bij. Zijn vorige bril was van een zelfstandige optiekzaak en had 
hem € 895,- gekost. Zijn grootste verbazing was echter het feit dat hij er 
prima mee kon zien en dat het ook nog eens leuke montuurtjes waren. Hij 
krijgt er complimenten over. Ik ben er vervolgens eens even ingedoken. Je 
verwacht dat de kwaliteit van de montuurtjes shit is, maar dat blijkt hele-
maal niet het geval te zijn. Sterker nog, de monturen komen uit dezelfde 
Aziatische fabriek waar ook merkmonturen worden geproduceerd. Glazen 
zijn prima. Ontspiegeld. En tsja, de meting. Het refractievoorschrift.  Dat 
bleek ook uitstekend te zijn, want dat is gedaan door de zelfstandige opti-
cien. Het staat op de website. Stuur het recept van je opticien mee of laat 
je ogen daar opmeten. 

Of ik kon uitleggen waar dat prijsverschil nou vandaan kwam. Dat kan ik 
dus niet. Ja, natuurlijk kan ik dat wel omdat ik weet waar de kosten van 
de opticien vandaan komen. Omdat ik weet dat die meting veel geld kost 
en omdat ik weet dat de marges op de producten hoog  zijn. Maar dat ga 
ik die vriend niet vertellen. Ik wil wel graag weten hoe mijn klanten, de 
opticiens, daar over denken. Daarom heb ik een aantal opticiens de vraag 
voorgelegd. Hoe kan dat verschil nou zo groot zijn. Tot hun teleurstelling 
moest ik alle opmerkingen t.a.v. de verschillen in kwaliteit van tafel vegen. 
De beste verklaring was van de opticien die zei: “Mijn klanten krijgen toe-
gevoegde waarde”.

Wat doe je nou als een consument je winkel binnen komt en hij vraagt 
hetzelfde als die vriend aan mij vroeg? Dan moet je dus goed voorbereid 
zijn. Want je kunt daar een prima antwoord op formuleren. Als je winkel 
maar klopt van A tot Z. Je collectie, inrichting, beleving, kwaliteit etc. 
Als opticien verkoop je een product met toegevoegde waarde. Je moet 
er voor zorgen dat je klant goed gaat zien. Alleen een recept is vaak niet 
voldoende. Ja natuurlijk voor veel kijkoplossingen kun je prima terecht op 
een webshop, maar er zijn ook veel kijkoplossingen waarbij individuele 
parameters van belang zijn. Helaas constateer ik dat er ook veel optiek-
bedrijven zijn waar dit niet in orde is. Er wordt gewoon heel erg duur 
verkocht terwijl dit vaak onnodig is. Kijk, ik kies voor een montuur van 
over de € 500,- omdat ik iets aparts wil hebben. Ik weet dat een indivi-
dueel glas voor mij  de beste oplossing is omdat het kijkcomfort groot is. 
Zowel achter mijn beeldscherm als in de auto of tijdens het lopen. Maar 
moet dat dan € 490,- per glas kosten. Mijn antwoord is NEE. Veel te duur. 
Het staat in geen verhouding meer tot de kwaliteit. IK kan het mijn vriend 
niet uitleggen omdat ik inmiddels weet dat de glazen van de webshop ook 
kwalitatief uitstekend zijn.

Gaat dan alles in de toekomst via een digitale winkel ? Nee, zeker weten 
van niet. Het online aankopen wordt enorm overschat als het gaat om de 
producten zelf. De grote webshops maken bijna geen van alle winst. De 
beurswaardes zijn enorm hoewel ze al jaren verlies draaien. Als onder-
nemer snap ik daar niets van.  Producten worden met minimale marges 
verkocht. Veel retouren die veel geld kosten. En toch zien we met zijn 
allen de online wereld als grootste bedreiging. Dat is vaak niet terecht. Kijk 

bijvoorbeeld naar Inditex, de eigenaar van o.a. de Zara en Pull en Bear 
winkels. Deze opent nog elk jaar talloze winkels internationaal. In 2015 
groeide de omzet naar 20,9 miljard Euro. De keten Zara groeide naar 13,6 
miljard Euro en de winst voor belastingen en rente naar 2,45 miljard Euro. 
Veel grote internationale webshops zouden een gat in de lucht springen 
met zo’n resultaat. En in plaats van afbouwen opent Inditex elke jaar nieu-
we winkels. In 2015 in totaal 330 winkels in 56 landen. En ja, de grootse 
winststijging komt uit de stenen winkels.

Laat dit laatste een opsteker zijn voor de stenen Retail in een nieuws-
landschap wat het ergste doet vrezen. We zien  dat er na de kaalslag in 
de winkelstraten veel zelfstandige ondernemers bijkomen. Zij nemen de 
posities in van de failliete ketens. Kleine winkels met niche producten en 
veel beleving. De zelfstandige opticiens zullen echter de komende jaren 
veel pijn gaan ondervinden. De prijzen zullen omlaag moeten en daarmee 
ook de marges. Volumestijging zal noodzakelijk zijn. Dat kan vaak worden 
gehaald bij loyale klanten. Loyale klanten brengen ook nieuwe klanten. 
Beloon ze daar ook voor. Verkoop ze voor hetzelfde geld meerdere brillen. 
Uiteindelijk zal er niet voor iedereen plaats blijven in de winkelstraat. Een 
verdunning is niet meer te vermijden. Met een goed ondernemersplan en 
het creëren van een toegevoegde waarde zal de stenen winkel zeker over-
leven.

Iedere beweging kent een tegenbeweging. Ontwikkelingen gaan vaak in 
golven. Conjunctuur en recessie.  Als je gebruik maakt van de mogelijkhe-
den die veranderingen brengen, ook al zijn dat bedreigingen, dan kun je 
er sterker uitkomen. Zoals gezegd zal dat niet voor iedereen op gaan. Er 
zullen winkels afvallen en het prijsbeleid moet op de schop. Maar steen is 
niet langer een verloren zaak.

Vragen of opmerkingen: ron@jill.marketing

RON TIMMERMANS IS DIRECTEUR VAN DE JILL MARKETING GROEP. JILL IS IN DE OPTIEKWERELD BEKEND DOOR DE ACTIEVE LOYALITEITSCAM-

PAGNES VOOR ZELFSTANDIGE OPTICIENS. IN ZIJN COLUMN IN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN GEEFT RON ZIJN VISIE OP DE RAZENDSNELLE 

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MARKETING, INTERNET EN NIEUWE DIGITALE CONCEPTEN. MET RUIM 25 JAAR ERVARING IN DE 

NEDERLANDSE, BELGISCHE EN DUITSE OPTIEKMARKT, VOORAL OP HET GEBIED VAN AUTOMATISERING, DATA EN CONSUMENTBINDING KAN 

HIJ VANUIT HET HEDEN EN VERLEDEN EEN GOEDE BLIK OP DE TOEKOMST WERPEN.

Digitaal of Steen?

Ron Timmermans
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UITGEBREIDE KENNIS
Na de overname van Sauflon hebben we tijd genomen om de uitgebreide kennis 
van deze productcategorie in te passen in de visie van CooperVision, maar ook 
aan te passen aan nieuwe inzichten en zodoende te komen tot een nieuwe opzet, 
een frissere uitstraling en een aantal aangepaste adviezen, passend in de huidige 
tijd. 

SCHONE LENZEN ZIJN GEZONDE LENZEN
Allereerst de hoeveelheden; nu bijna iedereen in het vak het erover eens is dat 
No-Rub een No-Go is en rubben gewoon heel belangrijk is hebben wij beslo-
ten daar het voortouw in te nemen. Rubben ofwel wrijven is essentieel om de 
vloeistof optimaal te laten werken en de lipiden/eiwit afzettingen te verwijderen. 
Vergelijk het maar met de vuile vaat; met de borstel is immers veel schoner dan 
alleen laten weken in het sop. Bovendien, schone lenzen zijn gezonde lenzen; 
schone lenzen zijn comfortabele lenzen en er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
een betere reiniging bij kan dragen aan het voorkomen van drop-outs. De meeste 
platte lenshouders bevatten zo’n 6-7 ml vloeistof en moeten iedere dag ververst 
worden. Rubben en spoelen verbruikt nog eens enkele milliliters. Doe dit maal 30 
dagen en je komt uit op een hoeveelheid van minimaal 240 ml.  Daarom advi-
seren wij u om de klant minimaal een fles van 250 ml per maand aan te bieden. 
Nu realiseren wij ons uiteraard dat historisch gezien de pakketten van 3 x 360 ml, 
plus misschien nog een klein verpakking 100 ml, voor een halfjaar het meest ver-

kocht werden. Dit blijven wij dan ook aanbieden, met de kanttekening dat dit dus 
eigenlijk net iets te weinig is voor gezond en zorgeloos lenzen dragen.

WANNEER OF VOOR WIE GEBRUIK JE NU WAT?
Dan is er de kwestie van keuze. Wij bieden maar liefst 6 soorten vloeistof aan en 
dan nog enkele verzorgingsproducten. Daarvoor willen we een zo makkelijk of 
eenvoudig  mogelijk en klantgericht advies aanbieden.

VEILIGHEID 
Voor dragers die 120% veiligheid wensen en enige mate van geduld hebben 
of: het prima vinden dat de vloeistof zijn tijd nodig heeft; uiteraard de Peroxide 
Refine One Step, absoluut de beste desinfectie, met een zichzelf regelende neu-
tralisatie. Fijn aan de Refine One Step is dat de platinum disk “over-engineered” 
is; dat wil zeggen een overdadige capaciteit die verder reikt dan de voorgeschre-
ven 31 dagen waardoor verminderde neutralisatie niet voor komt en maar 6 uur 
nodig heeft voor volledige neutralisatie.

PRIJSBEWUST
Voor de prijsbewuste drager; All-In-One Light, de klassieke no nonsens MPS met 
een perfecte prijs/prestatie verhouding, die het ook prima doet bij gevoelige ogen.

NIEUWSTE ONTWIKKELING
Dan voor de drager die graag de nieuwste ontwikkelingen bijhoudt; Synergi, de 
laatste generatie MPS, ontwikkeld met het oog op Silicone Hydrogel materialen. 
Uniek aan Synergi is dat deze geen conserveermiddel bevat. Oxipol is namelijk 
verwant aan de waterstof peroxide familie en valt pas uiteen tijdens het desinfec-
tie proces in water, zuurstof en een aantal neutrale of: natuurlijke zouten.

EXTRA COMFORT
Voor de drager die wat extra comfort zoekt of nodig heeft is er Hy-care, een 
vloeistof die over een krachtige desinfectie beschikt, maar door toevoeging van de 
bekende comfort additief Hyaluronan, is deze MPS extra zacht voor de ogen.

HARDE LENZEN
Voor de harde lens drager hebben wij Delta; een niet schurend, sterk desinfecte-
rend en volledig reinigende verzorgingsconcept.

Alles in huis van een deskundige en betrouwbare leverancier, van vertrouwd tot 
de nieuwste ontwikkeling, in een aantrekkelijke nieuwe verpakkingslijn en ook 
nog voor een mooie prijs, er is werkelijk geen enkele reden om je vloeistoffen 
niet van CooperVision af te nemen. 

Bel voor meer informatie of een afspraak met onze klantendienst op +31 
(0)183- 406080 of contacteer uw CooperVision vertegenwoordiger.

OMDAT CONTACTLENSVLOEISTOFFEN EEN RELATIEF BESCHEIDEN 

MAAR OOK BELANGRIJK AANDEEL HEEFT BINNEN DE OMZET VAN 

UW BEDRIJF, HEEFT HET WELLICHT NIET ALTIJD DE GROOTSTE AAN-

DACHT. MAAR TEGELIJKERTIJD WETEN WE DAT ZE WEL DEGELIJK 

EEN ZEER GROTE ROL SPELEN BIJ CONTACTLENS COMFORT EN DE 

GEZONDHEID VAN HET OOG.  MET ANDERE WOORDEN, JE WILT 

ZEKER WETEN DAT HET GOED EN VEILIG WERKT, MAAR JE WILT ER 

OOK NIET TE VEEL MEE BEZIG ZIJN. WAAROM DAN NIET GEWOON 

WERKEN MET DE VLOEISTOFFEN DIE UW CONTACTLENSLEVERAN-

CIER AANBIEDT?  DIT GEEFT DIRECT DE GROOTSTE ZEKERHEID. DOOR 

UITGEBREIDE KEURINGS- EN CERTIFICERINGSVERPLICHTINGEN, EEN 

HOOGSTAAND QUALITY CONTROL PROCES TOT AAN SELECTIE VAN 

DE JUISTE VLOEISTOF BIJ DE JUISTE LENS; WIJ ZIJN HIER IMMERS ELKE 

DAG MEE BEZIG. 

COOPERVISION CONTACTLENZEN 
EN VLOEISTOFFEN: A PERFECT MATCH

C o n t A C t l e n z e n
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SucceSSful 
Dutch Retail Design

BEl dE rETail dEsigNErs vaN WsB vOOr EEN iNsPirErENdE BraiNsTOrm sEssiE! WsB is sPECialisT iN hET 
ONTWErP EN dE rEalisaTiE vaN COmmErCiëlE WiNkEliNriChTiNgEN.

WSB  Scherpenzeel  nl T +31 (0)33 277 17 14 WWW.WSBinTerieurBouW.nl

http://www.wsbinterieurbouw.nl/
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t e r u g b l i K

BEGIN FEBRUARI WAS DE AFTRAP VAN HET 

NEDERLANDSE BEURSSEIZOEN MET CENTROP SALES 

EN HALL OF FRAMES. TWEE GOED BEZOCHTE DAGEN 

WAREN HET RESULTAAT. BIJNA 1.500 OPTICIENS HEB-

BEN DE CENTROP-SALES EN DE HALL OF FRAMES 

BEZOCHT EN OOK WIJ WAREN UITERAARD AANWE-

ZIG! KIJKT U MEER NAAR ONS FOTOVERSLAG!

CENTROP SALES

Valentino van LuxotticaBobo’s Eyewear

Enot

EyeVinci

Op de Centrop stand konden de bezoekers deze editie een 

video laten maken in de All you need is love caravan. Op 

Valentijnsdag konden de filmpjes online bekeken worden. Er 

zijn meer dan 100 filmpjes opgenomen
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Het team van Rodenstock viert het 140 jarig 

jubileum van het bedrijf met een uniek boek

Het team van Eyes2Be 

Frans Sanderse presenteer de F-Lock

Ava Brillen

▲ Osinga Brilmode
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t e r u g b l i K

OOK HALL OF FRAMES WAS DE ‘PLACE TO BE’! MET MOOIE COL-

LECTIES, EEN HEERLIJKE LUNCH EN NATUURLIJK EEN GEZELLIGE BAR 

(VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN IS OFFICIEEL SPONSOR VAN HALL OF 

FRAMES) KON DE VOORJAARSEDITIE ALS GESLAAGD BESTEMPELD 

WORDEN. TWEE DAGEN LANG WERD DE LOODS IN NIJKERK GOED 

BEZOCHT EN ZAGEN WE TEVREDEN GEZICHTEN. KIJKT U MEE?

HALL OF FRAMES

Nathalie Forrestier van 

Traction Productions

Corrie Blotenburg 

van Creatief Brillen

Martine van Etnia Barcelona

Het team van Etui & Zo 
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Het team van JCL Brilmode

Matthijs van Schijndel intro-

duceert exclusief in Nederland 

Helly Hansen & Röst Titanium 

Eyewear Ofar

Simple Eyewear van Insighter
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A w A r D s

Het is de missie van NanaWoody&John om het verschil tussen vakbekwame 
en gepassioneerde zelfstandige opticiens en met aanbiedingen smijtende 
ketens en branchevreemde kanalen zoals drogisterijen onder de aandacht van 
een groot publiek te brengen. Zelfstandige opticiens werken immers anders, 
verkopen andere producten en hebben totaal andere winkels waarin de bele-
ving gelukkig een steeds grotere rol speelt. 

Het platform doet dat met informatieve blogs op de website, met posts 
op Facebook en Instagram, met services aan geabonneerde opticiens, met 
een tijdschrift dat door de deelnemende opticiens aan hun klanten mee-
gegeven wordt en met events zoals de aanstaande uitreiking van de eerste 
NanaWoody&John Awards. 

EERSTE NANAWOODY&JOHN AWARDS 
WORDEN 10 APRIL UITGEREIKT

TWEE JAAR GELEDEN WERD NANAWOODY&JOHN GELANCEERD. DE NAAM VERWIJST NAAR NANA 

MOUSKOURI, WOODY ALLEN EN JOHN LENNON. DRIE ICONISCHE BRILDRAGERS DIE EEN DEEL VAN HUN 

IMAGO ZELFS AAN HUN BRIL TE DANKEN HEBBEN. EN DAT GELDT NATUURLIJK VOOR MEER BEROEMDHEDEN. 

Daarvoor zijn in allerlei categorieën een aantal onderscheidende producten 
en innovaties genomineerd net als tien recent ge- cq verbouwde en in 2016 
ge- cq heropende winkels die meedingen in de categorie Best Store Design 
Award. De afgelopen maand kon er op die winkels gestemd worden. De 
focus ligt op innovatie want dat is waarmee zelfstandige opticiens zich kun-
nen en moeten onderscheiden. Daarom zijn er straks ook EYENOVATION 
Awards voor bijzondere projecten en producten. 

Maandagavond 10 april, wanneer de Awards in Amsterdam uitgereikt wor-
den, belooft een mooie avond te worden waarin de zelfstandige opticiens 
zich op een positieve wijze aan de aanwezige pers zullen presenteren. Wie 
wint is in feite minder belangrijk. Het gaat om alle zelfstandige opticiens 
samen. De Opticien is er natuurlijk bij en in ons volgende nummer leest u er 
alles over!



Contact: Matthijs van Schijndel matthijs@norwegianeyewear.nl | Karin May karin@norwegianeyewear.nl | Adres: Moleneind 23 A | 1241 NG | Kortenhoef | T: 035 2201001

mailto:matthijs@norwegianeyewear.nl
mailto:karin@norwegianeyewear.nl
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JOHNSON & JOHNSON HEEFT DE OVERNAME VAN ABBOTT MEDICAL 

OPTICS (AMO) AFGEROND. AMO’S  SURGICAL BUSINES EN EYE 

CARE BUSINESS ZULLEN TOETREDEN TOT JOHNSON & JOHNSON 

VISION CARE, INC., PRODUCENT VAN ACUVUE® CONTACTLENZEN. 

DEZE TWEE BEDRIJVEN ZULLEN SAMEN WORDEN AANGEDUID ALS 

JOHNSON & JOHNSON VISION.

IN 2017 ORGANISEREN OPTICAL KICK OFF EN NICHE BEIDE BEURZEN 

OP DEZELFDE DAG ÉN OP DEZELFDE LOCATIE. DIT ZAL PLAATSVINDEN 

OP ZONDAG 3 SEPTEMBER IN PALEIS10 TE BRUSSEL. DE BEURZEN 

VULLEN ELKAAR DUSDANIG AAN, DAT HET IDEE IS ONTSTAAN OM DE 

KRACHTEN TE BUNDELEN MET BEHOUD VAN IEDERS IDENTITEIT. 

Deze bundeling van de wereldwijde leiders in contactlenzen en chirurgische 
oogheelkundige apparatuur is een belangrijke stap in de richting van Johnson & 
Johnson’s lang bestaande strategie om een leider op het gebied van ooggezond-
heid te worden, en bij te dragen aan het verbeteren en herstellen van het zicht 
van meer mensen over de hele wereld. Johnson & Johnson Vision zal nu in staat 
zijn om de omvangrijke krachten en expertise van elke organisatie te benut-
ten - en kunnen putten uit de enorme hoeveelheid middelen en expertise van 
Johnson & Johnson - om zich te richten op de behoeften van de consument.

Op de langere termijn is Johnson & Johnson van plan om onze innovatiepro-
cessen toe te passen voor beide organisaties - en verder te investeren in oog-
gezondheid - voor het ontwikkelen van productverbeteringen die de behoefte 
van de contactlensspecialist weerspiegelen, en van nieuwe producten waar 
klanten wereldwijd van zullen profiteren. 

Omdat de producten van Johnson & Johnson bestemd zijn voor verschillende 
oogzorgsegmenten, zullen de contactlens/oogzorg en chirurgische bedrijven 
als aparte, klantgerichte organisaties blijven opereren, en daarbij profiteren 
van de mogelijkheden om elkaar te ondersteunen.

Voor aanvullende informatie: 

Johnson & Johnson Vision
Tel. +31 (0)20 3469538
www.jnjvisioncare.nl

Met name voor de bezoekers, de zelfstandige Benelux opticiens, is het een uit-
gelezen kans om zich op één dag te oriënteren op een groot en divers aanbod 
van nieuwe collecties en zich te informeren over de nieuwste trends en ontwik-
kelingen. Zo wordt het bezoek aan beide beurzen een bijzonder waardevolle 
gelegenheid.

OPTICAL KICK OFF
Ontdek de nieuwste optische collecties van Charmant, Luxottica, Marchon, 
Menrad, Marcolin, Williame Optics en tevens het complete gamma instrumen-

ten van ZEISS, tijdens het jaarlijks evenement Optical Kick Off. Tijdens deze 
zeventiende editie profiteert u van uitzonderlijke condities en geniet u van een 
leuke dag met het hele gezin.

NICHE
Ook op de vierde editie presenteert NICHE een bijzondere selectie van niche 
collecties die er op dat moment toe doen, voor opticiens die onderscheidend 
willen zijn. ‘Sfeervol, een juiste mix aan merken, goed georganiseerd’ waren 
enkele lovende reacties na de eerste NICHE beurzen in 2015 en 2016. In 2017 
zullen we de bezoekers wederom inspireren met bijzonderheden en merkbele-
ving. Een dag vol interactie tussen designers, exposanten, en collega-optiekbe-
drijven.

WANNEER? 
Zondag 3 september 2017

WAAR?
Brussels Expo Paleis10

Meer informatie
Verdere informatie over o.a. het programma en de aanmelding volgt later. Het 
nieuws is ook te volgen op de websites en Facebook: 

www.nicheopticalfair.be
www.optical-kickoff.be 
www.facebook.com/nicheopticalfair
www.facebook.com/opticalkickoff

JOHNSON & JOHNSON RONDT OVERNAME 

          ABBOTT MEDICAL OPTICS AF

COMBINATIE OPTICAL KICK OFF EN NICHE 

           OP 3 SEPTEMBER 2017

http://www.jnjvisioncare.nl/
http://www.nicheopticalfair.be/
http://www.optical-kickoff.be/
http://www.facebook.com/nicheopticalfair
http://www.facebook.com/opticalkickoff


Essilor International, wereldmarktleider op het gebied van corrigerende gla-
zen,  en Optitrade, full service retail organisatie voor zelfstandige opticiens 
en audiciens, bundelen hun expertise en financiële middelen om de dienst-
verlening aan zelfstandige opticiens op het vlak van logistiek, marketing en 
ondersteuning op andere gebieden aanzienlijk uit te breiden. Beide partijen 
investeren hiermee in de versterking van de positie van de zelfstandig opti-
ciens op de Nederlandse markt. 

Jan Weber, Algemeen Directeur van Optitrade Retail Groep: “Deze manier 
van samenwerken past bij de strategie van zowel Optitrade als Essilor. Wij 
streven beide continu en op allerlei vlakken naar het versterken van de posi-
tie van onze deelnemers; zelfstandige opticiens in Nederland.” 

Volgens Essilor komen samenwerkingen als deze niet alleen ten goede aan 
de zelfstandige opticiens maar bieden ze ook vele voordelen voor de con-
sument, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, prijs en service. Door de 
expertise van Optitrade en de middelen en innovatiekracht van Essilor te 
combineren,  wordt er sneller geïnvesteerd in de groei en ontwikkeling van 
de totale Nederlandse optiekmarkt.

Sebastiaan de Jong, General Manager van Essilor Nederland: “Deze stap 
past inderdaad goed in onze gedeelde strategie van het versterken van de 
positie van zelfstandige opticiens op de Nederlandse markt. We hebben de 
afgelopen jaren veel investeringen gedaan in de dienstverlening aan en ont-
wikkeling van opticiens en we zullen dit de aankomende jaren blijven doen. 
Samenwerkingen als deze versterken onze relatie met zelfstandige opticiens, 
partners en andere partijen. Ze zorgen ervoor dat zelfstandige opticiens 
toegang hebben tot de laatste innovaties en ontwikkelingen in de optiek, ver-
nieuwende proposities en klantbeleving. Dit alles met maar één doel: onze 
klanten helpen zich zichtbaar te onderscheiden in een snel veranderende 
markt. Net zoals Optitrade een breed scala van producten van verschillende 

leveranciers blijft aanbieden, geldt ook dat Essilor blijft innoveren op het 
gebied van productontwikkeling, training & ontwikkeling, verkoopondersteu-
ning, winkel & klant analyses, consumentenmarketing en winkelbeleving. Dat 
ten goede komt aan alle professionals in de optiekbranche, ongeacht of en bij 
welke organisaties zij zijn aangesloten”.

Jan Weber vult aan: “De samenwerking is een weloverwogen proces geweest 
dat we heel zorgvuldig hebben aangepakt. We zijn anderhalf jaar lang met 
partijen in gesprek geweest. Maar ook toen we het nieuws bekend maakten 
hebben we dit gestructureerd en volgens een communicatieplan wereldkun-
dig gemaakt.”

“We hebben nu rond de 350 personen (leveranciers, deelnemers, relaties) 
persoonlijk en telefonisch gesproken met neutrale tot zeer positieve reacties 
op het nieuws. Mensen realiseren zich dat de markt snel aan het veranderen 
is en dat we krachten moeten bundelen om de positie van de zelfstandige 
opticien te versterken. Mochten opticiens nog met vragen rondlopen, neem 
dan contact op met uw Accountmanager of met Optitrade in Houten.”

BELANGRIJK OM TE BENADRUKKEN
De strategische samenwerking heeft geen gevolgen voor samenwerkingen en 
afspraken met derden, noch voor de organisatie en structuur van Optitrade 
Retail Groep. Optitrade blijft als full service retail organisatie voor zelf-
standige opticiens en audiciens een breed scala van producten van diverse 
leveranciers aanbieden waardoor zelfstandige opticiens en audiciens vrijheid 
van keuze behouden. Zoals in dit artikel vermeld blijft Essilor haar diensten 
verlenen aan alle Nederlandse spelers op de optiekmarkt.

Voor aanvullende informatie: Optitrade Retailgroep
Tel. +31 (0)30 6343132, www.optitrade.nl

ESSILOR INTERNATIONAL EN DE OPTITRADE RETAILGROEP ZIJN EEN STRATEGISCHE SAMENWERKING AANGEGAAN WAARMEE ZIJ ZELFSTAN-

DIGE OPTICIENS IN NEDERLAND INNOVATIEVE MOGELIJKHEDEN EN KANSEN BIEDEN. DE SAMENWERKING HEEFT OOK BETREKKING OP HET 

OPTITRADE LOGISTIEK CENTRUM, WAAR ZELFSTANDIGE OPTICIENS EN AUDICIENS EEN BREED SCALA VAN PRODUCTEN VAN DIVERSE LEVE-

RANCIERS KUNNEN INKOPEN. HIERMEE BOUWEN ESSILOR EN OPTITRADE DE SAMENWERKING DIE AL DERTIG JAAR BESTAAT, VERDER UIT.
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Essilor International & 
Optitrade Retailgroep 

 INTENSIVEREN SAMENWERKING

STRATEGISCHE SAMENWERKING 

VERSTERKT CONCURRENTIEPOSITIE 

VAN ZELFSTANDIGE OPTICIENS

http://www.optitrade.nl/
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Juist door het gebruik van 3D-technologie is het bij Monoqool moge-
lijk om een gepatenteerd schroefloos scharniersysteem te integreren. 
Bovendien bestaat de nieuwste Slider collectie uit brillen van slechts 4 
gram, waardoor comfort gegarandeerd is. Slider is daarmee de dunste 
3D geprinte bril in de wereld.  

Allan Petersen “Het zit in ons DNA om nieuwe wegen in te slaan.  Met 
de nieuwe Slider collectie brengen we fashion en high-tech technolo-
gie samen. De Slider serie is een voorbeeld van wat er gebeurt wan-
neer alle onnodige elementen in het ontwerp worden weggelaten. En 
dat is in principe ook de manier waarop ik mijn bedrijf run. Ik houd 
het puur en simpel, en voor zaken waar ik geen verstand van heb, 
verzamel ik mensen om mij heen die het beste in hun vak zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan het beheren van social media. Daarvoor werken we 
sinds kort onlangs samen met een geweldige jongen uit Canada. ”

WAAROM HEB JE GEKOZEN VOOR DEZE VOORUITSTRE-
VENDE EN INNOVATIEVE WIJZE VAN ZAKEN DOEN?
“Ik kom oorspronkelijk niet uit de optiek, maar uit de meubelindu-
strie. Toen ik kennismaakte met de optiekbranche vond ik dat er veel 
dezelfde ontwerpen en materialen op de markt waren. Dus om kans 
op succes te hebben, moesten we innovatief zijn. Zonder innovatie 
had Monoqool geen bestaansrecht. We hebben daarom 3D printing 
vanaf dag één ingezet.” 

“Maar ook op het gebied van communicatie, de manier van distribue-
ren et cetera, zijn we innovatief. We doen bijvoorbeeld voornamelijk 
aan online-marketing, omdat dit ons mogelijkheden biedt om direct te 
communiceren met onze dragers. Vooral voor een kleine organisatie 
biedt dit vele mogelijkheden. En dan heb ik het niet over af en toe 
iets posten, maar bezig zijn met vragen als: ‘Hoe krijg je je klanten 
betrokken bij het bedrijf, welke informatie willen zij graag ontvangen 
en waarom? Op Facebook heb je slechts 1,6 seconden de tijd om de 

HET DEENSE MONOQOOL BRENGT 3D GEPRINTE MONTUREN 

OP DE MARKT. UIT ENKEL EEN ‘HOOPJE POEDER’ MAKEN ZE 

MET BEHULP VAN EEN 3D-PRINTER PRACHTIGE INNOVATIEVE 

BRILLEN DIE EEN UITING ZIJN VAN ECHT DEENS VAKMAN-

SCHAP. MET HUN VERNIEUWENDE DESIGNS, TECHNIEK EN 

SUPERLICHTGEWICHT MONTUREN HOOPT MONOQOOL EEN 

BREDE GROEP MENSEN TE KUNNEN VOORZIEN VAN ZEER 

DRAAGBARE BRILLEN. MAAR NIET ALLEEN HET MAKEN VAN 

DE BRILLEN MAG INNOVATIEF GENOEMD WORDEN, OOK DE 

WERKWIJZE EN VISIE VAN EIGENAAR ALLAN PETERSEN ZIJN 

VOORUITSTREVEND EN NIET ALLEDAAGS. DE REDACTIE VAN 

DE OPTICIEN SPRAK MET HEM TIJDENS OPTI MÜNCHEN. 

Monoqool 
WANNEER FASHION 

TECHNOLOGIE ONTMOET

aandacht van de consument te trekken. Dat is nog niet zo simpel en verreist net 
als het maken van de brillen vakwerk.” 

“De volgende stap voor ons is om het leven van onze klanten – de opticien – nog 
makkelijker te maken en ze constant van geweldige producten en marketing mate-
rialen te voorzien. Maar ook om ze online tools te geven om klanten aan de zaak 
te binden. Dat hoeven niet eens Monoqool klanten te zijn. Maar als we een ‘tool’ 
kunnen ontwikkelingen waarbij opticiens tevens online een slag kunnen slaan, 
zou ik dat geweldig vinden.”

Allan vervolgt: “Juist doordat wij goede mensen om ons heen verzamelen en veel 
uitbesteden zijn we vrij om innovatief te zijn. We werken bijvoorbeeld met een 
graphic designer in zowel Denemarken als in Australië. Met de graphic designer uit 
Australië werk ik al zes jaar samen, terwijl ik hem nog nooit  ‘real live’ ontmoet heb. 
Zelfs het opnemen van de telefoon hebben we uitbesteed. Op deze wijze houden 
wij ons bedrijf luchtig en simpel, waardoor er ruimte is om innovatief te zijn.”

Voor aanvullende informatie: 
Odé, tel. +31 (0)162 404070, www.gavebrillen.nl
Agnes de Zwart, tel. +31 (0)6 28241248

U KOMT BESLIST
ONTSPANNEN
AAN.
SEIKO DRIVE

http://www.gavebrillen.nl/


WWW.SHAMIR.NL

Shamir Blue Zero is een nieuw optisch materiaal 
met ingebouwde bescherming tegen schadelijk 
blauw licht.

↗ Bescherming tegen blauw licht zonder in te   
 leveren op contrast

↗ Heldere glazen voor visueel comfort in alle   
 omstandigheden

↗ Beschermt de ogen en vermindert vermoeidheid

↗ Grote doelgroep: kinderen en volwassenen,   
 emmetroop of ametroop

Je kunt er nu voor zorgen dat de ogen van elke klant 
automatisch beschermd zijn, met 
SHAMIR BLUE ZEROTM.

SHAMIR
BLUE ZERO™
MET INGEBOUWDE BESCHERMING

http://www.shamir.nl/
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Miriam Idris vertelt enthousiast verder: “Vasuma is mijn eerste merk waar het 
allemaal mee begon. Een Zweeds authentiek eyewearlabel dat de jaren ‘50 
en ‘60 laat herbeleven maar dan in een nieuw jasje.” 

“Naast Vasuma voer ik nog een drietal prachtige nichemerken. Wat dacht 
je van het hippe en kekke merk Coco and Breezy? Het trendy Italiaanse 
Milanees merk Terry Trish, vervaardigd met het allermooiste asccetaat en 
met een flexveer. Maar sinds kort hoort daar ook mijn eigen House Brand 
My-Eyewear bij. Prachtige retro monturen van acetaat en metalen veer met 
een mooie overloop van kleuren. Binnen de collectie krijgt elk model ont-
werp de naam van de persoon die ik daarvoor gebruik in de fotoshoot, dus 
‘echte’ mensen.”

“Ik vond het belangrijk om een eigen House Brand te starten, omdat ik mijn 
aanbod graag all-round en dynamisch wil hebben. Ik bied daarom ook extra 
diensten aan als ‘Make-up team My-Eyewear, waar ik mijn ervaring inzet. Zo 
heb ik zes jaar voor Chanel Nederland gewerkt en een periode daarvan als 
Internationaal Make-Up artiest.”

‘MAKE-UP TEAM MY-EYEWEAR’. KAN JE VERTELLEN WAT 
DIT PRECIES INHOUDT? 
“My-Eyewear biedt de aanvullende service aan om in de optiekzaak een 
goed georganiseerde make-up dag te verzorgen om modemerken/monturen 

nog meer onder de aandacht te brengen. My-Eyewear komt langs met een 
zeer professioneel visagistenteam bestaande uit twee personen: een visagist 
en haar assistent.”

“Wij willen de klant direct laten voelen en zien hoe je oog make-up kan 
aanbrengen als brildraagster. Pas na deze professionele oog make-up en een 
kleine ‘’touch up’ van de rest van het gelaat wordt er door de eigen meder-
werkers van de winkel overgegaan tot het uitzoeken van een nieuw montuur. 
Wij nemen de gehele collectie make-up benodigdheden mee met de klan-
tenkaarten waar het persoonlijke oogmake-up advies genoteerd wordt door 
de assistent. Als mooie afsluiting krijgt de klant een goed gevulde goody-bag 
mee naar huis. Wij willen de opticien kennis laten maken met een professio-
nele make-up promotie (mode) dag die, van te voren, zeer goed geregisseerd 
en doorgesproken is.”

“Toen ik My-Eyewear een jaar geleden startte had ik een duidelijke visie. 
Deze visie heeft prachtig vorm gekregen dankzij de merken, maar ook door 
de extra diensten die ik de zelfstandige opticien aanbied. Op naar een vol-
gend succesvol jaar!”

Voor aanvullende informatie: My-Eyewear
Tel. +31 (0)6 53528142
www.my-eyewear.nl

My-Eyewear 
                     BESTAAT ÉÉN JAAR!

OP 1 MAART 2016 STARTTE MIRIAM IDRIS MY-EYEWEAR. PRECIES EEN JAAR GELEDEN 

DUS EN DAAROM IS HET FEEST BY MY-EYEWEAR. HET IS VOOR MIRIAM EEN PRACHTIG 

JAAR GEWEEST WAARIN ZIJ DE EERSTE STAPPEN ALS ONDERNEEMSTER ZETTE BINNEN DE 

OPTIEKBRANCHE EN MET HAAR JARENLANGE ERVARING BINNEN DE OPTIEK KON HET NIET 

ANDERS DAN EEN SUCCES WORDEN. MIRIAM KIJKT MET VEEL VOLDOENING TERUG OP 

HET EERSTE JAAR: “HET WAS UITERAARD SPANNEND, MAAR IK HEB MET PASSIE, AL MIJN 

KUNDE ERIN GELEGD. IK WIL DAN OOK DE OPTICIENS BEDANKEN DIE VERTROUWEN IN 

MY-EYEWEAR HEBBEN GEHAD EN DIRECT EEN SAMENWERKING ZIJN AANGEGAAN. IK KIJK 

VOL VERTROUWEN UIT NAAR EEN NIEUW DYNAMISCH JAAR.”

http://www.my-eyewear.nl/
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WAT IS DE TOEKOMST VAN DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN? EEN VRAAG DIE ZE ZICH 

BIJ HET CENTROP NOG EENS EXTRA HARDOP STELLEN NA BEKENDMAKING VAN 

ESSILOR ALS AANDEELHOUDER VAN OPTITRADE, MAAR OOK NA DE FUSIE TUSSEN 

ESSILOR EN LUXOTTICA. HET CENTROP HEEFT ER ZO ZIJN EIGEN VISIE OP DIE ZIJ 

GRAAG AAN U BEKEND MAKEN: 

Door de fusie van twee grote internationale bedrijven is een creatie ontstaan 
die glas, monturen en zonnebrillen produceert, maar daarnaast ook eigenaar 
is van winkels en verschillende grote online webshops. Webshops welke u 
dagelijks beconcurreren met o.a. contactlenzen van bedenkelijke prijsni-
veaus.”

“Vervolgens heeft één van deze bedrijven (indirect dus de creatie zoals 
bovenstaand beschreven) een belang genomen in een inkooporganisatie. U 
heeft er bewust voor gekozen uw eigen winkel te beginnen. Ook heeft u er 
bewust voor gekozen u niet aan te sluiten bij een franchise organisatie. Uw 
uitgangspunten waren o.a. bij dit besluit, dat u uw optiekzaak wilt leiden 
zoals u dat wilt en dat u 100% onafhankelijk wil zijn. U bepaalt zelf uw col-
lectie monturen in uw winkel en met welke glas- en contactlenzenleverancier 
u wilt werken. Uw kracht is juist uw onafhankelijkheid, zelf bepaalt u het 
succes van uw winkel!”

“De zorg die u besteedt aan uw klant en uw expertise maken dat de consu-
ment bij u blijft terugkomen in uw winkel. Vanzelfsprekend kunt u niet ach-
terover leunen en denken dat alles vanzelf gaat. Wanneer u blijft investeren in 
uw kennis, klantgerichtheid en net dat beetje extra dat u onderscheidt van de 
rest, hoeft u als zelfstandig opticien niet bang te zijn dat u aan de kant wordt 
gedrukt door de grootwinkelbedrijven.”

“Centrop kan u hierbij ondersteunen en laat u in uw waarde. Doordat 
Centrop een coöperatieve vereniging is, zijn de leden eigenaar en kunnen 
deze hun stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering. 100% onaf-
hankelijk en zelfstandig opticien blijven, dat is toch wat u wilt?”

“KEEP CALM AND STAY 
        AN INDEPENDENT OPTICIAN”

EMERGENCY NUMBER CENTROP
026 - 364 80 48

KEEP 
CALM

AND STAY AN 

INDEPENDENT

OPTICIAN

“DE OPTIEKMARKT IS ALMAAR IN BEWEGING EN 

HELAAS NIET ALTIJD IN POSITIEVE ZIN VOOR U ALS 

ZELFSTANDIG OPTICIEN. WAT BETEKENEN DE LAATSTE 

MARKTONTWIKKELINGEN NU EIGENLIJK VOOR U?

Edwin Tilroe, Tilroe Optiek te Vlissingen: “Marktontwikkelingen 
kan je niet tegenhouden, of je wilt of niet, je zal ermee om 
moeten gaan. Hierbij is het belangrijk of je denkt mee te moe-
ten gaan of dat je vasthoudt aan je eigen koers. De vraag is 
dan ook: Voel je je thuis bij een inkooporganisatie die samen 
gaat met ander leveranciers of blijf je op koers en zie je het 
belang in van een inkooporganisatie die doet wat het primair 
moet doen? Aangezien ik mijn eigen koers wil blijven varen, 
voel ik mij thuis bij Centrop die zich voornamelijk richt op 
een zo gunstig mogelijke inkoop voor mij als zelfstandig 
opticien.” 

Eric van der Goot, Van der Goot Optiek te Nijkerk: “Wij heb-
ben een schitterend vak, een ambacht die uniek is binnen 
de detailhandel. Naast ons vakmanschap ondernemen wij 
ook met passie. Zodra wij onze zelfstandigheid kwijtraken 
zouden wij ook onze passie voor het vak kwijt kunnen raken. 
De huidige ontwikkelingen binnen de optiekmarkt kunnen 
onze zelfstandigheid ondermijnen. Ik adviseer mijn collega’s 
dan ook om net als ik het zicht scherp te houden en voor 
zelfstandigheid te kiezen.”

Roy Aandekerk, directeur Centrop: “Als zelfstandig ondernemer zou je 
het besef moeten hebben dat een leverancier als aandeelhouder van 
een inkooporganisatie je eigen bedrijfsvoering niet ten goede komt. 
Bedrijfswinsten worden direct geïnvesteerd in de bedrijfsketen, waar-
mee je je eigen concurrentie financiert. Hiermee is de rivaliteit tussen 
bestaande aanbieders uit balans. Er ontstaat dan een machtsblok wat 
tegen je kan werken. Maar de tegenhanger van machtige leveranciers 
zijn machtige afnemers. Gelukkig zijn er verstandige ondernemers 
welke hun zelfstandig ondernemerschap koesteren.”

Voor aanvullende informatie: 
Centrop, tel. +31(0)26 3648048, www.centrop.nl

http://www.centrop.nl/


D e  o p t i C i e n  n r  2  2 0 1 738

C o V e r s t o r y

NIKON STAAT BEKEND ALS ÉÉN VAN DE TOP 100 BEKENDSTE MERKEN IN DE WERELD. AL 100 

JAAR ZET NIKON ZIJN OPTISCHE EXPERTISE IN VOOR ONTWIKKELING VAN ONDERSCHEIDENDE 

OPTISCHE PRODUCTEN MET EEN HOOGWAARDIGE KWALITEIT ZOALS STEPPERS, DIGITALE COM-

PACT- EN SPIEGELREFLEXCAMERA’S, BEELDOPSLAG TECHNIEK EN NATUURLIJK BRILLENGLAZEN. 

NIKON HEEFT EEN TOONAANGEVENDE POSITIE VERWORVEN IN DE OPTISCHE INDUSTRIE EN 

EEN STERKE MERKBELEVING, DOOR DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE OPTISCHE TECHNO-

LOGIEËN EN HET EXCLUSIEVE NIKON OPTICAL DESIGN ENGINE (NODE) CALCULATIEPROCES 

VOOR BRILLENGLAZEN.

       I SEE 100 years 
               Nikon brillenglazen
      100 JAAR OPTISCHE KENNIS EN 

INNOVATIES IN BRILLENGLAZEN MET MERKBELEVING

I SEE NIKON SHARP & CLEAR

• Nikon viert in 2017 het 100-jarig jubileum
• Presio Master Infinite is het nieuwste multifocale brillenglas
• Nikon I SEE campagne is direct herkenbaar voor consumenten
• Vertrouwen consumenten in één van de bekendste merken
• Innovatiekracht Nikon al 100 jaar bewezen

BRILLENGLAZEN
CAMERA’S

SCANNERS

AEROSPACE

MICROSCOPEN

VERREKIJKERS

STEPPERS

I SEE AN OPPORTUNITY
HOC is trots het merk Nikon en het glasprogramma te kunnen aanbieden. Zeker in 2017, 
waarin Nikon als bedrijf 100 jaar bestaat! Met dit glasprogramma biedt u uw consumenten de 
mogelijkheid de beleving en optische kwaliteiten te ervaren van Nikon. Dit toonaangevende 
merk met een sterke innovatieve reputatie spreekt direct tot de verbeelding. 
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I SEE NIKON LENSWEAR
Frank van der Voort, Sales Manager HOC: “Opticiens hebben met het innova-
tieve glasassortiment, het merk en de campagnebeelden van Nikon unieke tools 
in handen, waarmee hij klanten direct kan winnen. Met het vertrouwen in het 
merk Nikon en de unieke ontwerpen vanuit het NODE systeem versterkt dit de 
concurrentiepositie voor opticiens. Met de verschillende ‘NIKON I SEE’ campag-
nes wordt dit optimaal ondersteund door ons. Het nieuwste Partner Programma 
zoals aangegeven is zeer compleet en flexibel samen met HOC verder te ontwik-
kelen. De Nikon garantie- en merkcertificaten in de vorm van een luxe boekje en 
pasje versterken de kwaliteitsbeleving bij de consument. 

Als u dan wist dat 80% van uw consumenten het merk Nikon kent en uw advies 
voor de brillenglazen direct volgt, dan kunt u in het 100-jarig jubileumjaar 
zelf het verschil ervaren!  Het HOC sales team presenteert het Nikon Partner 
Programma graag met trots”, aldus Frank. Voor een afspraak, bezoek aan de 
showroom in Diemen (incl. Shop-in-Shop concept) of informatie, neemt u con-
tact op met Holland Optical Company. 

NIKON PARTNER PROGRAMMA
Speciaal voor de introductie van het Nikon merk en glasassortiment heeft HOC 
het Nikon Partner Programma opgezet. Hiermee heeft u alle tools om zich in de 
presentatie van de Nikon brillenglazen direct te onderscheiden. Dit exclusieve 
programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals:

Afb. 1 Blur Control verbreedt en verzacht het 

verloop van de progressieve zone

Afb. 2 Deformation Tuner vermindert 

vervorming in de perifere zone

Afb. 3 Binocular Tuner zorgt voor 

een stressvrije waarneming

• Nikon brand-, product- en digitale tools 
• Nikon I SEE Sharp and Clear en Nikon I SEE Better Living thema’s 
 voor instore en online communicatie
• Nikon Shop-in-Shop concept (zie afbeelding)
• Nieuwste digitale tool Optical Vision Center (klantreis presentatie)

INTRODUCTIE PRESIO MASTER INFINITE MULTIFOCAAL 
HOC start het jubileumjaar in april met de introductie van het nieuwste multifocale brillenglas, Nikon Presio Master Infinite. Voor het vervaardigen 
zijn drie innovatieve technologieën ontwikkeld om resterende aberraties in de kijkgebieden tot een minimum te beperken. De Blur Control (afb. 1), 
Deformation Tuner (afb. 2) en Binocular Tuner (afb. 3) zijn toegevoegd aan het NODE calculatieproces. Hierdoor biedt Presio Master Infinite het per-
fecte gevoel van Surround View en stressvrij kijken. 

Holland Optical Company
info@hocsite.com, telefoon 020-6 951 951 
www.hocsite.com en www.nikonbrillenglazen.nl

mailto:info@hocsite.com
http://www.hocsite.com/
http://www.nikonbrillenglazen.nl/


ESSILOR INTRODUCEERT  
FLASH TO MIRROR

GEACTIVEERD DOOR TRANSITIONS

Essilor Nederland, Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar

Tel. 088-0888 111   www.essilorpro.nl    www.essilor.nl

Productinnovaties staan centraal binnen Essilor. Dit voorjaar lanceren wij de stijlvolle ‘Flash to Mirror’-range 
in combinatie met Transitions Xtractive brillenglazen. De unieke e-mirror coating wordt afhankelijk van de 
lichtomstandigheden geactiveerd en zorgt voor een stijlvolle look en veel kijkcomfort. Er is keuze uit negen 
verschillende kleurtinten van Flash to Mirror. Een echte eye catcher!

Wist u dat u ook aankomend seizoen ook voor zonneglazen bij Essilor aan het juiste adres bent? De scherp 
geprijsde zonneglazen vindt u het hele jaar door in de reguliere bestelsystemen. Nieuwsgierig naar het 
assortiment? Informeer dan naar de brochure ‘Zonneglazenassortiment 2017’ via de Essilor klantenservice 
of maak een afspraak met uw Essilor optiekadviseur. 

www.essilorpro.nl

MIRROR 
YOUR 

STYLE

Essilor adv_ De Opticien_240x340L_feb2017_def.indd   1 03-03-17   10:16

http://www.essilorpro.nl/
http://www.essilor.nl/
http://www.essilorpro.nl/
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C o l l e C t i e n i e u w s

De Elemento monturen met 24 karaats goud komen in zes verschillende limited-
edition modellen. Het edelmetaal is niet opzichtig maar subtiel aangebracht in 
de details van de monturen. Hiermee versterkt het de typische kleuringen waar 
Blackfin om bekend staat. Het bijzondere aan deze collectie is de uitdrukking van 
een complex eenvoud. High-tech elementen komen samen met vakmanschap en 
een passie voor eenvoudige details. 

Blackfin levert de Elemento serie aan een geselecteerd aantal opticiens over de 
wereld. De modellen worden gepresenteerd in een zwarte vitrine met zes stukken 
die de kenwaarden van het merk uitstralen. 

Acetaat is een materiaal dat nog niet eerder gebruikt is door Blackfin. Het nieuwe 
materiaal wordt in de Lamina Plus collectie gecombineerd met de luxe kenmer-
ken van het merk. Het vakmanschap is ook bij deze serie te zien. De vier nieuwe 
modellen zijn gemaakt van titanium, maar met celluloseacetaat montuur. Een 
slimme combinatie die nieuwe details toevoegt aan het merk waarin onderzoek en 
design samen worden gebracht in een creatieve vorm. 

De modellen Glen Cove en Searose hadden voorheen een ovale vorm, maar zijn 
nu voorzien van een langwerpige bovenrand. Samen met het gebruik van dubbele 
materialen en contrasterende kleuren zorgt deze rand ervoor dat de modellen een 
vrouwelijke uitstraling hebben. 

Voor mannen zijn de modellen Bremen en Cutler ontworpen. De klassieke recht-
hoekige vorm van Bremen krijgt een nieuwe persoonlijkheid door het gebruik van 
verschillende materialen. Het montuur is verkrijgbaar in meer sobere kleuren zoals 
brons, donker schildpad, grijs of ondoorzichtig blauw. Cutler maakt de serie af met 
de nieuwe interpretatie van de iconische panto vorm. Ook dit model is verkrijgbaar 
in verschillende kleuren.

Voor aanvullende informatie: 
Speets Brillen
Tel. +31 (0)35 6833815
www.speetsbrillen.nl

BLACKFIN ELEMENTO IS EEN SPECIAL EDITION BOX MONTUREN MET 24 

KARAATS GOUD. UITERAARD ZIJN DE MONTUREN OOK IN EEN BASIC 

UITVOERING VERKRIJGBAAR. DAARNAAST PRESENTEERT BLACKFIN DE 

LAMINA PLUS COLLECTIE VOOR DE LENTE EN ZOMER VAN 2017. MET 

ACETAAT ALS NIEUW MATERIAAL WORDEN STIJL EN INNOVATIE BIJ 

ELKAAR GEBRACHT. SAMEN MET DE LUXE KENMERKEN VAN BLACKFIN IS 

DIT BEPALEND VOOR DE NIEUWE COLLECTIE BRILMONTUREN. 

▴ Blackfin Elemento 

▼ Glen Cove

SKY’S THE LIMIT: 
DE NIEUWE CAMPAGNE VOOR 2017. VOOR DEZE 

CAMPAGNE IS DE ETNA ALS DECOR GEBRUIKT, EEN 

NATUURLIJKE SETTING DIE PAST BIJ DE KERN VAN 

BLACKFIN. DE RUWE OMGEVING ROEPT UITDAGING 

EN HET TESTEN VAN HET VERMOGEN OP OM DE EIGEN 

GRENZEN TE OVERSCHRIJDEN. DAT SLUIT AAN BIJ DE 

UITDAGINGEN DIE BLACKFIN AANGAAT.

BLACKFIN 
      PAKT UIT 
  MET NIEUWE 
      MATERIALEN VOOR 
ZOMERCOLLECTIES

http://www.speetsbrillen.nl/
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ZEISS EnergizeMe brillenglazen
De eerste brillenglazen speciaal 
ontworpen om de ogen te verfrissen
na het dragen van contactlenzen.

• Helpt vermoeide ogen te ontspannen 
• Voorkomt verdere oogstress 
• Helder en scherp zicht
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Beschikbaar vanaf 15 mei

Wordt u onze test klant?



D e  e x p e r t s  A A n  h e t  w o o r D

WEL GOED, MAAR TOCH… “MWAH” DOOR ELIEN JANSSEN
“Mwah” betekent o.a. zoen, door het geluid wat je hierbij maakt. Echter als ik in de 
contactlens praktijk  “mwah” hoor is het niet omdat ze mij zo graag willen zoenen. 
Bij “mwah” is er werk aan de winkel! “Mwah” biedt kansen om je als vakspecialist te 
onderscheiden en van “wel goed” “perfect” te maken. 

“Maar…. hoe doe ik dat dan?” Deze vraag krijg ik regelmatig op de Helpdesk. Mijn 
antwoord is steevast: luisteren & vakmanschap. Laten we gebruik maken van onze 
expertise en zachte lenzen weer gaan aanmeten! Wat als ik je vertel dat we nu ook 
zachte lenzen individueel kunnen aanmeten. Uniek berekend op hoogtedata van maar 
liefst 15mm. Dan wil je mij toch wel zoenen ;). Hierdoor kunnen we het volledige 
gebied waar de zachte contactlens zich bevindt in kaart brengen. “Dit is vast ingewik-
keld en arbeidsintensief…” Helemaal niet!! Graag licht ik dit toe middels een casus 
uit de Procornea aanpaspraktijk in Eerbeek.

CASUS
Jet is een actieve dame van 31 jaar en trotse moeder van 2 kids. Ze draagt sinds 6 
maanden lenzen en is blij dat ze geen bril meer hoeft te dragen. 

Initieel refractie:
OD s-4.25 va 1.2
OS s-4.00 va 1.2
Jet draagt “one size fits all” lenzen 
OD -4.00, OS -3.75 diam 14.20 radius 8.60

Bij haar periodieke controle antwoordde zij op de vraag hoe de contactlenzen beval-
len: “Wel goed, maar toch…mwah”. Met name in de loop van de dag liep het comfort 
terug. Ook had ze het gevoel dat ze minder scherp ziet met haar bril op als ze na een 
lange werkdag de lenzen uitneemt (spectacle blur). 

OD va 0.90 plano c-0.50 as 10 va 1.0
OS va 1.0   plano  c-0.25 as 5  va 1.0 
De Visus was duidelijk iets verminderd t.o.v. initieel en verliep moeizaam.

Passing: Lenzen bewegen nauwelijks en nasaal zie je duidelijk dat de lens insnoert in 
de conjunctiva (zie Afbeelding 1). 
 

Ik heb direct na het verwijderen van haar lenzen een topografie gemaakt 
en deze vergeleken met de initiële topografie (zie Afbeelding 2).

Er is duidelijk warpage zichtbaar na 8 uur zachte lenzen dragen, wat 
de klacht van spectacle blur verklaart. Ik heb de initiële topografieën, 
refractie en de cornea diameter in MyProcornea geladen en voor de 
zachte lens-module gekozen. MyProcornea geeft direct het beste 
zachte lensadvies berekent op hoogte.

Voor Jet krijg ik het advies van MyProcornea om maatwerk zacht aan 
te meten i.v.m. de sagitta hoogte (Afbeelding 3). De afbeeldingen 
laten de hoogte van beide ogen tot 15 mm zien en de maximale en 
minimale sagitta. De cornea sagitta’s van Jet zijn lager zijn dan gemid-
deld. Op basis van deze lage sagitta’s is Jet niet een ideale kandidaat 
voor “one size fits all” lenzen. De sagitta van een one size fits all lens 
is voor haar ogen te hoog, wat simpel gezegd betekent dat de lenzen 
te vast gaan zitten. Dit verklaart ook de klachten en de strakke pas-
sing. Enkel en alleen de radius kaart had hier onvoldoende inzicht 
gegeven wat resulteert in een verkeerde lenskeuze. 

Met behulp van deze unieke rekentool heb ik voor Jet op maat 
berekende zachte lenzen besteld. Je ziet dat de lenzen een diameter 
en radius hebben op 0.10 nauwkeurig berekend. Dit zorgt voor een 
perfecte passing (zie Afbeelding 4). Bij haar periodieke controle ant-
woordde Jet op de vraag hoe de contactlenzen bevallen: “Perfect, ik 
kan je wel zoenen”. 

*Disclaimer: het aanpassen van zachte maatwerklenzen geeft een ver-
hoogd risico op (on)gewenst zoenen en mond tot/ op mond reclame.

PROCORNEA’S 
ERVARINGEN EN TIPS VAN 

OPTOMETRISTEN

DE HELPDESK VAN CONTACTLENZENFABRIKANT PROCORNEA NEDERLAND 

B.V. BEANTWOORDT REGELMATIG VAKINHOUDELIJKE VRAGEN. IN DEZE 

TERUGKERENDE RUBRIEK DELEN OPTOMETRISTEN RON BEERTEN EN ELIEN 

JANSSEN HUN KENNIS EN ERVARING MIDDELS EEN CASUS.  DEZE EDITIE IS 

ELIEN AAN HET WOORD.*
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i n t e r V i e w

ROGER BACON IS GESPECIALISEERD IN EXCLUSIEVE, OP MAAT 

GEMAAKTE BRILLEN VOOR IEDER GEZICHT. SINDS DE OPRICHTING 

IN 2014 WEET HET START-UP BEDRIJF UIT AMSTERDAM ZIJN POSITIE 

BINNEN DE OPTIEKBRANCHE LANGZAAM MAAR ZEKER UIT TE BREI-

DEN. EN MET DE NIEUWE SAMENWERKING MET HET BELGISCHE  

DESIGNBUREAU KOMOREBI, IS NAAST DE HUIDIGE COLLECTIE 

(DIE EVENEENS VOLLEDIG IS HERONTWORPEN) EEN BIJZONDERE  

DESIGNCOLLECTIE ONTSTAAN. TIJD DUS VOOR EEN GOED GESPREK 

MET PIETER JONCKHEER, CEO BIJ ROGER BACON EYEWEAR.

ROGER BACON 
WERKT SAMEN MET KOMOREBI EN 

PRESENTEERT DESIGNCOLLECTIE
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ROGER BACON VOERT OP DIT MOMENT VERSCHIL-
LENDE COLLECTIES. JULLIE EIGEN COLLECTIE EN EEN 
COLLECTIE BESTAANDE UIT EEN SAMENWERKING MET 
KOMOREBI. KAN JE OVER BEIDE WAT MEER VERTEL-
LEN?
“Zeker! Onze eigen Roger Bacon Eyewear collectie is onlangs 
volledig herontworpen, zodat we nog meer aan de behoefte en 
wensen van de drager kunnen voldoen. Het unieke van de col-
lecties is natuurlijk dat deze volledig op maat gemaakt is voor 
de drager. Een grote toegevoegde waarde voor de klant en een 
onderscheidende positie voor de opticien. De collectie bestaat 
uit twintig verschillende framedesigns en heeft zeventien verschil-
lende kleuren.”

“Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Komorebi. 
Komorebi is een Belgisch designbureau dat subtiel een nieuw 
licht werpt op design. Bovendien hecht het bedrijf grote waarde 
aan kwaliteit en zijn de ontwerpers afkomstig van Hoet. We zijn 
dan ook erg blij met de samenwerking, omdat we nu een desig-
nercollectie kunnen presenteren die echt uniek is. Het voordeel 
van 3D printing is dan ook de ongekende mogelijkheden die er 
ontstaan op het gebied van design. In deze designercollectie laten 
we zien wat er mogelijk is op dit gebied. De collectie is een addi-
tie op onze huidige collectie, om een nog bredere doelgroep aan 
te spreken.”

“Onderdeel van deze collectie is de ‘Twins’. Bij de Twins is het mogelijk om 
twee verschillende kleuren te combineren. De bovenkant kan bijvoorbeeld 
een andere kleur hebben dan de onderkant van de bril. Maar ook de ‘Facet’ 
maakt onderdeel uit van de collectie en speelt met verschillende lijnen waar-
door een prachtig 3D effect is ontstaan. De ‘Edge-bril’ tot slot is de meest 
futuristische lijn van de drie. Een modern design waarin eveneens diepte een 
belangrijke rol speelt. Ontwerpen die met traditioneel acetaat niet mogelijk 
geweest zouden zijn of tegen hoge kosten. Met deze samenwerking halen wij 
het uiterste uit de mogelijkheden van 3D printing.” 

HOE GAAT HET PRODUCTIEPROCES PRECIES IN ZIJN WERK?
“Onze op maat gemaakte brillen worden aan de hand van een 3D-scan van 
het gezicht gemaakt. We onderscheiden ons met een zelf ontwikkeld algo-
ritme dat de 3D-scan van het gezicht integreert in het montuur. De opticien 
onderscheidt zich dan ook door het betrekken van unieke moderne techno-
logie in de bedrijfsvoering. Op het holografische display in de winkel kan 
de klant direct in 3D zien hoe de bril staat. Met de bijgeleverde sales tablet 
kunnen de klanten zelf hun materiaal, kleur en ontwerp kiezen: iedere bril is 
100% uniek.”

“Wanneer de unieke bril uitgekozen is, gaan wij de bril produceren. Je kan 
het eigenlijk het beste vergelijken met het bestellen van een maatpak bij bij-
voorbeeld Suit Supply. We maken gebruiken van de laatste technieken op het 
gebied van 3D printing en ook binnen het kleuringsproces hebben wij stap-
pen gezet, waardoor de collecties letterlijk nog beter uit de verf komen.”

ROGER BACON IS OPGERICHT IN 2014 TOEN PIETER JONCKHEER EN 

JAN BEREND ZWEERTS ZICH BESEFTEN WELKE ENORME IMPACT ADDITIVE 

MANUFACTURING ZOU KUNNEN HEBBEN OP DE BRILLENINDUSTRIE. “ONZE 

KINDEREN DRAGEN BRILLEN EN WE ERVAARDEN ZELF HET GEDOE DAT JE KAN 

HEBBEN ALS EEN BRIL SLECHT ZIT. WE WAREN OVERTUIGD DAT JE BRILMON-

TUREN MET BEHULP VAN DIGITALE PRODUCTIETECHNIEKEN KAN MAKEN DIE 

ZOWEL MOOI IN DESIGN ZIJN ALS GEVORMD ZIJN NAAR DE INDIVIDUELE 

BIOMETRISCHE KENMERKEN. WIJ ZIJN ER TROTS OP HET EERSTE BEDRIJF TE 

ZIJN DAT DE 3D BIOMETRISCHE SCANS VAN DE KLANT GEBRUIKT IN HET 

PRODUCTIEPROCES VAN HET BRILMONTUUR ZONDER HET ONTWERP VAN 

DE BRIL AAN TE TASTEN.”

ZIJN ER NAAST DE BIJZONDERE COLLECTIE EN DE OP MAAT 
GEMAAKTE BRILLEN NOG MEER REDENEN OM MET ROGER 
BACON IN ZEE TE GAAN?
Uiteraard! Roger Bacon biedt hiermee de oplossing voor een probleem waar 
veel opticiens mee worstelen: grote voorraden. Door de unieke virtuele 
meettechnologie te vertalen in een digitaal display, kan de klant direct alle 
beschikbare monturen passen. Voorraden behoren tot het verleden: elk mon-
tuur wordt pas na aankoop geproduceerd.”

Voor aanvullende informatie: 
Roger Bacon Eyewear
Tel. +31 (0)35 3020270
www. rogerbacon-eyewear.com

Edge Twins

Facet

http://rogerbacon-eyewear.com/


optitradelogistiekcentrum.nl 

OPTITRADE LOGISTIEK CENTRUM | WANT TIJD IS GELD

Weet u 
waar OLC 
écht voor 
staat?

OLC is de afkorting van Optitrade Logistiek Centrum, maar waar het écht voor staat, is het nog
sterker maken van zelfstandige opticiens in hun strijd tegen de ketens en online aanbieders.

Het OLC helpt zelfstandige opticiens die zijn aangesloten bij Optitrade hun (inkoop)krachten te bundelen. Dankzij het OLC profiteren zij van

lagere inkoopprijzen voor contactlenzen en vloeistoffen én van een betere logistieke service.

Het OLC vormt een centraal orgaan voor álle bestellingen en dat bespaart veel tijd. Omdat het OLC namens de opticien de producten direct

bij de consument kan laten bezorgen, heeft de opticien tijd over voor wat hij het liefste doet en het beste kan: ondernemen.

WILT U WETEN WAT HET OPTITRADE LOGISTIEK CENTRUM VOOR Ú KAN BETEKENEN? 

KIJK OP WWW.OPTITRADELOGISTIEKCENTRUM.NL VOOR HET COMPLETE VERHAAL. U KUNT OOK CONTACT OPNEMEN 

MET UW ACCOUNTMANAGER VAN OPTITRADE RETAILGROEP, +31 (0)30 634 31 32.  
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z o n n e b r i l l e n / m o n t u r e n

De monturen van Sea2See zijn vervaardigd uit plastic afval gehaald uit de 
zee en verzameld door vissers in Spanje. Het is de doelstelling dat deze 
inzameling van plastic afval uit zee wordt uitgebreid naar de hele wereld. 
De monturen van Sea2See worden gemaakt in Italië en zijn van hoge 
kwaliteit. Voor nu is er een complete lijn zonnebrillen, binnenkort komen 
er ook correctie monturen bij.

VAN LOON OOGMODE 

KAN MET TROTS MELDEN 

DAT VANAF NU SEA2SEE 

VIA HEN VERKRIJGBAAR IS.

VANAF NU SEA2SEE VERKRIJGBAAR 
BIJ VAN LOON OOGMODE

John van Loon van Van Loon Oogmode ziet de collectie van Sea2See als een mooie aanvul-
ling op de al gevoerde merken JUP en River Woods Eyewear.

‘FASHION IN THE NAME OF THE OCEAN’
In 2050 zullen de zeeën en oceanen naar verwachting meer kunststoffen dan vis bevatten. 
Wordt het niet eens tijd om te handelen?

Sea2see heeft een manier gevonden om plastic afval in de zee te beperken door het maken 
van een hoogwaardig product uit onder andere afgedankte visnetten. Samen met experts en 
laboratoria geven we plastic afval een nieuw leven en maken daarvan een topproduct.
De flora en fauna in zee gaan ten onder aan het door de mens gedumpte plastic afval.
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze plicht is om te recyclen, dit is één van de grootste 
uitdagingen van deze tijd. Samen moeten wij dit grote probleem aanpakken en een betere 
wereld creëren voor de toekomst van onze kinderen.

Sea2see werkt samen met de vissers in meer dan twintig havens in Spanje. Zij vergaren 
voor ons plastic touwen, plastic afval en afgedankte visnetten. Deze worden verzameld in 
containers en door ons afgevoerd. Daarna wordt dit materiaal gereinigd, versneden en tot 
schoon materiaal opgeleverd. Dit wordt getest en, indien akkoord bevonden, doorgestuurd 
naar Italië. Daar wordt het verwerkt in onze handgemaakte monturen van 100% gerecycled 
materiaal.

DE FILOSOFIE
De schoonheid van een merk komt niet van het uiterlijk; het komt van binnenuit. Sea2see is 
meer dan een product, het is een statement, een beweging, een manier van leven.
Wij zijn van mening dat de consument steeds meer milieubewust wordt en van een produ-
cent verlangt dat deze werkt met milieuvriendelijke materialen, zorgt voor minder uitstoot 
van schadelijke stoffen en meer maatschappelijk betrokken te werk gaat.

De filosofie van Sea2see is om een wereldwijde betrokkenheid te creëren met betrekking 
tot de vervuiling van de zee. Wij maken van 100% gerecycled materiaal een hip, stijlvol 
product dat wordt gezien en dat door iedereen met trots kan worden gedragen. Onze 
klanten zijn mensen die anders denken, betrokken zijn bij onze wereld en leefomgeving 
en die er trots op zijn een statement hiervan te dragen. We zijn wat we dragen. Recycling 
is the new cool!

Voor aanvullende informatie:
Van Loon Oogmode
Tel +31 (0)6 55783944

optitradelogistiekcentrum.nl 

OPTITRADE LOGISTIEK CENTRUM | WANT TIJD IS GELD

Weet u 
waar OLC 
écht voor 
staat?

OLC is de afkorting van Optitrade Logistiek Centrum, maar waar het écht voor staat, is het nog
sterker maken van zelfstandige opticiens in hun strijd tegen de ketens en online aanbieders.

Het OLC helpt zelfstandige opticiens die zijn aangesloten bij Optitrade hun (inkoop)krachten te bundelen. Dankzij het OLC profiteren zij van

lagere inkoopprijzen voor contactlenzen en vloeistoffen én van een betere logistieke service.

Het OLC vormt een centraal orgaan voor álle bestellingen en dat bespaart veel tijd. Omdat het OLC namens de opticien de producten direct

bij de consument kan laten bezorgen, heeft de opticien tijd over voor wat hij het liefste doet en het beste kan: ondernemen.

WILT U WETEN WAT HET OPTITRADE LOGISTIEK CENTRUM VOOR Ú KAN BETEKENEN? 

KIJK OP WWW.OPTITRADELOGISTIEKCENTRUM.NL VOOR HET COMPLETE VERHAAL. U KUNT OOK CONTACT OPNEMEN 

MET UW ACCOUNTMANAGER VAN OPTITRADE RETAILGROEP, +31 (0)30 634 31 32.  

17.056_ORG_AD OLC_240 x 340 FC  08-03-17  16:53  Pagina 1



• vermindering van reflecties en verblindend licht van tegenliggers

• beter contrast en meer helderheid bij weinig licht, mist en regen

• ongehinderd zicht op de weg, het dashboard en de spiegels

• soepel en snel schakelen tussen de kijkafstanden

• in een enkelvoudige en multifocale uitvoering

• EnRoute Pro: speciaal voor beroepschauffeurs

Beter zien,
veilig rijden

 Hoya Sports lenses. For next level performance.

HOYA Lens Nederland B.V.  - Amsterdamseweg 27  - 1422 AC Uithoorn  -  Telefoon 0297-514314  -  www.hoyanet.nl

Brillenglazen die je goed op weg helpenvanaf
mei
2017

http://www.hoyanet.nl/
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C o n t A C t l e n z e n

NKL BRENGT NIEUWE LIJN 

VERPAKKINGEN OP DE MARKT

NKL CONTACTLENZEN INTRODUCEERT EEN NIEUWE VERPAKKING VOOR ALLE MAATWERK 

LENZEN. VANAF 20 MAART WORDEN NACHTLENZEN® IN EEN NIEUWE VERPAKKING GELE-

VERD. DE WEKEN DAARNA VOLGEN OOK DE ZACHTE EN HARDE MAATWERK LENZEN. 

VERSCHILLENDE ONDERDELEN
De nieuwe verpakking bestaat uit verschillende elementen. Samen zorgen deze onderdelen voor een unieke 
en moderne uitstraling en een vergaande merkbeleving voor opticien en consument. 

DE ENVELOP
Die merkbeleving begint bij de nieuwe envelop. Deze is een stuk steviger en past volledig bij de moderne 
uitstraling van de overige verpakkingsonderdelen. De envelop kan eenvoudig worden geopend middels een 
scheurlijn aan de bovenkant.

DE PAKBON EN DE DOY
Wanneer de envelop wordt geopend ziet men de pakbon en de doy. De doy, een hersluitbaar zakje voor 
de blisters met lenzen, heeft een luxueuze uitstraling. Er zijn twee varianten beschikbaar: een algemene 
NKL Contactlenzen doy en een aparte doy voor Nachtlenzen®. De pakbon is gemoderniseerd en gemini-
maliseerd. De informatie wordt logischer weergegeven en dat bespaart ruimte. Ook is het formaat van de 
nieuwe pakbon aangepast aan de envelop. 

BLISTERS MET GEPERSONALISEERD LABEL
In de doy zitten zowel de blisters met lenzen als een gebruiksaanwij-
zing. De blisters kent u van onze Conform® lenzen. Alle maatwerk 
lenzen worden straks verpakt in deze vernieuwde blister. Het model is 
speciaal ontworpen voor de producten van NKL, voldoet aan alle wet-
telijke eisen en wordt gemaakt van veilig materiaal. De conditie van 
de lenzen blijft in deze verpakking nog beter gewaarborgd. De blister 
zorgt tevens voor een optimale bescherming van de lenzen tijdens 
transport. 

Op de blisters sieren ook nieuwe labels. De labels worden gepersona-
liseerd. Zowel het merk van de lenzen, de naam van de optiekzaak als 
de naam van de consument worden op de labels afgedrukt.

NKL CONTACTLENZEN
NKL Contactlenzen is in 1974 opgericht als producent van harde con-
tactlenzen. Gevestigd in Emmen produceren en leveren zij inmiddels 
veel meer dan alleen harde lenzen. Ook zachte maatwerk lenzen en 
Nachtlenzen® vervaardigen ze in eigen beheer. Alle maatwerklenzen 
worden in Emmen geproduceerd en verpakt. Als dochteronderneming 
van Menicon distribueert NKL sinds 2006 tevens zachte disposable 
lenzen (Miru en PremiO).

Voor aanvullende informatie: 

NKL
Tel. +31 (0)591 610640
www.nkl.nl

http://www.nkl.nl/
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t e r u g b l i K

TRADITIEGETROUW TRAPT OPTI MÜNCHEN IN JANUARI HET BEURS-

SEIZOEN AF. ZO OOK IN 2017! EN ALS DIT EEN VOORBODE MAG 

ZIJN VOOR DE REST VAN HET JAAR DAN MOGEN WE VEEL GOEDS EN 

POSITIVISME VERWACHTEN. DE OPTI 2017 WERD DAN OOK UITSTE-

KEND BEZOCHT. BOVENDIEN IS DE BEURS ALTIJD TOT IN DE PUNTJES 

GEORGANISEERD, WAARDOOR HET PLAATJE COMPLEET WAS. BLIKT U 

MET ONS TERUG?

GOEDE AFTRAP VAN HET BEURSSEIZOEN MET 
OPTI MÜNCHEN 

Kaleos van Jazz 

Eyefashion

Bloomdale

Lucas de Stael
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Markus-T

Funk 

Eschenbach

Henry Jullien

Kilsgaard Eyewear sluit zich aan bij 

de Design Eyewear Group

Gotti

Suzy Glam



AIR OPTIX®, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, DAILIES®, the DAILIES® AquaComfort PLUS® logo 
and the Alcon® logo are trademarks of the Novartis company. 
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DAILIES® AquaComfort PLUS® Toric 
en AIR OPTIX® for ASTIGMATISM met 
een unieke  technologie, ontwikkeld 
voor een eenvoudige aanpassing en 
stabiele visus.

Voor meer info neem contact op 
met uw Alcon Account Manager.

The          of Vision Correction ARTThe          of Vision CorrectionARTThe          of Vision CorrectionARTThe          of Vision Correction

EEN MEESTERWERK

BIED UW 
KLANTEN 

EEN SCHERPE 
EN STABIELE 

VISUS

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, DAILIES®, the DAILIES® AquaComfort PLUS® logo 
and the Alcon® logo are trademarks of the Novartis company. 

DAILIES® AquaComfort PLUS® Toric
AIR OPTIX® for ASTIGMATISM met 

een unieke  technologie, ontwikkeld 
voor een eenvoudige aanpassing en 

Voor meer info neem contact op 
met uw Alcon Account Manager.

EEN SCHERPE 
EN STABIELE 

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, DAILIES®, the DAILIES® AquaComfort PLUS® logo 

EN STABIELE 
VISUS
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p r o D u C t n i e u w s

Het doel van Neubau is om brillen te maken die niet alleen voldoen aan 
esthetische eisen, maar ook aan de milieunormen. Daarom zijn Bob, Valerie 
en Dani ontworpen met het materiaal naturalXP. Twee derde van de grond-
stoffen voor dat materiaal is hernieuwbaar en van plantaardige herkomst. 
Het product wordt namelijk gemaakt van olie uit zaden van de wonder-
boom. 

BOB, VALERIE EN DANI
De nieuwe modellen zijn de eersten die gemaakt zijn van naturalXP. Bob is 
een model voor mannen. Met de sterke bovenrand en vloeiende rondingen 
komt het gezicht perfect tot uiting. Voor een vrouwelijke bril met een urban 
touch kom je uit bij Valerie. Het ontwerp bevat een subtiele golf en opval-

BOB, 
VALERIE 
EN DANI: 
NIEUWE DUURZAME MODELLEN VAN NEUBAU
HET DRAAIT BIJ NEUBAU OM CREATIVITEIT, EIGENZINNIGHEID EN 

RESPECT VOOR DE NATUUR. ER WORDT STEEDS GEZOCHT NAAR 

NIEUWE MANIEREN OM MILIEUBEWUSTE OPLOSSINGEN TE INTE-

GREREN. MET DRIE NIEUWE MODELLEN INTRODUCEERT NEUBAU 

HET INNOVATIEVE MATERIAAL NATURALXP. BOB, VALERIE EN DANI 

ZIJN MODERNE INTERPRETATIES VAN KLASSIEKE ONTWERPEN. ZE 

VARIËREN VAN SCHERP AFGELIJNDE TOT ZACHTERE MODELLEN. 

lende accenten in twee kleuren in het montuur. Dani is zowel voor mannen 
als voor vrouwen geschikt. Het opvallende aan dit montuur is het contrast 
tussen de ronde vorm en de scherpe neusbrug. Alle drie de modellen zijn in 
zes verschillende kleuren beschikbaar. 

ACCESSOIRES 
Niet alleen de brillen van Neubau worden duurzaam geproduceerd. Bij de 
accessoires wordt hier ook rekening mee gehouden. De brillendoos wordt 
bijvoorbeeld gemaakt op basis van cellulose, zonder lijm en het poetsdoek-
je bestaat uit gerecyclede petflessen. Bovendien kan de doos waar de bril in 
zit met een paar simpele vouwen worden veranderd in een brillenhouder.

VERTROUWDE KWALITEIT
Ondanks het gebruik van een nieuw materiaal blijft de kwaliteit van de bril-
len volgens Neubau gegarandeerd. Ze staan bekend om de lichte, flexibele 
en stevige brillen. Dit kan gewaarborgd blijven doordat naturalXP erg licht 
is, waardoor het aangenaam is om de bril te dragen. Bob, Valerie en Dani 
zijn de eerste modellen, maar vanaf april 2017 worden alle polymeermo-
dellen van Neubau met het milieuvriendelijke materiaal geproduceerd. 

Voor aanvullende informatie: 

Sihouette Benelux, tel. +32 (0)32 482450, www.neubau-eyewear.com

http://www.neubau-eyewear.com/


www.erconctl.nl | info@erconctl.nl | 0592 405000

RX Sferisch, Torisch en Multifocaal
Vraag naar de mogelijkheden

ERCON

Voor informatie: info@ode-frames.nl • www.henry-jullien.com 
voor Belgie: Linda Deman: demanlinda@gmail.com of (0478) 80 28 05

mailto:info@erconctl.nl
http://www.erconctl.nl/
mailto:info@ode-frames.nl
http://www.henry-jullien.com/
mailto:demanlinda@gmail.com


D e  o p t i C i e n  n r  2  2 0 1 7 55

      p o p - u p  s t o r e

Wie door de Herenstraat in Wateringen liep 
of reed kon de gigantische banner boven de 
deur van de winkel niet gemist hebben. Het 
was de aankondiging van de pop-up store van 
het New Yorkse designmerk MODO. 

Na een intensieve samenwerking werd de 
aparte ruimte die door Ernest Linneweever 
ter beschikking was gesteld, vakkundig inge-
richt. Muren werden geschilderd, fotobehang 
werd tegen de muren aangeplakt, er werd 
een experience wall gemaakt waarop video’s 
werden getoond over het merk, de producten, 
de samenwerking met het Formule 1 team van 
Sauber en de video ‘Buy a Frame Help a Child 
See’ waarin de maatschappelijke betrokken-
heid van het merk wordt weergeven. 

            MODO pop-up store 
  BIJ LINNEWEEVER IN WATERINGEN

MODO IS EEN INNOVATIEF MERK DAT 

SCANDINAVISCH DESIGN COMBI-

NEERT MET EEN UITMUNTENDE MARKE-

TING. OM DE BRAND AWARENESS BIJ DE 

CONSUMENT VERDER TE VERHOGEN IS 

MODO ZEER ACTIEF. AFGELOPEN JANU-

ARI EN FEBRUARI IS ER IN SAMENWER-

KING MET LINNEWEEVER IN HUN WINKEL 

IN WATERINGEN, EEN PRACHTIGE POP-UP 

STORE NEERGEZET.

Het resultaat was een prachtige pop-up store, waarin zelfs Formule 1 banden waren te 
vinden, die door Ernest zelf waren geregeld. 

Om de pop-up store onder de aandacht te brengen werden er city displays geplaatst in 
de wijde omgeving van de winkel. Door team Linneweever werd een digitale nieuws-
brief gecreëerd en verstuurd naar duizenden adressen. Tenslotte werd er via Facebook 
veel kabaal gemaakt. Dit alles resulteerde in een zeer druk bezochte pop-up store, 
waarin de deskundige medewerkers van het team enthousiast vertelde over het merk. 
‘Het zeer ambitieus gestelde target werd overtroffen, wat een enorm compliment is 
aan team Linneweever en MODO Eyewear’, zegt Mark van Keulen van Eye Supply. 
‘Hiermee werd weer eens bevestigd dat een intensieve samenwerking van zowel leve-
rancier als winkel een mooi resultaat oplevert’.

Voor aanvullende informatie: 
Eye Supply, 
tel. +31 (0)10 2657762, www.modo.com, www.eyesupply.nl 

http://www.modo.com/
http://www.eyesupply.nl/
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K o r t  n i e u w s

TALBA KIEST VOOR DE TOEKOMST EN 

IS GESTART MET EEN LIJN VAN BETERE, 

MILIEUVRIENDELIJKERE PRODUCTEN. IEDER 

PRODUCT BINNEN DEZE LIJN IS OP Z’N 

EIGEN MANIER BETER VOOR DE WERELD. 

INEKE VAN ESCH VAN TALBA: “EEN BRIL-

LENDOEKJE KENNEN WE ALLEMAAL, 

MAAR EEN MILIEUVRIENDELIJK BRILLEN-

DOEKJE IS NIEUW…”

“Onze nieuwe doekjes en vilt etuis worden gemaakt van gerecyclede 
petflessen, misschien beter bekend als de cola of sinas flessen. U 
kunt uw klanten zoals altijd een hoogwaardig microvezeldoekje 
aanbieden, maar deze keer met een milieubewust tintje.”

De Green Originals collectie bestaat naast de brildoekjes en etuis 
ook uit canvastassen gemaakt van hennepvezels, een natuurlijk 
product.  Te bestellen vanaf 100 stuks. 
En ook de afleverboxen zijn gemaakt 
van gerecycled materiaal. Afmetingen: 
225x120x60mm. 

“Zoals u van ons gewend bent, maken wij 
de mooiste producten met uw naam en/
of logo! Al onze producten helpen u, uw 
hoge serviceniveau en gevoel voor kwaliteit 
uit te dragen. De mogelijkheden zijn onein-
dig. Lever uw bril op een milieuvriendelijke 
manier af aan uw klant!”

Voor aanvullende informatie: 
Talba 
Tel. 0800 0238002
info@talba.nl
www.talba.nl

TALBA GAAT VOOR GROEN 
MET MILIEUVRIENDELIJKERE PRODUCTEN

HET F-LOCK SYSTEEM VAN WECARE INTERNATIONAL BV IS EEN 

REVOLUTIONAIR SYSTEEM. F-LOCK COMBINEERT PRODUCTPRESEN-

TATIE EN BEVEILIGING IN OPTIMA FORMA. GEEN KABELS, GEEN 

‘HARD TAGS’ DIE OP HINDERLIJKE PLAATSEN AAN HET BRILPOOTJE 

ZIJN BEVESTIGD, GEEN DIEFSTALGEVOELIG VERTICAAL REK, MAAR 

EEN INDIVIDUEEL, SIERLIJK DISPLAY WAAROP UW BRIL WORDT GEPRE-

SENTEERD. DE ONTSLUITING IS EENVOUDIG EN KAN OP AFSTAND 

WORDEN BEDIEND. HET F-LOCK SYSTEEM IS IS VOLGENS WECARE 

INTERNATIONAL HET ANTWOORD VOOR HET BEVEILIGEN VAN BRIL-

LEN IN UW WINKEL.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN: 

• De F-Lock wordt individueel geplaatst en aangestuurd en is daardoor  
 (nog) minder diefstal- en storingsgevoelig.
• De basisaansturing vindt plaats met behulp van een ‘tag’.
• Op de printplaat kan optioneel een module worden  geplaatst waarmee  
 de F-Lock ook op afstand (radiografisch)  kan worden bediend.
• De ‘tag’ kan op klantwens worden geprogrammeerd. Hoe lang de 
 ontgrendeling open staat  kan worden ingeregeld. De ‘tag’  is voorzien  
 van een uniek klantnummer en kan zelfs op medewerker nummer worden  
 ingesteld.
• Het openen en sluiten van de vergrendeling gaat gepaard met een 
 waarschuwingspiep en met een rode- en groene LED.
• Als er een valse ‘tag’ wordt gebruikt dan geeft de F-Lock een  
 alarmsignaal af.
• In geval van een calamiteit (stroomstoring, defect component)  is het 
 mogelijk de F-Lock mechanisch te ontgrendelen.
• De mechanische- en elektrotechnische componenten zijn  weggewerkt 
 in een compacte behuizing die wordt weggewerkt  in de legplank.

Voor aanvullende informatie: 

Wecare International
Tel +31 (0)55 5385695
www.wecare-int.com

HET F-LOCK SYSTEEM VAN 

        WECARE INTERNATIONAL BV

mailto:info@talba.nl
http://www.talba.nl/
http://www.wecare-int.com/
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i n t e r V i e w

DE MONTURENPRODUCENT SILHOUETTE STAAT AL JARENLANG 

GELIJK AAN STIJLVOLLE MONTUREN VAN HOGE KWALITEIT. HET 

MERK GAAT NU UITBREIDEN EN ZELF DE GLAZEN PRODUCEREN 

ZODAT DEZE GOED AANSLUITEN OP DE MONTUREN. DE 

GLAZEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN UNIFOCALE EN MULTIFOCALE 

VERSIE EN GESCHIKT VOOR BRILLEN MET OF ZONDER RAND. 

CEO JAN ROSENBERG AAN HET WOORD OM TE VERTELLEN 

OVER SILHOUETTE VISION SENSATION. 

Silhouette maakt al meer dan vijftig jaar luxemonturen van de hoogste 
kwaliteit. Waarom heeft het bedrijf nu besloten om ook glazen te gaan 
produceren? 
Jan Rosenberg vertelt: “Silhouette staat bekend om zijn innovatieve 
beslissingen en de visuele beleving ‘zien zonder grenzen’. Nu we de 
glazen zelf gaan produceren weten we precies welke parameters er voor 
het montuur en voor de glazen worden gebruikt zodat ze op elkaar afge-
stemd kunnen worden.”

Er zijn al heel wat gevestigde glazenproducenten. Hoe onderscheidt 
Silhouette zich van hen?
“Ons grote voordeel is dat de producten in harmonie zijn. Dit komt door-
dat de monturen en glazen op dezelfde locatie worden geproduceerd, 
iets dat uniek is in de branche. Wij zorgen voor een complete visuele 
belevenis en een optimaal gezichtsveld.”

Welke producten bieden jullie aan met Silhouette Vision Sensation?
Jan Rosenberg : “We produceren uni- en mulitfocale glazen in het nieuwe 
Lens Lab in Oostenrijk. De focus ligt hierbij op multifocale glazen voor 
montuurloze brillen en het optimaliseren van het zicht tot aan de randen 
van het glas. Silhouette Vision Sensation bestaat bij de lancering uit een 
reeks standaard transparante optische glazen en licht getinte versies.”

In de loop der jaren heeft Silhouette naam gemaakt met zijn monturen 
van de hoogste kwaliteit. Hoe gaan jullie die topkwaliteit garanderen bij 
de multifocale Panorama-glazen?
“De Silhouette Panorama-glazen worden ontwikkeld in samenwerking 
met prof. Dr. Peter Baumbach. Hij heeft de optimale multifocale gezichts-
velden berekend en op basis daarvan bepalen wij het ontwerp van de 
glazen. Met de firma Schneider hebben we de machines afgestemd op 
onze productievereisten en bovendien kunnen we nauw samenwerken 
met onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling om alles goed op elkaar 
af te stemmen.”

Wat is er innovatief aan de multifocale Silhouette Panorama-glazen en 
welke voordelen bieden ze voor jullie klanten?
“We besteden veel aandacht aan de zone aan de rand van de glazen. We 
willen ons niet focussen op multifocale glazen die geoptimaliseerd zijn 
voor ver- of bijziendheid. We weten precies welke glasvorm de klant bij 
de opticien heeft gekozen en aan de hand daarvan kunnen we de para-
meters tot in de uiterste rand van de glazen uitwerken. Zo beperken we 
de waas aan de rand.”

Zijn er nog meer redenen waarom opticiens voortaan voor de complete 
brillen van Silhouette moeten kiezen, boven op de innoverende glazen 
waarover we het al hebben gehad?
“Een ander belangrijk argument is dat het montuur en de glazen dezelfde 
curve bevatten. Brillen waarbij het montuur en de glazen verschillende 
parameters hebben voor hun curve, zien er in het echt anders uit zoals 
klanten zien in de winkel. Met Silhouette Vision Sensation is dit niet het 
geval.”

COMPLETE BRIL 

DIE PAST BIJ DE 

NATUURLIJKE LIJNEN 

VAN JE GEZICHT



Met welke curve worden de ontwerpen van Silhouette geproduceerd?
“De monturen van Silhouette volgen een curve van de natuurlijke lijnen van 
het gezicht zodat de bril bij het gezicht van de drager past. Het evenwicht 
tussen het montuur en glas garandeert dat de bril passend is. Bovendien ziet 
het geleverde model er hetzelfde uit als de demobril die de klant heeft gepast 
in de winkel.” 

Nieuwe klanten en mensen die naar multifocale glazen zijn overgestapt, heb-
ben het vaak moeilijk om te wennen aan hun nieuwe bril. Hoe moeilijk is het 
om aan de multifocale Panorama-glazen te wennen?
“Wij maken het vertedeel van de glazen zo groot mogelijk. Dankzij de opti-
sche eigenschappen van de multifocale glazen merken mensen vrijwel niets 
van het verschil in gezichtsbereik. Ze zien alles goed en helder.”

Mensen die een multifocale bril dragen, willen niet alleen beter zien, maar er 
ook beter uitzien. Hoe spelen jullie daarop in?
 “De glazen worden aangepast aan de curve van het montuur. Het transpa-
rante materiaal en de anti-reflectielaag maken de glazen kristalhelder. We 
beperken de gekleurde reflectie tot een minimum en optimaliseren de slijping 
voor een visueel comfort. Bij het slijpproces worden er specifieke bereke-
ningen gebruikt zodat eventuele verschillen in glasdikte aan de boven- en 
onderkant zo goed mogelijk opgevangen kunnen worden.”  

Met welke diensten ondersteunt Silhouette zijn partner-opticiens die Vision 
Sensation gebruiken?
Jan Rosenberg: “Silhouette hecht waarde aan goede service. Opticiens kun-
nen voor zowel het montuur als het glas bij één contactpersoon terecht. 
Doordat er een complete bril wordt geleverd duurt het minder lang om 
een bril te bestellen en er hoeft niks meer aangepast te worden aan de bril. 
De tijd die de opticien hiermee bespaart kan gestoken worden in service 
aan klanten. Bovendien is er een Silhouette Vision Sensation-app met extra 
servicetools.”

Hoe gaat de verwerking van bestellingen bij Silhouette Vision Sensation in 
haar werk en hoe betrouwbaar is dit proces?
“Onze glazen worden geproduceerd in ons nieuwe Lens Lab en daarna 
direct in een montuur gezet. Ons team neemt elke stap van het productie-
proces voor zijn rekening. We bieden opticiens een snelle levering zodat zij 
hun klanten tevreden kunnen stellen.” 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Sihouette Benelux
Tel. +32 (0)32 482450
www.neubau-eyewear.com
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EnRoute, 
    BRILLENGLAZEN DIE JE GOED 
OP WEG HELPEN
RIJDEN IS EEN VAN DE MEEST VEELEISENDE ACTIVITEITEN VOOR 

ONS VISUELE SYSTEEM EN VOOR VEEL MENSEN VORMT HET 

RIJDEN BIJ SCHEMERLICHT OF IN HET DONKER ZELFS EEN WARE 

OPGAVE. HET IS MAKKELIJK OM AFGELEID TE WORDEN DOOR 

FELLE LICHTEN EN SCHITTERINGEN. DE TOEGENOMEN HELDER-

HEID VAN LED- EN XENON-KOPLAMPEN KAN VERBLINDEND WER-

KEN. DE DIEPTEWAARNEMING, HET VERMOGEN OM KLEUREN 

TE ONDERSCHEIDEN EN HET PERIFERE ZICHT NEMEN HIERDOOR 

ALLEMAAL AF. HET BLAUWE LICHT DAT DOOR VEEL DISPLAYS 

OP HET DASHBOARD WORDT UITGESTRAALD, MAAKT DAT DE 

GEZICHTSSCHERPTE VERDER WORDT AANGETAST. ER IS ECHTER 

EEN ANDER ASPECT DAT ZWAAR WEEGT: 90% VAN DE REACTIE-

TIJD VAN BESTUURDERS WORDT BEPAALD DOOR HUN ZICHT. EN 

BEPERKT ZICHT BEÏNVLOEDT DE REACTIETIJD. 

ENROUTE IS DE OPLOSSING
EnRoute brillenglazen van HOYA zijn specifiek ontworpen voor automo-
bilisten: ze verminderen de belasting voor het visuele systeem en zorgen 
voor een ontspannen rijervaring. Rekening houdend met de visuele 
behoeften van weggebruikers, zijn de EnRoute brillenglazen uitgerust met 
een speciaal schitteringsfilter. Hiermee wordt specifiek het licht uit het 
blauwe spectrum gefilterd, wat zorgt voor een aanzienlijke beperking van 
de lichtverstrooiing en de afleidende schitteringen die veroorzaakt worden 
door het dashboard, de straatverlichting en koplampen van tegenliggers. 
Het zorgt er tegelijkertijd voor dat de brillenglazen meer licht doorlaten, 
waardoor het contrast en de helderheid worden verbeterd, zelfs bij weinig 
licht en slecht weer. 

ENROUTE PRO VOOR DE PROFESSIONAL
Voor beroepschauffeurs heeft HOYA EnRoute Pro ontwikkeld. Naast de 
andere voordelen van EnRoute beschikken ze over een contrastverhogend 

filter dat zorgt voor een beter contrast en kleurwaarneming, en nog minder 
schittering. Het EnRoute Pro glasdesign houdt rekening met de individuele 
gebruiksomstandigheden zoals de kijkafstand naar het dashboard en de 
spiegels, voor een natuurlijke, ontspannen rijhouding.

De EnRoute en EnRoute Pro brillenglazen zijn vanaf mei 2017 verkrijgbaar 
in een enkelvoudig en multifocaal ontwerp.Voor de EnRoute multifo-
cale glazen wordt gebruik gemaakt van HOYA’s gepatenteerde Integrated 
Double Surface Design technologie voor een breder gezichtsveld en snel 
schakelen tussen afstanden. Balanced View Control zorgt voor een stabiele 
beeldwaarneming bij dynamische rijomstandigheden.

Neem voor meer informatie contact op met:
HOYA Lens Nederland B.V.
tel. +31 (0)297 514 314, www.hoya.nl

http://www.hoya.nl/
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D e  D A m e s  V A n  D e  b i n n e n D i e n s t

WIJ ZIJN ILSE EN ALANA EN WERKEN BIJ EEN GROOTHAN-

DEL IN MODIEUZE MONTUREN. WELKE GROOTHANDEL? 

ACH, DAT DOET ER NIET ZO VEEL TOE. WIJ VERMOEDEN 

DAT DE ONDERWERPEN DIE AAN DE ORDE KOMEN VRIJ-

WEL BIJ ELKE GROOTHANDEL IN MONTUREN PASSEREN. 

ONDERWERPEN DIE U, ONZE AFNEMER, ONS VANZELF 

AANLEVERT. LATEN WE EENS EEN KLEINE BLOEMLEZING 

OP U LOSLATEN, ZODAT U WEET WAT ONS DE HELE DAG 

BEZIGHOUDT.

ACHTER 
ONS BUREAU 

A
LA

N
A

IL
S

EGEVALLETJE VAN OPMERKELIJK VERZOEK?
Zes maanden geleden bestelde een goede klant van ons een montuur 
in een kleur die niet in de gebruikelijke collectie zit. Na wat heen en 
weer bellen met een van onze fabrikanten, was die bereid om het 
montuur te produceren. Levertijd twee weken, maar dat vond onze 
klant prima. Met gepaste trots konden we het speciaal vervaardigde 
montuur al na een week toesturen. Een bedankje volgde. Einde 
verhaal, beetje extra service en een tevreden klant. Dachten we… 
Vorige week kregen we een pakje van dezelfde klant. Bij elk pakje 
dat we ’s morgens van de postmeneer krijgen, denken we natuurlijk 
altijd: ‘Hoera, een pakje’. Dat kunt u zich voorstellen. Toch…?

Dit pakje, bevatte de zes maanden geleden speciaal bestelde bril in 
de originele verpakking. Gelukkig zat er een briefje bij. Kort maar 
krachtige inhoud: ‘Gaarne credit. Klant is niet komen opdagen.’

Graag onthouden wij ons even van commentaar, want zoals altijd, 
willen we gewoon vriendelijk blijven. Maar wellicht kunt u zich 
voorstellen dat we toch enige reserves aan de dag leggen als onze 
goede klant nog eens snel een speciaal montuur bestelt dat niet in 
de reguliere collectie zit…

Maar als u met zo’n verzoek komt, doen we uiteraard ons uiterste 
best om dat zo snel mogelijk te leveren. Probeert u het maar.

Nu denkt u misschien dat we in dit artikeltje vooral ergernissen aan 
willen kaarten. Dat is niet zo hoor. Er zijn ook ontzettend leuke erva-
ringen. Zo kregen we een complete bril met glazen van een klant 
retour, waarvan een veer was gebroken. Het was een model van 
bijna tien jaar oud. Dus natuurlijk niet meer in de collectie. Maar… 
Na diepgaand speurwerk bleek er in de kast met “overgebleven spul-
len die al lang hadden moeten weggegooid”, een dergelijke bril te 
liggen met een veer die nog helemaal in tact was.

Opgestuurd naar onze klant en die heeft zijn klant weer blij kunnen maken. Na 
een paar dagen kregen we een doosje bonbontoffees toegestuurd die in onze 
altijd aanwezige snoeppot weer aardig aanvulde. Als toen onze goede klant 
van de eerste anekdote zou hebben gebeld, zouden we bereid zijn geweest 
toch weer een speciale kleur voor hem te bestellen. Maar als het goed is hoort 
u niet hoe ons humeur is als u belt hoor. Probeer het maar eens. (Maar onze 
snoeppot is wel behoorlijk leeg nu hoor…)

Als we dit schrijven zijn onze vertegenwoordigers net terug van de grote beur-
zen, onder andere in München. In het vorige nummer van De Opticien heeft 
daar een voorbeschouwing over kunnen lezen. Wij krijgen nu te maken met 
het enthousiasme van waar de heren mee zijn teruggekomen. Nieuwe model-
len, nieuwe kleuren, nieuw, nieuw, nieuw.

Ook wij worden daar wel enthousiast van, maar heeft geeft ook altijd weer veel 
extra werk. De collecties in de koffers moeten worden aangepast, de levertij-
den moeten bekend worden en al dat nieuws moet in het computersysteem 
worden ingebracht. Maar, dan heb je ook wat. En u ook!

Wie zien uit naar de contacten met u.

Ilse en Alana



Miriam Idris - My-Eyewear • Tel. +31 6 53528142 • myeyewearinfo@gmail.com • www.my-eyewear.nl

Het alternatief voor 
peroxidesystemen

MEER INFORMATIE: OTÉ OPTICS   T +31 (0)413 26 31 03    E info@ote.nl   WWW.OTEOPTICS.NL

CLEADEW NIEUWE, UNIEKE 
JAPANSE INNOVATIE

• Zonder conserveringsmiddelen
• Zeer geschikt voor nachtlenzen
• Voor harde en zachte contactlenzen
• Sterke desinfectie door Povidon Jodium
• Grondige reiniging van eiwitten 
 en vetten

mailto:myeyewearinfo@gmail.com
http://www.my-eyewear.nl/
mailto:info@ote.nl
http://www.oteoptics.nl/
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C o n t A C t l e n z e n

“Het is een hele eer voor ons om deze prijs te ontvangen”, zegt Bruno Crepain, busi-
ness unit head van Vision Care bij Alcon Benelux. “Alcon zou dit succes niet behaald 
hebben zonder uw steun, en we willen u allen dan ook hartelijk danken voor uw ver-
trouwen in DAILIES TOTAL1® Multifocal; een contactlens ontworpen voor presbyopen 
die de beste kwaliteit verwachten van een multifocale contactlens. We voelen ons zeer 
vereerd dat we deze erkenning krijgen van de oogzorgspecialisten met wie we elke dag 
samenwerken”, voegt hij daaraan toe.

Het “Product van het jaar” is een nieuwe categorie van de Association of Optometrists 
(AOP) en genomineerden worden uitsluitend door de beroepsgroep gekozen, waar-
bij alleen leden van AOP mogen stemmen. “Product van het jaar” erkent producten 
die met succes tegemoet zijn gekomen aan de vraag in de optische sector. De prijs is 
ingesteld om collega’s in de beroepsgroep de kans te bieden om productinnovaties in 
de spotlights te zetten die verbetering hebben gebracht in hun praktijk en zorg voor 
klanten.

OVER DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL
De eigenschappen van DAILIES TOTAL1® Multifocal zijn specifiek gericht op de visus-
behoeften van presbyopen: de unieke watergradiënt vermindert het droogtegevoel aan 
het einde van de dag1,6* omdat het watergehalte aan lensoppervlak vrijwel 100% 
is7,8. Het oppervlak van de lens bestaat uit een ultrazachte gel en  is bijna zo zacht als 
het cornea-epitheel wat zorgt voor een buitengewoon comfort8,9. SmarTearsTM met 
phosphatidylcholine (PC), een bestanddeel van de natuurlijke traanfilm, vult het tekort 
aan PC in de traanfilm aan, op het moment dat dit nodig blijkt. Zo draagt het bij tot de 
stabilisatie van de lipidenlaag en wordt contactlens gerelateerde droogte aangepakt6.

Het toonaangevend Precision Profile™ Design van DAILIES TOTAL1® werd ontworpen 
voor een ononderbroken visus5 en zorgt voor een vlot verloop van de lenssterkten voor 
een heldere, ononderbroken visus op alle afstanden.

Dit design is gelijk aan dat van AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL en DAILIES® 
AquaComfort PLUS® Multifocal en geeft een aanpassucces van 96%.10** 

De DAILIES TOTAL1® Multifocal werd in de Benelux gelanceerd in september 2016 en 
is verkrijgbaar in sterkten variërend van +6.00D tot -10.00D (per 0.25D) en drie addi-
ties (LO, MED, HI).

Voor aanvullende informatie: Alcon, tel. +31 (0)76 5316767, www.myalcon.be

ALCON DAILIES TOTAL1® 
    MULTIFOCAL: 
           PRODUCT VAN HET JAAR 2017

ALCON MAAKT MET TROTS BEKEND DAT DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL DOOR DE ASSOCIATION OF 

OPTOMETRISTS, AOP, IS UITGEROEPEN TOT ‘PRODUCT VAN HET JAAR’. DAILIESºTOTAL1® MULTIFOCAL IS 

SINDS SEPTEMBER 2016 VERKRIJGBAAR EN IS DE EERSTE EN UNIEKE MULTIFOCALE CONTACTLENS MET EEN 

WATERGRADIËNT VOOR DE CORRECTIE VAN PRESBYOPIE DIE ZORGT VOOR EEN VERMINDERD DROOGTE-

GEVOEL AAN HET EINDE VAN DE DAG, EN EEN ONONDERBROKEN VISUS OP ALLE AFSTANDEN1-5.

*Based on DAILIES TOTAL1® sphere contact lenses vs habitual 

lenses.

** Fit Success in established presbyopes with Alcon Multifocal 

contact lenses using 2 or fewer lenses per eye; where n=27 for AIR 

OPTIX® AQUA Multifocal contact lenses and n=26 for DAILIES® 

AquaComfort Plus® Multifocal contact lenses.
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z o n n e b r i l l e n

SUNNY DAYS BIJ RODENSTOCK 
Het zonnebrillenseizoen biedt volop kansen, want al uw klanten hebben baat bij 
een zonnebril op sterkte. Rodenstock biedt daarom de juiste tools om meer uit uw 
zonnebrillenomzet te halen. En dat doen ze niet alleen met een commerciële col-
lectie dames en heren zonnebrillen die compleet te verglazen is. 

Het segment SUN is namelijk hét moment waarbij alles draait om het creëren van 
de juiste zomerse sfeer in de winkel en om het verleiden van uw klanten. Daarom 
heeft Rodenstock de Sunny Days marketingcampagne ontwikkeld. Naast een 
compleet zonneglazenportfolio en aantrekkelijke acties voor consumenten bestaat 
de campagne uit veel zonnige items om de winkel in de juiste summer vibe te 
brengen. Het voorjaar en de zomer geven zoveel mogelijkheden om creatief aan 
de slag te gaan…. Een zomerse playlist, de geur van zon, zee & strand in je win-
kel en leuke accessoires. 

SPAAR VOOR LEUKE ZOMERSE ITEMS
Enjoy the summer! Dat is het motto van Rodenstock voor de zomer van 2017. 
Daarom kun je deelnemen aan het Sunny Days spaarprogramma om te sparen 
voor fantastische items voor deze zomer. Van de B&O Beoplay A1 bluetooth spea-
ker tot een heuse Green Egg barbecue. 

Wilt u weten hoe Rodenstock kan helpen om bij u de zon in huis te halen? Neem 
dan contact op met uw accountmanager Lenses of de collega’s van de afdeling 
Sales Support via 050 – 544 1599!

IMAGINE THOSE 

SUNNY MOMENTS
EEN IETWAT VREEMD VERZOEK WELLICHT… MAAR KIJK EENS NAAR DE ZONNEBRILLEN IN DE WINKEL EN SLUIT DAN VOOR 

HEEL EVEN JE OGEN. VERBEELD JE AL DIE MOOIE MOMENTEN EN ERVARINGEN DIE DEZE ZONNEBRILLEN STRAKS GAAN BELE-

VEN. ZEG EENS EERLIJK; DAAR WORD JE TOCH VROLIJK VAN? HELEMAAL ALS JIJ ALS VAKMAN OF VAKVROUW ER VOOR GAAT 

ZORGEN, DAT AL DIE SUNNY MOMENTS AANSLUITEN BIJ WAAR RODENSTOCK VOOR STAAT: SEE BETTER, LOOK PERFECT! 

Rodenstock
www.rodenstock.nl 

http://www.rodenstock.nl/
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i n t e r V i e w

OPTIEK ACADEMY BIEDT DE HELPENDE HAND AAN ZELFSTANDIGE OPTIEKBEDRIJVEN VOOR 

PERMANENTE EDUCATIE. HET IS ONTSTAAN VANUIT DE BEHOEFTE DAT DE EIGENAAR EN MEDE-

WERKERS GETRAIND MOETEN WORDEN, MAAR HET ONTBREEKT VAAK AAN TIJD. EN NAAR 

WELKE TRAINING MOET IK IEMAND STUREN EN IS DAT DAN WEL DE TRAINING DIE BIJ DEZE 

MEDEWERKER PAST? 

Dat gevoel van: ‘het moet wel maar het gebeurt steeds niet’, dat is de basis geweest van Optiek Academy. 
Het Optiek Academy team bestaat uit Durvina Tanis en Jaap Noordman. 

Jaap: ‘Om als zelfstandige optiekzaak het onderscheid te kunnen blijven maken moet je je voortdurend ont-
wikkelen, van werkplaats tot optometrie van werkgever tot verkoopmedewerker. Voor de optometristen orga-
niseren we bijvoorbeeld geaccrediteerde lezingen gegeven door oogartsen, zoals door Prof. Dr. H.G. Lemij. 
Het is goed om na te denken over welke skills en vaardigheden je daadwerkelijk nodig hebt om je in de 
huidige markt te kunnen profileren’. Durvina: ‘Permanente educatie is daarvoor een absolute must. Optiek 
Academy biedt daarvoor op een unieke manier de persoonlijke handvatten die bij het innovatieve karakter 
van onze branche past’.

OPTIEK ACADEMY: 
           HET LOGISCHE ELEMENT IN EEN 

                  SUCCESVOL OPTIEKBEDRIJF



OPTIEK ACADEMY: 
           HET LOGISCHE ELEMENT IN EEN 

                  SUCCESVOL OPTIEKBEDRIJF
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KERNWAARDEN OPTIEK ACADEMY
• Trainen naar behoefte
Durvina: ‘We analyseren per bedrijf en per medewerker waar de opleidings-
behoefte ligt, voor de korte, en langere termijn. We bespreken deze uitkom-
sten per medewerker en met de ondernemer/leidinggevende. Op die manier 
kom  je tot een trainings- en opleidingsplan waarbij de trainingen aansluiten 
op zowel de behoefte van de medewerker als leidinggevende. We merken 
dat door de medewerkers bij dit proces te betrekken, er enthousiasme ont-
staat die zij vervolgens weer meenemen in het bedrijf. De trainingen worden 
vervolgens ingepland waarmee we dus ook zorgen dat het  daadwerkelijk 
gebeurt. Hierbij maken we een planning voor één tot twee jaar waarmee we 
de ondernemer ontzorgen. Daarnaast houden we de bedrijven op de hoogte 
van nieuwe trainingen die passen bij hun doelstellingen’. Jaap: ‘De trainingen 
die worden gegeven sluiten aan bij de praktijk. Mocht er bij een medewerker 
of bedrijf behoefte bestaan die niet ingevuld kan worden met een training uit 
ons huidige aanbod, dan zoeken wij deze erbij of kunnen we deze maken. 
Permanente educatie vraagt namelijk om permanente doorontwikkeling’. 

• Gezamenlijk trainen = kosten delen
Jaap: ‘Naast het ontwikkelen vanuit behoefte is een van de pijlers van Optiek 
Academy dat je door gezamenlijk te trainen de kosten kunt delen. Doordat er 
meerdere optiekzaken in een regio deelnemen, kunnen medewerkers samen 
trainen met collega’s van andere zelfstandige optiekzaken. Uiteraard specifiek 
op dat onderwerp waar ze zich graag verder in willen ontwikkelen. Ze kun-
nen onderling ervaringen uitwisselen wat als positief wordt ervaren. Door in 
de regio te trainen hebben cursisten tevens minder reistijd en kosten, ook dit 
heeft een positieve uitwerking op zowel het bedrijf als de medewerker’. 

ROB DIJKSTRA, MIEDEMA BRILMODE EN OOGZORG IN LEEUWARDEN 

OVER OPTIEK ACADEMY

“ALS WERKGEVER WIL IK GRAAG WAKKERE MEDEWERKERS, DIE 

ZICHZELF VERBETEREN EN MEE ONTWIKKELEN IN MIJN BEDRIJF. 

OPTIEK ACADEMY IS DAARIN EEN GOEDE PARTNER. BIJZONDER TEN 

OPZICHTE VAN DE BESTAANDE OPLEIDINGEN IS DE INHOUD VAN DE 

CURSUSSEN, DOOR MIDDEL VAN DE WENSEN UIT DE DAGELIJKSE 

PRAKTIJK. DE SAMENWERKING MET HET DAGELIJKS BESTUUR VAN 

OPTIEK ACADEMY IS PRETTIG, KORTE LIJNEN EN PRAKTISCH.”

• Onafhankelijk
Durvina: ’Optiek Academy is onafhankelijk. Trainers worden geselecteerd 
op kennis en vakbekwaamheid. Na afloop van iedere training wordt zowel 
de trainer als de training geëvalueerd. Feedback die voor ons belangrijk is 
omdat we hiermee zorgen dat de kwaliteit van de trainingen hoog blijft. Ook 
werken we nu al samen met spelers in de optiekmarkt zoals Essilor, NKL en 
Optitrade, maar dit kan met elke leverancier. Want wie kan er nu beter iets 
vertellen over bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op glas- en contactlen-
zengebied dan de betrokken leverancier zelf? Kortom, vanuit een onafhanke-
lijke positie kunnen wij training en opleiding verzorgen voor ieder bedrijf en 
iedere medewerker in de zelfstandige optiekmarkt’. 

WIST U DAT?
• Er ondertussen 140 persoonlijke opleidingsplannen zijn gemaakt? 
• En dat dit heeft geresulteerd in 400 trainingsmomenten?
• Medewerkers gemiddeld vijf trainingen per jaar volgen?

Voor meer informatie:

Optiek Academy
Tel. +31 (0)85 9022966
 www.optiekacademy.nl 

http://www.optiekacademy.nl/


ALTIJD EEN OPLOSSING OP MAAT!

*Aanbiedingen zijn geldig tot en met 30 juni 2017. Vraag uw accountmanager naar de voorwaarden.  

HOI biedt een uitgekiend assortiment van 
optometrie-, refractie en inslijpapparatuur,  
die perfect passen in de snel veranderende 
dynamiek voor complete oogzorg.

HOI biedt veel maatwerkoplossingen en 
concepten voor uw praktijk en werkruimte. 
U bent van harte welkom voor een bezoek  
aan onze nieuwe showroom. Hier demon-
streren wij de instrumenten en informeren 
u over verschillende maatwerkoplossingen.

ESSILOR DELTA2 GROEVEN/ AFZOETEN/ POLIJSTEN EN ALM500  
AUTOLENSMETER plus HOC brillenglazen voucher t.w.v. € 1000,-*

 bruto € 16.400,- 
 nù  € 14.995,-

 

VOUCHER 
twv € 1000,-

ADVIES OP MAAT 

LEASEN

COMBINEREN

INRUILEN 

 

NIDEK RS-330 DUOSCAN OCT ÒF AFC-330 FUNDUSCAMERA   
plus HOC brillenglazen voucher op maat*

Prijs op aanvraag 

VOUCHER
OP MAAT 

Voor meer informatie of bezoek aan onze nieuwe showroom: 
Tel: 020 - 56 96 555, www.hollandopticalinstruments.nl, info@hoisite.nl

ESSILOR CORNEA 550 TOPOGRAAF  
plus contactlensvloeistoffen voucher t.w.v. € 500,-* 

  bruto € 8.250,- 
 nù  € 7.450,-

VOUCHER 
twv € 500,-

 
 
  

mailto:info@hoisite.nl
http://www.hollandopticalinstruments.nl/
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DE MODERN TRAVELLER
Een mannelijke reeks met functionele details, gecombi-
neerd met de mannelijke geest. De brillen zijn voorzien 
van een magnetische clip-on met gepolariseerde glazen en 
zomerse scharnieren. Er zijn twee metalen modellen met 
klassieke cd-glazen die in het zwart en donkergroen ver-
krijgbaar zijn. De brillen van acetaat hebben een havanna 
en hout-look en maken de diverse serie compleet.

FEMININE ELEGANCE
Met handgemaakte acetaatmodellen en zachte randen 
biedt de Feminine Elegance moderne, lichte brillen met 
een minimalistische look. De combinatie van retro details 
en transparante, natuurlijke kleurovergangen maken de 
brillenlijn helemaal af. 

DIVERSE STIJLEN IN DE NIEUWE 
          EYEWEAR COLLECTIE VAN 

   MARC O’POLO
VOOR DE LENTE EN ZOMER VAN 2017 HEEFT MARC 

O’POLO EEN NIEUWE EYEWEAR COLLECTIE GEPRE-

SENTEERD. DE COLLECTIE IS AUTHENTIEK EN HELE-

MAAL VAN DEZE TIJD DOOR DE COMBINATIES VAN 

MATERIAAL, DE JARENLANGE ERVARING EN DE VER-

SCHILLENDE LOOKS. DE LIJN IS GEÏNSPIREERD OP DE 

NATUUR EN BRENGT HANDWERK EN TECHNISCHE 

KENMERKEN SAMEN IN MODERN-CASUAL BRILLEN 

MET VINTAGE INVLOEDEN. 

MODERN CHIQUE EN VINTAGE
Voor een wat chiquere bril is de serie Modern Chique 
perfect. Door de transparante en elegante kleuren blauw, 
nude en grijs met een shiny finish hebben de modellen 
een vrouwelijke look. Met Modern Vintage creëert Marc 
O’polo een authentieke uitstraling en wordt de klassieke 
stijl behouden. Er is gebruik gemaakt van een ingetogen 
kleurenpalet en er zijn nieuwe vormen van acetaatgebruik 
toegepast. De monturen zijn van licht materiaal dat voor 
extra draagcomfort zorgt.   

FORM FOLLOWS PURISM
Vijf modieuze vormen van glazen in moderne casual stijl 
zorgen voor de Marc O’Polo touch. Ze zijn verkrijgbaar in 
vintage look met opvallend vierkant montuur en in puris-
tische metalen versie met eenvoudige rechte lijnen. Deze 
expressieve modellen hebben een optimaal draagcomfort, 
dunne monturen en aandacht voor detail.

Voor aanvullende informatie:

Eschenbach
Tel. +31 (0)50 5412500
www.eschenbach-optik.com

http://www.eschenbach-optik.com/
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SEIKO DRIVE EN SEIKO DRIVE X
Ongeacht of de klant unifocale- of multifocale glazen nodig heeft, de klant krijgt 
volgens SEIKO een product dat optimaal is afgestemd op de zichtomstandighe-
den tijdens het rijden. 

SEIKO Drive voor unifocale glazen maakt het zichtbereik aan de horizon extra 
scherp en elimineert onscherpte bij de randen voor een totaal ontspannen 
manier van kijken. Bij de SEIKO Drive X hebben multifocale glazen een geopti-
maliseerd tussengebied – voor helder zicht op alle aanwijzingen. 

SEIKO RCC (ROADCLEARCOAT)
Samen met de evoluties op technisch gebied veranderen ook de eisen die aan 
onze ogen worden gesteld. De verbeterde zichtbaarheid van de moderne Xenon- 
en LED-schijnwerpers gaat gepaard met een verhoogde lichtintensiteit die door 
veel mensen als vervelend en meer verblindend wordt ervaren. 

SEIKO RCC, de recentelijk ontwikkelde speciale coating, rekent af met deze ont-
wikkeling. De coating zorgt voor helder zicht door het reduceren van storende 
reflecties van bijvoorbeeld tegenliggers, weerspiegelingen door nat wegdek of 
andere lichtbronnen. Zo komt de consument veilig en ontspannen  aan op zijn/
haar locatie. 

Voor aanvullende informatie: 

SEIKO Optical
Edwin van Gijzen
Tel. +31 (0)6 46107629

ONGEVEER 75 PROCENT VAN ALLE AUTOMOBILISTEN ERVAART NAAR 

EIGEN ZEGGEN BIJ HET RIJDEN IN HET DONKER ONZEKERHEID EN 

STRESS.  DE SCHERPTE VAN HET ZICHT BIJ SCHEMERLICHT VERSCHILT 

VAAK VAN HET ZICHTVERMOGEN BIJ DAGLICHT. DOORDAT BIJ SCHE-

MERING EN IN HET DONKER DE EXTRA INFORMATIE ‘KLEUR’ WEGVALT, 

WORDT VAN ONZE OGEN HET UITERSTE GEVERGD. DAARBIJ KOMT 

EEN VERHOOGDE VERBLINDINGS- EN LICHTGEVOELIGHEID DOOR VER-

WIJDE PUPILLEN. DE OPLOSSING: SEIKO DRIVE. 

SCHERP ZICHT EN 
     ONTSPANNEN RIJDEN MET 

              SEIKO DRIVE



NKL1717_MiruMultifocaal_advertentie_240x340mm_FC.indd   1 28-02-17   13:31
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UNIEK CONCEPT 
EN INTERIEUR 
VOOR IEDERE 
OPTIEKZAAK
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WSB INTERIEURBOUW ONTWERPT VOOR VELE OPTICIENS EEN GEHEEL NIEUWE WINKELINRICHTING. HET FAMILIEBEDRIJF VAN RICK 

BLANKENSTIJN, BERT BLANKENSTIJN EN NICO SCHREUDER WORDT ALS MERK STERK GEMAAKT DOOR EEN BELEVING TE CREËREN 

IN DE WINKEL. ELKE ZAAK KRIJGT EEN EIGEN STIJL DIE VOLDOET AAN DE WENSEN VAN DE EIGENAAR. WSB DENKT MEE VANUIT 

DE KLANT EN HOUDT ER TEGELIJKERTIJD REKENING MEE DAT HET EFFICIËNT WERKBAAR IS VOOR HET PERSONEEL. INMIDDELS HEEFT 

HET BEDRIJF AL VERSCHILLENDE PROJECTEN AFGEROND EN ZIJN DE ONTWERPERS BEKEND MET WERELDSTEDEN ALS NEW YORK, 

PARIJS EN BERLIJN.

De retail architecten van WSB Interieurbouw maken een commercieel 
succesvol winkelconcept van een optiekzaak. Ze zijn bekend met de 
motivatie van mensen en weten wat van invloed is op het koopgedrag. 
Gevoelens en emoties worden vertaald in een totaalconcept voor een 
stijlvolle winkel. Het familiebedrijf is volgens Rick Blankenstijn vooruit-
strevend en gezond. “We zijn marktleider door continu te anticiperen 
op nieuwe ontwikkelingen.”

DIJCK2
Een van de optiekzaken die een nieuw interieur heeft gekregen is 
Dijck2 in Delft. Eigenaar Rob van der Leeuw wil mensen uitnodigen 
om naar binnen te lopen en zonder verplichting monturen en zonne-
brillen te passen. Daarom is ervoor gekozen om de winkel een warme 
uitstraling te geven met retro invloeden. Er is gebruik gemaakt van 
verschillende materialen, zoals natuursteen, hout met gedetailleerde 
profilering, luxe stoffen en ruw staal. 

Het nieuwe design is met name bedoeld voor een jong publiek dat 
aangesproken wordt door de hippe Amerikaanse merken die verkocht 
worden. Ook het Amsterdamse merk Dick Moby is verkrijgbaar bij 
Dijck2 en binnenkort wordt het merk Nina & Max hieraan toegevoegd. 
De brillen zijn gepresenteerd met oog voor detail in een unieke setting. 

VAN DER LEEUW 
De andere optiekzaak van Rob van der Leeuw is ook van een nieuw 
concept voorzien door WSB. Hij laat weten erg tevreden te zijn over 
het concept, design en de uitvoering bij Van der Leeuw optiek. “De 
integratie van de oude elementen van de jugendstil architectuur van 
het rijksmonument waarin we zijn gevestigd, gecombineerd met een 
transparante hedendaagse vormgeving maken de winkel uniek.” 

Ondanks de verbouwing, is de winkel geen dag dicht geweest. Voor 
het concept is er gezocht naar een transparant geheel, modern met vol-
doende warmte en helderheid. De kernwoorden voor inspiratie waren: 
wind, zon, zee en transparantie. “WSB heeft een aantal concepten 
voorgesteld die uiteindelijk tot het resultaat hebben geleid. De winkel is 
transparanter geworden door de nieuwe verbindingen van binnen naar 
buiten en er zijn drie entrees waarvan er één naar de zonnebrillenshop 
gaat”, beschrijft Rob van der Leeuw. 

GOBERT OPTIEK
Na de verbouwing van de optiekzaak aan de Kustlaan in Knokke heeft 
Frederick Gobert besloten om ook de grote winkel aan de Lyppenslaan 
een geheel nieuwe inrichting te geven. Deze beslissing heeft hij 
genomen na de goede resultaten van de eerste restyling. “Het nieuwe 
interieur werd in zeer korte tijd uitermate vakkundig gerealiseerd. De 
samenwerking met het ontwerpen van het concept verliep soepel en er 
werd goed geluisterd naar onze visie”,  vertelt Gobert. 

Het nieuwe concept is toegankelijk gehouden door uit te gaan van het 
gezegde ‘less is more’. De inrichting nodigt uit om even rustig te zitten. 
Daarnaast is er veel ruimte voor de werkplaats en aandacht voor het 
refractioneren. Ook over de tweede herinrichting is Gobert tevreden. 

CYSOUW OPTIEK
De bekende optiekzaak in Terneuzen heeft ook gekozen voor een vernieud 
interieur door WSB. Eigenaar Henno Cysouw is positief over de samenwer-
king tussen Cysouw en WSB. Hij noemt het werk dat geleverd is maatwerk 
en raadt het interieurbouwbedrijf aan iedereen aan. Het interieur is jong, 
dynamisch en tredsettend.

Meer informatie:
WSB Interieurbouw
Tel.+31 ( 0)33 2771714
www.wsbinterieurbouw.nl

http://www.wsbinterieurbouw.nl/
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Contactlensdragers dragen gemiddeld meer dan acht uur per dag hun contactlen-
zen. Vanwege de voorgeschreven maximale draagtijd kunnen contactlenzen de 
bril nooit vervangen. De meeste contactlensdragers hebben dan ook een reser-
vebril, welke voornamelijk ’s avonds gebruikt wordt en bij het kijken op digitale 
apparatuur.

Tot nu toe bestond er geen brillenglas wat speciaal ontworpen is voor contact-
lensdragers in de huidige digitale wereld. Speciaal voor deze groep consumenten 
heeft ZEISS een nieuw brillenglas ontwikkeld, ZEISS EnergizeMe. Deze brillen-
glazen zijn ontworpen om aan de specifieke behoeften van contactlensdragers te 
voldoen. Ze verminderen digitale oogstress en verfrissen de ogen van de gebrui-
ker na het uitnemen van de contactlenzen. Een eerste draagproef, onder 130 con-
tactlensdragers, toont aan dat negen van de tien testklanten verfriste ogen en een 
vermindering van digitale oogstress ervaren. Daarnaast verkozen bijna twee van 
de drie testklanten ZEISS EnergizeMe boven andere brillenglazen.

WIE KENT HET GEVOEL NIET? NA HET URENLANG DRAGEN VAN CONTACTLENZEN 

VOELEN UW OGEN VERMOEID AAN EN IS UW ZICHT NIET MEE ZO SCHERP ALS U 

ZOU WILLEN. HET OVERSCHAKELEN OP EEN BRIL IS DAN DE BESTE OPLOSSING.

NIEUW EN INNOVATIEF 
            PRODUCT VANZEISS

ZEISS - EEN PARTNER VOOR NU EN IN DE TOEKOMST
Doet de omvang van je bedrijf ertoe? Gezien de recente veranderingen 
binnen de optiek sector zou men dit kunnen denken. Pascal Slot van 
ZEISS: “Bij ZEISS geloven we dat echt en betrouwbaar partnerschap 
belangrijk is, meer dan alleen de grootte. ZEISS staat voor vertrouwen, 
innovatie, een sterke merkstrategie en toonaangevende expertise in 
optica en oogheelkunde.”

“Wij houden ons aan onze belofte. Wij zijn een echte partner voor 
onze klanten; voor opticiens, optometristen, oogartsen, inkoopcom-
binaties en retailers. We concurreren niet met hen en verkopen niet 
rechtstreeks aan de consument.”

“Wij zijn samen met onze klanten aan het ondernemen, het ondersteu-
nen van hun groei en het waarborgen van hun toekomstige zakelijke 
succes. Eenvoudig gezegd, ons succes is afhankelijk van het succes van 
onze klanten.”

“ZEISS ondersteunt haar klanten op verschillende manieren om hun 
doelen te bereiken; een uniek en sterk merk, een innovatief glas port-
folio, diagnostische instrumenten, toepassingen in de digitale wereld, 
marketing & sales support, voorlichting aan de consument en zakelijke 
concepten. Op deze manier kan de opticien zijn eigen merk sterker 
maken.”

Kan ZEISS garanties geven voor de eeuwigheid? “Nee, voor ons is de 
toekomst open. Maar we beloven om de toekomst samen actief vorm te 
geven met onze klanten, als partner, niet als een concurrent.”

Wilt u meer weten wat ZEISS voor u als partner kan betekenen? Neem 
dan contact met ZEISS op +31 (0)76 3035444. ZEISS nodigt u graag uit 
in het nieuwe ZEISS Experience Center te Breda om de producten en 
concepten te laten ervaren.

Voor aanvullende informatie: 
ZEISS Group, tel. +31 (0)76 30 35 448, www.zeiss.nl/vision

http://www.zeiss.nl/vision


Een frisse nieuwe uitstraling voor Comfort Drops™, Delta™, 
Saline en Delta Plus™. Dezelfde geweldige prestaties.

We begrijpen dat geen oog hetzelfde is en dat elke klant andere behoeften heeft. 
Daarom bieden we een uitgebreid assortiment met lensverzorgingsproducten. 
Tegelijkertijd blijven we ons portfolio ontwikkelen. We zijn dan ook blij dat we een 
vernieuwde uitstraling kunnen introduceren voor onze Comfort Drops™ -, Delta™ -, 
Delta Plus™ - en Saline-producten. Het ontwerp van de verpakking is nieuw, maar 
het product blijft ongewijzigd. Uw klanten kunnen dan ook van dezelfde geweldige 
prestaties blijven genieten die ze inmiddels van ons verwachten.

Neem voor meer informatie over alle lensverzorgingsproducten in het portfolio 
contact op met uw Business Development Manager.

Nederland België
T. 0183 – 40 60 80  T. 0800 – 90 977
www.coopervision.nl www.coopervision.be

Het assortiment met 
lensverzorgingsproducten 
waarmee u nog meer 
consumenten kunt helpen.

http://www.coopervision.nl/
http://www.coopervision.be/
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FENDI PRESENTEERT MET TROTS HAAR EERSTE MANNEN EYEWEAR 

COLLECTIE VOOR DE ZOMER VAN 2017, EEN BREDE EN COMPLETE 

COLLECTIE BESTAANDE UIT ZONNEBRILLEN EN OPTISCHE MONTUREN 

WAARIN DE KENMERKEN VAN DE TYPISCHE ‘FENDI MAN’ OP EEN 

VERNIEUWENDE MANIER NAAR BUITEN WORDEN GEBRACHT.

SAMEN MET JAPANSE PARTNER OPHTECS LANCEERT OTÉ OPTICS DEZE 

MAAND DE NIEUWE CLEADEW PRODUCTEN OP DE NEDERLANDSE 

MARKT. CLEADEW IS EEN GOED ALTERNATIEF VOOR PEROXIDESYSTE-

MEN EN BESTAAT UIT EEN VERSIE VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN 

EN EEN VERSIE VOOR HARDE CONTACTLENZEN. HET ÉÉN-STAP-

SYSTEEM MET EEN TABLET BESTAANDE UIT TWEE LAGEN IS ERG 

VRIENDELIJK IN GEBRUIK. OOK ZIJN DE CLEADEW PRODUCTEN CON-

SERVERINGSMIDDELVRIJ EN HET BESTANDSDEEL POVIDON JODIUM 

ZORGT VOOR EEN HOGE DESINFECTERENDE WERKING. 

Deze Fendi man Eyewear Collectie is net zo elegant en eigentijds als de 
Fendi man zelf. Het combineert klassieke vormen en materialen op een unie-
ke en onverwachte manier. De monturen variëren tussen vierkante model-
len en ronde retro-geïnspireerde monturen, waarin het Fendi DNA wordt 
overgebracht door verrassende kleur en materiaal combinaties die versterkt 
worden door kenmerkende details. Het iconische driehoekvormige element, 
opgestikte details en gekleurde metalen omlijningen vormen samen het Fendi 
Eyewear universum op een speelse manier.

De collectie, bestaande uit zes acetaat modellen, drie modellen bestaande 
uit een metalen structuur, vier modellen zijn een combinatie van acetaat en 
metaal en één roestvrijstaal montuur met een lederen afwerking. De collectie 
benadrukt de hoogst mogelijke zorg voor details en de combinatie tussen 
gemak en functionaliteit komt naar voren.

Het gebruikte kleur palette is elegant en subtiel; zwarte, blauwe en natuur-
lijke  door Havana geïnspireerde tinten zijn gecombineerd met verduiste-
rende of weerspiegelende glazen om een sterke doch verfijnde uitstraling te 
creëren.

Elk model vertolkt het beste vakmanschap en ‘savoir-faire’ van de FENDI 
Man collectie, gekenmerkt door een combinatie van unieke traditionele én 
vernieuwende  vakmanschapstechnieken. Bovenal ligt de nadruk ligt op de 
premium kwaliteit van de gehele collectie.

Voor aanvullende informatie: 
Safilo Group, tel.

POSITIEVE INTRODUCTIE
Op de Opti zijn deze nieuwe producten voor het eerst op de Europese markt 
geïntroduceerd. De reacties waren erg enthousiast en de verwachtingen zijn 
hoog. Oté Optics is al lange tijd met Ophtecs bezig om deze mooie producten 
in Europa op te markt te krijgen. In Japan is Cleadew dan ook al jaren erg suc-
cesvol en een veelgebruikt contactlens verzorgingssysteem.

FENDI PRESENTEERT HAAR EERSTE 
MANNEN EYEWEAR COLLECTIE

CLEADEW: NIEUWE, UNIEKE JAPANSE 
     INNOVATIE VAN CONTACTLENSVERZORGING 

NIEUW, UNIEK, VEILIG EN GEMAKKELIJK
De unieke Cleadew producten zijn vergelijkbaar met een peroxidesysteem met 
tablet, maar dan op basis van Povidon Jodium in plaats van Peroxide. Cleadew 
is zeer effectief tegen micro organismen en zorgt voor een diepe reiniging van 
eiwitten en vetten. Door de grondige desinfectie (in 4 uur) en het één-stap-
systeem zijn de producten makkelijk en veilig in het gebruik. Daarnaast bevat-
ten de systemen geen conserveringsmiddelen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Cleadew producten? 
Kijk op www.oteoptics.nl of bel voor een afspraak met de buitendienst: 
Paul Peters: +31 (0)6 20438309
John van den Bosch: +31 (0)6 25016378.

http://www.oteoptics.nl/


CLEADEW: NIEUWE, UNIEKE JAPANSE 
     INNOVATIE VAN CONTACTLENSVERZORGING 

Als ik dit schrijf zijn de verkiezingen nog niet geweest en behalve de pei-
lingen weet nog niemand hoe het politieke speelveld er uit zal zien. Een 
fenomeen wat bij mij eigenlijk nog nooit zo sterk is geweest bij andere  
verkiezingen, ik voel mij een zwevende kiezer.

Ik kan , zoals zoveel mensen op dit moment, niet kiezen en ik weet niet 
zo goed hoe dat komt. 
Wie weet komt het wel doordat er zoveel te kiezen is of dat  het gevoel 
speelt dat, wat je ook kiest, je er iets bij krijgt wat je liever niet hebt. Aan 
de ene kant kies je voor een partij die wat jou betreft een goed partijpro-
gramma heeft maar dan zijn er zelfs in dat programma zaken die je liever 
niet ziet.

Daarna komt nog het fenomeen van coalitievorming.  Als er al een partij is 
die ideeën heeft die grotendeels met de jouwe  stroken zal het zo zijn dat 
er meerder partijen nodig zijn om een regering te vormen.  Welke partij 
dan ook zal één o f meer van zijn verkiezingsbeloftes moeten breken dat 
weten we zeker. Hoe belangrijk dit punt voor jou zal zijn weet je past als 
je weet welk punt het onderspit delft. Hoe kun je nu weten wat je moet 
stemmen?

Ook ik heb de stemwijzer ingevuld en natuurlijk komt daar een bepaalde 
lijn uit. Ik vond het wel opmerkelijk dat de bovenste helft van aanbevolen 
partijen maar een paar punten uit elkaar lagen. Waarschijnlijk als ik bij  
één van de genoemde onderwerpen de belangrijkheid zou wijzigen zou 
het advies van de stemwijzer al anders uitpakken. Blijkbaar lijken veel 
partijen programma’s op elkaar of ben ik in mijn mening zo divers  dat ik 
bij elk van de partijen die bij mijn bovenste helft horen thuis zou kunnen 
horen.

 Kortom het is lastig  te kiezen in 2017. Wanneer ik de mensen om me 
heen vraag lijkt het of veel meer mensen last hebben van verkiezingsstress.  
Het positieve van dit jaar is dat het naar mijn idee zeer lang gelden is dat 
zoveel mensen het over de verkiezingen hadden en een mening ventileer-
den. Als er iets positiefs te melden is over de huidige verkiezing is het wel 
de betrokkenheid van de mensen. Volgens mij zal de opkomst ook hoger 
zijn dan wat we normaal gewend zijn. Misschien zal de opkomst niet zo 
groot als in 1977 waar het de 88 procent raakte maar ik denk dat we voor 
het eerst in jaren  weer boven de 80 procent uitkomen.

Als gezegd voor wie we ook kiezen er zal een coalitie gevormd moeten 
worden zoals altijd in Nederland.  Er zal waarschijnlijk met vier partijen 
onderhandeld moeten worden.  Ik denk dat het feit dat we altijd met coa-
lities werken Nederland ook zo een fijn land maakt. Bij iedere politieke 
partij zijn zaken die je goed en minder goed vindt waardoor je vaak wel 
die zaken tegen komt die je belangrijk vindt. Wij kunnen ons gelukkig 
prijzen met een dergelijk systeem want dit is één van de oorzaken dat we 
altijd een gematigde regering hebben die er vooral voor is om er voor alle 
Nederlanders zijn.

Inmiddels weten we hoe de uitslag van de verkiezingen er uit ziet. De 
verwachting dat er een grote groep partijen is die tussen de 18 en 28 
zetels heeft verworven zal wel bewaarheid zijn geworden. Ik hoop dat het 
formeren niet al te lang gaat duren want men zal het toch met een viertal 
partijen moeten doen. Wat natuurlijk het grootste goed is, is het feit dat we 
in alle vrijheid kunnen kiezen.

Er zijn genoeg voorbeelden van landen waar dit niet kan of dat kiezen een 
farce is waarbij het net lijkt of er sprake is van democratie. Ik hoop dat we 
een coalitie krijgen die daadkrachtig kan zijn en die er voor zorgdraagt dat 
we in ieder geval in de Europese Unie blijven.  Naar mijn idee is het zeer 
belangrijk voor ons als land en voor het MKB dat rust en het feit dat we in 
Europa onze goederen kunnen halen en  verkopen van groot belang is. 

Ik wens u een goede keuze en een fijne coalitie.

ERIK SMIDT IS EIGENAAR VAN ERCON CONTACTLENZEN & CONSULTANCY. ERCON IS EEN LEVERANCIER VAN CONTACTLENZEN EN LEVERT 

AAN OPTICIENS, OOGARTS-PRAKTIJKEN EN AANPAS-INSTITUTEN. ERCON GAAT IN DE CONTACTLENSWERELD SAMENWERKINGEN AAN MET 

BEDRIJVEN DIE MODERNE EN INNOVATIEVE PRODUCTEN FABRICEREN. ZO WAREN ZIJ DE EERSTE DIE EEN ZACHTE LENS MET ABERRATIE BLOK-

KING LEVERDEN VOOR EEN VERHOOGD CONTRAST. DEZE INNOVATIEVE ROL LIGT ERIK WEL. ZO HEEFT HIJ NAAST EEN VOORLIEFDE VOOR HET 

VAK GROTE PASSIE VOOR ONDERNEMEN EN ZIET HIJ OVERAL KANSEN. DEZE KANSEN DEELT HIJ GRAAG MET U IN DEZE COLUMN IN VAKTIJD-

SCHRIFT DE OPTICIEN.

Verkiezingen

Erik Smidt
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Rodenstock wenst je een fantastisch zonnebrillenseizoen toe. 
See better. Look perfect.

ENJOY THE SUMMER.

Rodenstock 240x340mm 2017 03.indd   1 07-03-17   15:27
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CE 125S
De luchtigheid, zwierigheid en doorzichtigheid van dit model herinnert aan 
de lichtheid van de wapperende kleding van Chloé op de catwalk. Een com-
binatie van grafische charme en de lichtheid van de nylon glazen, de dyna-
mische golvende vorm van het goudkleurige metalen montuur en de dégradé-
kleuren van de glazen verschaffen de Milla-zonnebril een zeer gedistingeerde 
en elegante look. Het verfijnde, tijdloze design van dit accessoire wordt 
benadrukt door een palet van le vendige, verlokkelijke kleuren.

CE727S
Deze zonnebril brengt de gedistingeerde esthetiek van het merk volledig tot 
uitdrukking, en omvat een inzetstuk in de vorm van een dunne metalen strip 
in het montuur dat zorgt voor een aftekening van de voorkant en de zijkan-
ten van de veren, die versierd zijn met het met laser gegraveerd logo. Het 
vloeiende, golvende ontwerp van het model Nell combineert ronde glazen 
met een dik, transparant montuur en speelt met natuurlijke tinten en met het 
contrast van een gouden glans. De dégradé-glazen passen bij het montuur dat 
beschikbaar is in alle kleuren van dit seizoen. 

CE720S
Het Marlow-ontwerp herinnert aan de verschillende inspiratiebronnen van 
Chloe’s prêt-à-porter -show, en mixt een rock spirit met hypervrouwelijke 
details en zuivere verhoudingen. Het enigszins forse montuur heeft een krach-
tige mannelijke uitstraling, die benadrukt wordt door de neusbrug in vintage-
stijl. Het energieke, indrukwekkende montuur van acetaat wordt verzacht 
door de dégradé-glazen en het luxueuze detail van de goudkleurige metalen 
plaatjes met het ingegraveerde logo.

          CHLOÉ: 
elegantie en vrouwelijkheid

GOLVENDE, ELEGANTE, 

VROUWELIJK EN VEELZIJDIGE 

ONTWERPEN. DE NIEUWE BRIL-

LENCOLLECTIE IS GEÏNSPIREERD 

OP DE ELEGANTIE EN VROUWE-

LIJKHEID VAN HET MERK, VER-

RIJKT MET EXCLUSIEVE DETAILS 

DIE EEN COMBINATIE ZIJN VAN 

VINTAGESTIJL, EEN MANNELIJKE 

TOUCH EN ZEER VERLEIDELIJKE 

GRAFISCHE EFFECTEN.

CE725S
Een zeer vrouwelijk model met een oversized, krachtig ontwerp waarin 
gekleurde kunststof gecombineerd wordt met metalen profielen op de voor-
zijde van het montuur en de veren. Het transparante effect en de helder-
heid van de goudkleurige afwerking onthult een aantrekkelijke kleurenmix 
die nog versterkt wordt door de dégradé kleur van de glazen.

CE726S
Een herinterpretatie van het navigator-model met een nieuw lichtgewicht, 
dynamisch ontwerp dat verwijst naar de mannelijke wereld en een retro-
chique stijl heeft. Het smalle kunststof montuur wordt omlijst door een 
metalen profiel dat doorgaat langs de veren, waarin het Chloé-logo gegra-
veerd is. De kunststoffen zijn allemaal transparant, zodat het metalen pro-
fiel benadrukt wordt en de glazen hebben een licht dégradé effect dat ook 
een flash-variant omvat.

CE2130
Deze aviator-zonnebril wordt gebruikt in de nieuwe reclamecampagne van 
Chloé en heeft een vintage-look met een eigentijds design, ronde glazen 
in een metalen montuur met een dubbele neusbrug. De lichtheid komt tot 
uitdrukking in de smalle, functionele omvang en in de scharnieren die in 
de buisvormige veren geïntegreerd zijn om beweging te vergemakkelijken. 
Naast de klassieke licht goudkleurige afwerking wordt dit seizoen ook een 
nieuwe zilverkleurige variant geïntroduceerd die een even basic en unieke 
stijl heeft.

Voor aanvullende informatie: 
Marchon Benelux
Tel. +31 (0)20 5815000
www.marchon.com 

http://www.marchon.com/


Götti herontdekt 
     en perfectioneert 

Frank Kroeze & Sandra Bruins 
Kroeze Optiek 

Kollum

  Centrop net zo 
vanzelfsprekend als...

een zwaluw
“Plezierig ondernemen is voor ons net zo vrij zijn als een vogel. Natuurlijk is er een doel waar we graag met ons bedrijf naar toe willen, maar hoe we daar 
komen... dat kiezen we telkens weer opnieuw, zodanig dat het precies past bij ons eigen ondernemersgevoel. Met Centrop naast ons kunnen we deze 
vrijheid ook permiteren. Zij zijn de wijze uil op de boomtak waarnaast je even kunt uitrusten en de juiste antwoorden krijgt op de branche vragen die je 
bezig houden. Ons Centrop lidmaatschap van al ruim 20 jaar, ondersteunt op deze manier onze ondernemersvrijheid perfect. Voor ons... heel 
vanzelfsprekend!” 
Ook vrij als een vogel ondernemen, bel dan nu 026 - 364 80 48 om een afspraak te maken.

5118_CENTROP_ADV_VANZELFSPREKEND_240X340mm_ FINAL.indd   2 18-11-14   13:04
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m o n t u r e n

DE NIEUWE PERSPECTIEF COLLECTIE VAN GÖTTI IS TECHNISCH EN ESTHETISCH 

DE MEEST GEAVANCEERDE VAN DE WERELD. DE MONTUURLOZE BRILLEN 

ZIJN IN VERSCHILLENDE VORMEN EN MATEN VERKRIJGBAAR. DE BRILLEN ZIJN 

GEPRESENTEERD IN EEN NIEUWE CAMPAGNE WAARVOOR DRIE PERSONEN 

ZIJN GEFOTOGRAFEERD DIE BEKEND STAAN OM HUN CREATIEVE PRESTATIES.

Götti herontdekt 
     en perfectioneert 

Götti presenteerde de minimalistische collectie op Opti 2017 in een nieuwe showroom. 
Volgens oprichter Sven Götti is montuurloos de toekomst. De ontwerpen zijn gemaakt 
in Zwitserland en geproduceerd door leidende fabrikanten in Duitsland, Oostenrijk en 
Japan. De brillen worden geleverd aan een geselecteerd aantal retailers in dertig landen 
wereldwijd. 

OOG VOOR DETAIL
Bij het ontwerpen van de collectie is gelet op elk klein detail. De collectie montuurloze 
brillen is helemaal geperfectioneerd in technisch opzicht maar ook op esthetisch vlak. 
Het belangrijkste kenmerk is de ingenieuze bevestiging van de riemen, scharnieren en het 
neus pad, waar Götti een patent op heeft. Er is geen gebruik gemaakt van schroeven en 
lijm en er is niet gesoldeerd. 

VERSCHILLENDE MODELLEN
De brillen en zonnebrillen zijn in allerlei vormen en maten verkrijgbaar. Klanten kunnen 
kiezen uit goud, zilver en mat zwart voor het roestvrij staal tempels. Daarnaast zijn de 
modellen verkrijgbaar met een aantal verschillende vormen glazen.

CAMPAGNE
Voor de campagne van Götti zijn drie creatievelingen 
gefotografeerd, namelijk Elizabeth von Guttman, Alfredo 
Häberli en Hans Ulrich Obrist. Zij zijn alle drie bekend in 
de creatieve sector en een toegevoegde waarde voor de 
campagne. 

Voor aanvullende informatie: 

Optical Agency
Tel. +31 (0)6 12332913
www.gotti.ch

         MONTUURLOZE BRILLEN

http://www.gotti.ch/


o p t i e K A D V i s e u r s ®

ALS ZELFSTANDIG OPTIEKONDERNEMER WORDT ER BEST VEEL VAN U GEVRAAGD. OMDAT U ONDERNEMER BENT ZULT U, NAAST 

DE NOODZAKELIJKE VAKTECHNISCHE KENNIS, OOK BEHOORLIJK WAT ONDERNEMERSKENNIS NODIG HEBBEN. MAAR VEEL 

ONDERWERPEN OP ONDERNEMERSGEBIED ZIJN DERMATE SPECIALISTISCH DAT HET VAAK BETER IS OM HIERBIJ DE KENNIS VAN 

EEN SPECIALIST IN TE SCHAKELEN. 

ANTWOORD OPTIEKADVISEUR BERT SMELIK
Goeie vraag en zeker een vraag waar ik als adviseur een duidelijke mening over heb. In mijn werk kijk 
ik vaak naar de websites van optiekondernemingen en een van de belangrijkste dingen daarbij is dat ik 
altijd zoek naar de mensen in het bedrijf. Helaas zie ik bij veel websites alleen een foto’s van een leeg 
interieur en veel tekst over producten. 

Wij zijn in de optiek vooral bezig met ‘people business’, de mens staat centraal en zo moet het ook 
zijn. We verkopen namelijk niet alleen producten, nee we leveren een belangrijke bijdrage in het leven 
van onze klanten, een goed zicht! 

De functie van een website voor opticiens is toch vooral dat de website er voor moet zorgen dat de 
consument naar onze winkel komt. Dus laten we hen daar zo veel mogelijk aanleiding toe geven. We 
moeten daarbij belangstelling en vakkundigheid uitstralen, en vooral ook een warm welkom. 

Ik adviseer dan ook om mooie foto’s van je team op je website te plaatsen met een korte omschrijving 
van de specifieke kwaliteiten per medewerker. Gebruik vooral ‘actie’ foto’s en plaats foto’s van je interi-
eur waarop mensen te zien zijn. En combineer deze foto’s ook eens met mooie close-ups van de speci-
fieke en vaktechnische vaardigheden die jullie bieden. 
Laat je winkel leven op je website! Zorg dat de potentiele klant de koffie zowat al kan ruiken en het 
gevoel krijgt dat ze bij jullie op het juiste adres zijn. Krijgen ze dat gevoel niet, dan kiezen ze al snel 
voor het kleinste risico, de prijs. En dat is niet goed voor jullie, en zeker ook niet in het belang van de 
consument.

‘IK TWIJFEL OF IK FOTO’S EN GEGEVENS VAN ONS TEAM OP ONZE WEBSITE MOET PLAATSEN OF NIET, 

WAT IS JULLIE ADVIES HIEROVER?’

Het vakblad De Opticien en het serviceplatform voor de zelfstandige opticiens OPTIEKadviseurs® zullen u in elke uitgave ondersteunen met ant-
woorden op veelvoorkomende vragen. De antwoorden hierop zijn gebaseerd op vragen welke de OPTIEKadviseurs® dagelijks ontvangen, maar er 
is ook de mogelijkheid om uw eigen specifieke vragen te stellen. U kunt deze vragen stellen via email op vragen@OPTIEKadviseurs.nl. Alle vragen 
zullen anoniem gepubliceerd en behandeld worden. 

VRAAG HET UW 

    OPTIEKadviseur®!

DE VRAAG
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BERT SMELIK
BERT ADVISEERT OPTICIENS AL JAREN VANUIT EEN RUIME ERVARING MET ELK 

ASPECT VAN DE OPTIEKBRANCHE. NAAST HET BEMIDDELEN BIJ AAN- EN VERKOOP 

VAN OPTIEKONDERNEMINGEN STAAT MENS EN ORGANISATIE BIJ HEM CEN-

TRAAL. WWW.BE-SMART.NL

mailto:vragen@optiekadviseurs.nl
http://www.be-smart.nl/


ANTWOORD OPTIEKADVISEUR JUSTIN MEIJER
Allereerst wil ik melden dat een App geen vervanging, maar een toevoeging is op de website en facebook. Consumenten consumeren namelijk informatie zoals 
zij dit willen. De een bezoekt graag een website, een ander volgt graag Facebook en een derde maakt liever gebruik van een App. Door op alle soorten media 
aanwezig te zijn, bereik je dus meer consumenten.

Een groot voordeel van een App, is dat je mensen echt kunt bereiken met een bericht. Alleen een App heeft de mogelijkheid tot een pushbericht, wat met een 
website en Facebook niet mogelijk is. Hierbij moet namelijk de consument altijd naar de website toegaan, of maar net het berichtje binnen de Facebook lijst 
tegenkomen en is de aanbieding al snel gemist.

Daarnaast zijn er nog legio andere mogelijkheden van een App. Denk bijvoorbeeld aan een lens timer voor 
het vervangen van de maand lenzen, het bestellen van nieuwe lenzen of het maken van een afspraak. Dit 
zijn echt omzet verhogende activiteiten.

Maar ook een loyaliteitsprogramma is mogelijk, waarbij je de klant beloont voor het geïnstalleerd houden 
van de App. Win - Win situatie! Voor meer vragen of informatie over Apps kijk op www.mijnmkbapp.nl

ANTWOORD OPTIEKADVISEUR JACQUELINE DICKHOFF
Websites worden in gemiddeld slechts 2 à 3 seconden gescand, daarna beslist de bezoeker of hij verder kijkt op uw website. Deze razendsnelle eerste indruk 
wordt grotendeels visueel gevormd. Een juiste eerste beeldvorming van de bedrijfsuitstraling blijkt essentieel om klanten te boeien en te binden. Mooie beelden 
vertellen immers meer dan een hele reeks woorden.

Goed beeldmateriaal houdt bezoekers bewezen langer vast, het maakt ze nieuwsgierig om verder te kijken. Ik daag je daarom uit om nog eens kritisch naar 
jouw website te kijken. Sluit jouw digitale optiekbedrijf (website) voldoende aan bij jouw fysieke optiekbedrijf? Is de uitstraling van het gebruikte beeldmateriaal 
onderscheidend, persoonlijk en uniek genoeg? 

Ik begrijp dat het soms best lastig is om aan goed en origineel fotomateriaal te komen. Veel beelden worden door leve-
ranciers aangeleverd, maar deze zijn vaak te generiek. Daarnaast heeft Look-Izi een lookbook, waaruit beelden gebruikt 
kunnen worden. Het beste én meest effectieve is om eigen foto’s te laten maken, dit verzorg ik regelmatig vanuit 
Optiekfotografie.nl.

Het is mijn uitdaging om direct de juiste snaar bij huidige én potentiële klanten te raken. Laat je bedrijf en de mede-
werkers professioneel in stijlvol beeldmateriaal vastleggen, gezien door de ogen van jouw klanten. We leggen naast het 
winkelinterieur optioneel alle fasen van de klantenreis vast. Foto’s van medewerkers in actie tijdens het uitoefenen van 
hun passie maken het persoonlijker. Optiekfotografie.nl werkt nauw samen met diverse marketingbureaus om geza-
menlijk te komen tot een integrale marketing communicatie strategie. Wij adviseren en helpen je graag om jouw bedrijf 
zowel binnen en ook naar buiten een onderscheidend eigen gezicht te geven. Samen het verschil nog groter maken, dat 
vormt mijn passie!

HOE KOM IK AAN GOED BEELDMATERIAAL VOOR MIJN WEBSITE?

DE VRAAG

DE VRAAG

 “WIJ HEBBEN WEL EEN EIGEN WEBSITE VOOR ONZE OPTIEKWINKEL EN OOK WEL EEN FACEBOOK PAGINA, MAAR IK HOOR OOK REGEL-

MATIG DAT ANDERE OPTIEKZAKEN EEN SPECIALE APP HEBBEN VOOR HUN WINKEL. HOE WERKT DAT, WAT KAN JE ER MEE EN WAT IS HET 

VOORDEEL HIERVAN?”

JACQUELINE DICKHOFF 
JACQUELINE IS PROFESSIONEEL FOTOGRAAF EN HEEFT ZICH GESPECIALISEERD IN HET MAKEN VAN 

OPTIEKFOTO’S. ZIJ KAN EEN FOTOSHOOT VERZORGEN WAARBIJ UW TEAM, UW WINKEL EN UW PRO-

DUCTEN GOED IN BEELD KOMEN. ONMISBAAR VOOR UW WEBSITE. WWW.OPTIEKFOTOGRAFIE.NL

JUSTIN MEIJER
JUSTIN IS AUTOMATISERINGSDESKUNDIGE MET KENNIS VAN DE OPTIEK EN KAN U ALLES VERTELLEN OVER 

TOEPASSINGEN OP DIT GEBIED. HIJ ADVISEERT U GRAAG OVER UW TOTALE AUTOMATISERING EN ZOEKT 

SAMEN MET U NAAR OPLOSSINGEN. WWW.JUPE.NL
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infoline: 0034 91 806 55 00
@: customer.service@ogheyewear.com

JAYEYEWEAR B.V.: Aalsmeerderdijk 66 • 1438 at OUDE MEER • 0854871515 • info@jayeyewear.nl

WWW.deopticien.BIZPLAATS DAN EEN VACATURE OP:

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET GERDO VAN DE PEPPEL:

G.PEPPEL@GPMEDIA.NL  |  TEL. (024) 3246146

mailto:customer.service@ogheyewear.com
mailto:info@jayeyewear.nl
mailto:G.PEPPEL@gpmedia.nl
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C o n t A C t l e n z e n

Het materiaal is doorontwikkeld vanuit de reeds lang bestaande 3 maands lenzen en wordt nu als maandlens 
toegepast. Ook voor RX lenzen geldt immers dat maandelijke vervanh°gen een beter vervangingsritme is. De 
lenzen worden geleverd in een sferische, torische, mutlifocale en torisch multifocale variant.

Als stabilisatie voor de torische en multifocale lenzen is een geheel nieuwe methode ontwikkeld de zogenaam-
de Freeform Stabilization methode die gebruik maakt van PBZ ‘s (Peripheral Balancing Zones). Dit is een unieke 
stabilisatiemethode waardoor een groot aantal voordelen ontstaan waaronder een stabiele visus, een relatief zeer 
geringe dikte en daardoor een sterk verbeterd comfort.

De Avanti® Torisch en Torisch multifocaal kenmerken zich verder door twee lasermarkeringen verticaal. De 
unieke stabilisatie methode zorgt ervoor dat de lens op twee manieren gedragen kan worden.

Anders dan de traditionele stabilisatie methodes geeft de Freeform stabilization altijd een helder beeld zonder 
invloed van de knipperslag, positie van het hoofd of snelle oogbewegingen.

De Avanti® lenzen zijn zeer eenvoudig te bestellen door middel van het doorgeven van de parameters van het 
oog zoals K-waarden of topograaf-beelden, HZID, refractiewaarden en vertexafstand waarna een set aanpaslen-
zen worden toegestuurd.Door middel van deze empirische aanpasmethode kunnen de definitieve lenzen besteld
worden.

Voor aanvullende informatie: 

Ercon
Tel. +31 (0)592 405000
www.erconctl.nl.

  ERCON 
     INTRODUCEERT AVANTI®

HET GEHEEL NIEUWE PRODUCT VAN ULTRAVISION GEDISTRIBUEERD IN NEDERLAND DOOR ERCON

HEEFT DE NAAM AVANTI® MEEGEKREGEN. DE LENZEN WORDEN ALS MAANDVERVANGINGSLEN-

ZEN GEPOSITIONEERD. HET MATERIAAL IS HET INMIDDELS BEKENDE SILICONE MATERIAAL VAN 

CONTAMAC HET DEFINITIVE 74% MET EEN DK VAN 60, EEN BLAUWE HANDLING TINT EN EEN UV 

FILTER ( KLASSE 2).

WWW.deopticien.BIZ

http://www.erconctl.nl/




Ik weet niet hoe het u vergaat maar zo in de aanloop naar de verkiezingen, ik 
schrijf dit ongeveer een week voordat die plaatsvinden, voel ik mij regelmatig 
“gepiepeld”. Een ouderwets woord dat volgens de “dikke” betekent “opzet-
telijk en met kwade bedoelingen bedriegen”.

Met grote regelmaat komen er beweringen voorbij in alle media die nog geen 
dag later door de fact-checker weer onderuit worden gehaald. Cijfers die ach-
terhaald, bedacht of gewoon ingegeven door goedbedoeld idealisme moeten 
ons verleiden tot het stemmen op de populiticus die ze gebruikt om zijn of 
haar onwankelbare gelijk te bewijzen.

Het leuke is wel dat ik er inmiddels een boel nieuwe woorden en begrippen 
heb bijgeleerd of in ieder geval weer eens heb opgezocht wat ze nou eigen-
lijk echt betekenen. Xenofobie, nepotisme, populisme, mediacratie, hedonis-
me en een van de leukere, kleptocratie. Die laatste in verband met de nieuwe 
regering aan de overkant van de plas waarvan de ministers meer bezit hebben 
dan een niet onaanzienlijk percentage van het armere deel van de bevolking. 
Je begrijpt niet wat die nog willen stelen.

Nou denk ik niet dat er iets nieuws aan de hand is. Ik kan mij nog goed her-
inneren dat heel lang geleden mijn vader al van mening was dat “het hele 
zooitje” in Scheveningen op een kotter gezet moest worden. Praktisch, want 
vlak bij Den Haag, en ik denk niet dat hij bedoelde ze een behouden vaart 
naar Engeland te wensen. Wantrouwen, toen al.

Datzelfde wantrouwen vindt je vreemd genoeg vaak niet terug bij de consu-
ment die overweegt iets aan te schaffen. Een lawine aan informatie, uitgestort 
via een massa aan media, verleid consumenten aankopen te doen waarvan de 
claims, als ze al worden gedaan, op geen enkele wijze hout snijden. Recent 
mochten we weer eens genieten van een artikel in de meest populaire (popu-
listische?) krant van wakker Nederland.

“Onderzoek” van het betreffende vod (excusez le mot) toonde aan dat de 
marges in onze branche buiten-proportinoneel hoog zijn. Even doorlezend 
bleek dat de gegevens niet uit eigen onderzoek voortkwamen maar waren 
ingefluisterd door een van de aanbieders in onze markt die blijkbaar weer 
eens iets moest bewijzen van de afdeling marketing. Kan het niet echt hard-
maken maar heb toch sterk het vermoeden dat het toneel voor dit soort 
beweringen vaak wordt geboden in combinatie met betaalde publiciteit, lees: 
advertenties. Gelukkig was de aanval niet alleen gericht op de zelfstandige 
branche maar voelde ook een van de directe concurenten zich geroepen 
hierop te reageren.

Een woordvoerder hiervan deed de inmiddels legendarische uitspraak dat 
“ook spijkerbroeken 80x over de kop gaan”. Er is nog hoop, hoe dom kun je 
zijn!

De bovenstaande bewering slaat overigens wel een spijker op de kop.
Als er iets is dat de grootgrutters erg goed kunnen is het laten maken van 
spullen voor absolute bodemprijzen. Stellen dat die spullen onbruikbare 
producten opleveren is onzin, je vraagtekens zetten bij hoe, en ten laste 
waarvan ze worden gemaakt, niet. Een bril gekocht bij de OogLiefde of de 
BrilSpaarder voor pakembeet een Eurootje of 100, heeft waarschijnlijk een 
kostprijs van nog geen vijf pieken. Zit je nog niet aan de factor 80 maar wel 
genoeg om er een 2e gratis tegenaan te gooien. Over marges gesproken.

In alle takken van sport kun je spullen kopen tegen iedere denkbare prijs. 
Functionaliteit is uiteraard een basisvoorwaarde en in veel gevallen, in alle 
prijsklassen, vindt je dat ook wel. Met een bril van de Andere Hans loop je 
heus niet vanuit de winkel onder de eerste de beste kruisende auto. Die func-
tioneert echt wel.

Tijdens de obligate discussies met de “leken” op verjaardagen grijp ik altijd 
maar terug op mijn favoriete voorbeeld: auto’s. De functie van zo’n ding is je 
verplaatsen van A naar B. Of je dat nou doet met een Lada of met de duurste 
Benz maakt niet zo heel veel uit. Je staat in dezelfde file, als het regent blijf je 
even droog, voor een parkeerplaats moet je met beiden betalen en de bekeu-
ring voor het overschrijden van de maximumsnelheid met 2,3 kilometer per 
uur is precies even duur (weet ik uit ervaring).

Het prijsverschil laat zich ook niet verklaren uit het gewicht, de lengte of de 
topsnelheid. Maar ja, ik hoor toch veel vaker mensen opscheppen over de 
nieuwste BMW (full options) die ze net hebben gekocht dan over de bril die 
ze dragen.

We hebben dus een imagoprobleempje. De nadruk van de perceptie van het 
hebben van een bril ligt te veel op de functie. Als 80% van de verkopen (of 
weggevers) plaatsvindt via de prijspraters dan hebben we blijkbaar nog veel 
uit te leggen. 

Om nog even terug te grijpen op het begin van dit verhaal, “alternatieve 
waarheid” wordt door veel mensen als zoete koek geslikt. Als je beweert dat 
je goedkoper bent dan moet je het wel over hetzelfde product hebben. Als 
je beweert dat je met lagere marges werkt hebben we het dan over geld of 
procenten? Schermen met modemerken als een soort bewijs van kwaliteit, 
achterhaald en onzin!

Er zijn nog genoeg mensen gevoelig voor “onze waarheid”, we moeten het ze 
alleen nog veel beter gaan vertellen.

Groets, Dick

IN DEZE COLUMN LAAT DICK HULSBOS ZIJN LICHT SCHIJNEN OVER DE ONTWIKKELINGEN EN BIJZONDERHEDEN BINNEN DE OPTIEKBRAN-

CHE. DICK HEEFT EEN GROTE PASSIE EN LIEFDE VOOR HET BRILLENVAK EN IS RUIM DERTIG JAAR EIGENAAR VAN ODÉ FRAMES. ‘BEING DIFFE-

RENT’ IS EEN MOTTO DAT HELEMAAL BIJ DICK EN ODÉ FRAMES PAST.

Piepelen

Dick Hulsbos 
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g l A z e n

BIJ SHAMIR NEDERLAND BEGON-

NEN ZE HET NIEUWE JAAR GOED. 

ZO STELDEN ZE EEN NIEUWE 

ACCOUNTMANAGER VOOR (GUIDO 

VEENENDAAL) VOOR HET ZUIDEN 

VAN HET LAND. HALVERWEGE JANU-

ARI INTRODUCEERDE DE GLASLEVE-

RANCIER HET NIEUWE MATERIAAL 

BLUE ZERO UV 420. EN NU PRESEN-

TEERT SHAMIR NIET ALLEEN DE OUDE 

BEKENDE SPECTRUM GLASFAMILIE 

DIE TERUGKEERT, MAAR OOK DE 

NIEUWE CLOSE-UP TECHNOLOGIE 

EN EEN NIEUW AUTOGRAPH GLAS: 

AUTOGRAPH URBAN.

Door de vernieuwingen is er een overzichtelijk glasprogramma ontstaan dat bestaat uit drie glasfamilies: Pro, 
Spectrum en Autograph. Pro biedt een prima multifocaal glas tegen een scherpe prijs in een korte en normale 
variant. Spectrum is voor het middensegment en biedt een vrije vorm die aansluit op de klant. Autograph bedient 
de top en is speciaal voor de eerste multifocale bril, voor gebruikers van touchscreen apparaten en veeleisende 
gebruikers. 

OUDE BEKENDE
Voor de liefhebbers van de Spectrum glazen is er goed nieuws: Spectrum komt weer terug in de catalogus en ver-
vangt de klassieke glazen Genesis, Piccolo en Creation. De prijzen van de Spectrum glazen zijn gelijk aan de prij-
zen van de klassieke glazen en ook de technologische specificaties zijn vergelijkbaar. In overleg met de backoffice 
kunnen de glastypes die vervangen worden nog wel besteld worden in garantiegevallen. 

BLUE ZERO UV 420
De nieuwe blauwlichtfilter Blue Zero UV 420 van Shamir is een toepassing die ervoor zorgt dat het blauwe licht 
gefilterd wordt en de UV-bescherming van goede kwaliteit is. In deze high-tech wereld komen we steeds meer in 

VEEL ONTWIKKELINGEN BIJ 

Shamir Nederland



aanraking met kunstmatige lichtbronnen zoals LED-lampen. 
Deze lampen bevatten een hoog percentage blauw licht en dat 
is schadelijk voor de ogen. 

Er zijn inmiddels diverse coatings die blauw licht reflecteren, 
maar deze hebben een belangrijk nadeel. De ontspiegeling is 
minder effectief waardoor er in het donker vervelende reflecties 
ontstaan. Shamir heeft daarvoor een oplossing ontwikkeld. Blue 
Zero UV 420 wordt toegevoegd aan het glasmateriaal en absor-
beert blauw licht. Het filter zit niet op het glas, maar in het glas. 
Zo kunnen alle ontspiegelingen van Shamir gewoon worden 
toegepast en ontstaan er geen extra reflecties. Blue Zero UV 420 
is geschikt voor alle brildragers en dient ook prima als nachtbril 
doordat de gele tint ontbreekt. 

MULTIFOCALE GLAZEN: AUTOGRAPH URBAN
Autograph Urban is een nieuw glas binnen de Autograph familie 
en is speciaal ontwikkeld voor mensen die voor de eerste keer 
een multifocale bril aanschaffen. Door de soepele overgang tus-
sen het leesdeel en veraf kijken hoeft de brildrager minder lang 
te wennen en is het schommeleffect veel minder dan bij andere 
multifocale glazen in dezelfde prijsklasse. 

Shamir heeft een draagtest uitgevoerd bij klanten en daaruit 
bleek dat klanten die voor het eerst multifocale glazen dragen 
liever een extreem zacht design met weinig schommeleffect 
hebben dan een hard design met een breder leesdeel. Dit is 
waar Autograph Urban glazen aan voldoen. 

SPECTRUM PLUS
Het glastype Autograph Plus is een bekend type van Shamir en 
is nu verder ontwikkeld. Het glas is als basis gebruikt voor het 
nieuwe design Spectrum Plus. Het bekende glas van Autograph 
is geoptimaliseerd en de Natural Posture Technology is eraan 
toegevoegd. Het nieuwe Spectrum Plus vervangt het Autograph 
Plus en voldoet weer helemaal aan de eisen van tegenwoordig.

Bij de meeste multifocale glazen staat de afstand in millimeter 
van het vertedeel tot het leesdeel vast. Dit lijkt logisch, maar dat 

Shamir Nederland

is het niet. Iemand met plus 2,00 krijgt een andere blikrichting bij het lezen dan iemand 
met min 2,00. Dat effect komt door de prismatische werking van de vertesterkte. Shamir 
heeft de Natural Posture Technology ontwikkeld om dit effect te neutraliseren. Glazen van 
plus 2,00 krijgen een leesdeel dat in milimeters wat lager in het glas zit dan glazen van min 
2,00. Door het lagere leesdeel bij pluscorrecties wordt de natuurlijke blikrichting hersteld. 
Dat heeft een positief effect op de vertekening waardoor het blikveld groter wordt dan bij 
vergelijkbare glazen zonder deze technologie. 

CLOSE-UP TECHNOLOGY
Naast de Natural Posture Technology is er nog een technologie voor multifocale glazen. 
De Close-Up Technology zorgt ervoor dat multifocale glazen nog persoonlijker worden 
gemaakt zodat het wennen aan de glazen soepeler verloopt. Bij alle Autograph glazen kan 
de inset van de progressieve zone worden bepaald door de nabij pd op te geven. Close-Up 
biedt een oplossing voor klanten die een afwijkende leeshouding, een convergentiepro-
bleem of een afwijkende leesafstand hebben.

Om gebruik te kunnen maken van de Close-UP technologie hoeft alleen maar de nabij pd 
opgegeven te worden. De beperkende factor van multifocale glazen wordt hiermee uitge-
schakeld. Deze optie kan alleen worden uitgevoerd als het gekozen glastype ook daadwer-
kelijk geschikt is voor deze technologie. 

Meer informatie: Shamir
Tel. +31 (0)320 711319, www.shamir.nl
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het nodig is. Die ontspannen sfeer wordt opgemerkt door 

onze klanten, we horen vaak dat ze dat op prijs stellen. Ook 

zijn ze zichtbaar verbaasd over hoeveel we te bieden hebben 

voor zo’n lage prijs. Zulke complimenten maken mij echt 

trots op Hans Anders. 

Ik kan me blijven ontwikkelen 

Ook is het voor mij een groot pluspunt dat ik bij Hans Anders 

veel vertrouwen krijg om mijn team op mijn manier aan te 

sturen. Er zijn veel mogelijkheden om ons te blijven ontwik-

kelen. Ik kan de nodige trainingen volgen om bij te blijven als 

opticien en ik kan ook allerlei cursussen en trainingen volgen 

om me als leidinggevende goed te ontwikkelen. De ruimte die 

Hans Anders aan medewerkers geeft vind ik heel positief, maar 

toen ik net begon als leerling opticien vond ik het wel spannend 

om direct zoveel verantwoordelijkheid en ruimte te krijgen. 

Toch zie ik daar nu de voordelen van: ik ben een professionele 

en zelfverzekerde adviseur geworden en dat vinden klanten 

prettig. Dat vertrouwen probeer ik zelf ook te geven, aan 

leerlingen, maar ook aan de rest van het team. Ik vind het leuk 

en goed als mensen zich willen bewijzen op de winkelvloer, 

zonder dat je ze de hele tijd aan de hand moet nemen. Nee, er 

moet echt heel wat gebeuren wil ik Hans Anders verruilen voor 

een andere werkgever. Ik weet zeker dat ik ergens anders niet 

snel méér werkplezier en ruimte krijg! 

Ik heb echt de mooiste baan van de wereld. Ik werk in 

een heel gezellig en hecht team met collega’s (en klanten!) 

die ik al jaren ken. Daardoor voelt het voor mij als mijn 

tweede huis, terwijl geen dag hetzelfde is. Als vestigings-

manager vind ik het erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan 

zijn en op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan het 

team. Beek is een drukbezochte winkel, waar klanten 

gemakkelijk even binnenlopen. Ons assortiment is heel breed 

en uitgebreid, daardoor hebben we een brede 

klantengroep. Dat vraagt wel veel van het 

team, maar we zijn harde werkers, die 

kwaliteit willen bieden voor elke porte-

monnee. Daar denken we allemaal 

hetzelfde over. Het maakt bij ons 

niet uit of je leerling bent, junior 

adviseur of vestigingsmanager, 

we doen het echt samen 

en helpen elkaar als 

Advertorial

Viënna Scholte (31) is gediplomeerd opticien en werkt 

al 14 jaar bij Hans Anders. Ooit begon ze als leerling 

opticien bij Hans Anders in Roermond. Anderhalf 

jaar later ging ze naar de vestiging in Sittard en nu 

werkt ze alweer negen jaar bij Hans Anders in Beek 

(Limburg), waar ze inmiddels vestigingsmanager 

is. Ze is in die 14 jaar wel eens benaderd door ‘de 

concurrent’ en ook wel eens ingegaan op een 

uitnodiging om te komen praten (altijd leuk om te 

weten hoe je in de markt ligt, toch?), maar ze heeft 

nog nooit serieus overwogen om Hans Anders te 

verlaten. Ze heeft het gewoon té goed naar haar zin!

Ik heb echt de mooiste 
baan van de wereld! 

Fijn,
 een baan waar 
het 100% om 
de klanten draait!

Wij zoeken

opticiens
M / V

Wil jij net als Viënna de mooiste 

baan van de wereld en werken 

in een topteam? Open dan je 

ogen voor een baan als opticien 

bij Hans Anders. 

Kijk snel verder op 

werkenbij.hansanders.nl

opticiens en audiciens

HANSA1302 Advertorial Vienna Scholte_v2.indd   1 01/08/16   16:30

http://werkenbij.hansanders.nl/
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Mykita is een moderne fabriek die het precieze vakmanschap combi-
neert met de nieuwe technologieën. Er wordt continu onderzoek gedaan 
naar innovaties en visueel gebruik van materialen. Op basis van het 
onderzoek en de jarenlange ervaring worden de ontwerpen gemaakt en 
de belangrijkste elementen achter de collecties bepaald. 

De modellen Studio 1.1 en 1.2 hebben een grafisch ontwerp, bevatten 
horizontale lijnen, perfect ronde glazen en een roestvrijstalen frame. De 
zonnebrillen zijn verkrijgbaar in de kleuren indigo, goud, zwart en grijs. 
Andere grafische illusies zijn door middel van een diagonale tweedeling 
van kleuren verwerkt in de modellen 2.1 en 2.2. Door dit ontwerp wordt 
er afgeweken van het traditionele zonnebrilmodel. De scheiding van de 
kleuren loopt dwars over het oppervlak van het glas en het montuur. 

MYKITA STUDIO PRESENTEERT EEN NIEUWE EYEWEAR LIJN 

MET DRIE COLLECTIES. DEZE LIJN IS EEN ETALAGE VOOR HIGH-

FASHION CONCEPTEN EN WEERSPIEGELT DE ESTHETISCHE TIJD-

GEEST. DE VERSCHILLENDE COLLECTIES HEBBEN IEDER EEN EIGEN 

VISUEEL ONDERWERP. IN DE ONTWERPEN WORDT ER GESPEELD 

MET FUTURISTISCHE, GRAFISCHE EN FASHION ELEMENTEN. 

MYKITA STUDIO: FUTURISTISCHE
     BOVENTONEN EN GRAFISCHE ILLUSIES

Black magic gaat met een gewaagde eenvoudige vorm in een klassieke ronde of 
rechthoekige vorm terug naar de basis van industrieel ontwerpen. De zonnebrillen 
van Studio 3.1 en 3.2 zijn iets oversized en bevatten zwarte tinten met taupe, grijs 
of gouden accenten. 

Het vierde concept is ontworpen met een fun-gevoel. Dit idee is geïnspireerd op 
de moderne constructies. De collectie van 4.1, 4.2 en 4.3 bevat drie roestvrijstalen 
vormen: de katachtige, de vierkante en de ronde. Elk model is verdeeld in drie ver-
schillende harmonieuze kleuren die nauwkeurig met de hand zijn gelakt.  

De brillen zijn verkrijgbaar in de Mytika winkels in onder andere Berlijn, New York, 
Parijs en Tokio. Daarnaast worden ze ook verkocht bij geselecteerde opticiens en 
modezaken in meer dan tachtig landen.

Voor aanvullende informatie: 

Mykita
Rob van de Waa
Tel. +31 (0)6 14862104
www.mykita.com

http://www.mykita.com/


facebook.com/vaktijdschriftdeopticien

linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-opticien

twitter.com/deopticien_biz

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN?

VOOR ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN NEEMT 

U CONTACT OP MET GERDO VAN DE PEPPEL:

G.PEPPEL@GPMEDIA.NL 

TEL. (024) 3246146

SOCIAL MEDIA

de opticien
VAKT I JDSCHRIFT

14.8

14.2

13.6

Meet u contactlenzen aan
of verkoopt u enkel dozen lenzen

http://facebook.com/vaktijdschriftdeopticien
http://linkedin.com/company/vaktijdschrift-de-opticien
http://twitter.com/deopticien_biz
mailto:G.PEPPEL@gpmedia.nl
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Het samenbrengen van innovatieve lenstechnologieën met montuur design is iets waar Ray-Ban zich al 
jarenlang mee bezig houdt. In 2017 gaat het merk nog een stapje verder met het aanbod van lenzen. 
Ray-Ban fans hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun favoriete montuur te combineren met de sterkte 
die zij nodig hebben, zodat iedereen zijn eigen unieke Ray-Ban heeft. 

RAY-BAN LOGO 
Wat is een Ray-Ban bril zonder logo? De nieuwe Prescription lenzen worden bedrukt en ingegraveerd 
met dit authentieke kenmerk voor de ultieme Ray-Ban beleving. Het logo is te vinden in de rechter 
bovenhoek en de RB initialen staan in het linker glas aan de veerzijde gegraveerd.

DST
De Prescription lenzen garanderen een beter zicht dankzij de Digital Surface Technology (DST). De 
digitaal ontworpen lenzen worden op maat gemaakt volgens de specifieke correctie behoeften van de 
klant. De lenzen bieden een helderder zicht en verlichten vermoeidheid van de ogen. 

HET SNIJDEN EN VORMEN VAN DE LENZEN
Natuurlijk kent niemand Ray-Ban monturen zoals Ray-Ban die zelf kent. Het pasproces is zo afgestemd 
dat elke lens perfect in zijn montuur geslepen kan worden. Een tolerantie controle garandeert dat de 
correctie behoeften van de consument naadloos aansluiten op het Ray-Ban montuur dat zij kiezen. Iets 
wat onmogelijk is om te bereiken voor anderen! 

KLEUREN VAN DE LENZEN
De uitstraling van de nieuwe Prescription lenzen is identiek aan die van de klassiekers. Ray-Ban weet 
net als u, dat uw klanten dol zijn op het brede aanbod aan lenskleuren. Met de nieuwe service kunnen 
sterktes feilloos gecombineerd worden met een eigen stijl. Van de iconische Ray-Ban Wayfarer tot aan 
onze nieuwste designs, elk montuur is beschikbaar met de originele Ray-Ban lenzen!

Voor aanvullende informatie: 
Luxottica Nederland
Tel. +31 (0)23 3031547
www.luxottica.com

MAAK KENNIS MET 
Ray-Ban Prescription

BAANBREKENDE MODELLEN KOMEN SAMEN 

MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN IN DE 

NIEUWE RAY-BAN PRESCRIPTION LENZEN: PAS 

CORRECTIEWENSEN TOE OP DE FAVORIETE 

RAY-BAN DESIGNS.

EEN IJZERSTERKE LOOK: RAY-BAN GRAPHENE
Een ultralicht, super sterk en toch stijlvol correctiemontuur? 
Maak kennis met een nieuwe beleving van ongelooflijke 
veerkracht, lichtheid en kracht. Maak kennis met Ray-Ban 
Graphene! 

Graphene is ’s werelds sterkste en lichtste materiaal. Het 
is namelijk maar liefst 600 keer sterker, maar ook 6 keer 
lichter dan staal. Het materiaal is ontgonnen uit grafiet en 
wordt nu gebruikt voor stijlvolle monturen van Ray-Ban met 
een minimalistisch design. 

Het concept van minimalistisch design krijg een push dank-
zij de verborgen technologie en de grensoverschrijdende 
innovatie in de Ray-Ban Graphene monturen. De revolutio-
naire monturen hebben rechthoekige en vierkante vormen. 
De veren zijn ultra dun en zijn bevestigd met Light Ray 
scharnieren. Het kleurenpalet bestaat uit grijs, blauw, zwart, 
bruin en violet aan de voorkant in combinatie met mat 
gunmetal, zilver, gunmetal en bruin titanium veren voor 
een frisse, functionele look.

http://www.luxottica.com/
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VAN WELY OPTIEK IN BOXMEER IS VOLLEDIG VERNIEUWD. HET TROTSE KOP-

PEL OLAF EN FABIËNNE  VERTELT: “DE GEZELLIGSTE WINKEL MET DE LEUKSTE 

BRILLEN. DAT IS EXACT WAT WE WILLEN ZIJN. HEEL EENVOUDIG EIGENLIJK.” 

Bij het ontwerp van winkels wordt steeds meer rekening gehouden met tussentijdse 
updates. De styling van de winkel is tegenwoordig belangrijker dan het interieur zelf. Een 
flexibele winkel waarin je veel kan schuiven met losse elementen zodat de winkel steeds 
verassend blijft. Olaf en Fabiënne hebben dit goed begrepen en zijn vanuit deze gedach-
ten begonnen met het ontwerpen van hun nieuwe zaak. Een project dat al in 2014 vorm 
begon te krijgen. 

Olaf en Fabiënne hebben juist in branches buiten de optiek zoals bars, restaurants en 
hotels hun inspiratie opgedaan omdat ze daar heel goed begrijpen welke beleving een 
gastvrij gevoel creëert. 

“We hebben Dick van der Niet gevraagd om ons een spiegel voor te houden. Onafhankelijk 
van elkaar kregen Fabiënne en ik 25 dezelfde vragen voorgelegd. Wie zijn wij, wat willen 
we en waar staan we over 10 jaar. Het geeft ons een waanzinnig gevoel dat we 23 van de 
25 vragen hetzelfde antwoord gaven. En elke beslissing om tot dit succes te komen hebben 
we gedaan vanuit dit oogpunt.”

Olaf: “Ik zal nooit vergeten dat ik tegen Dick zei dat het eigenlijk heel simpel was wat we 
wilden: de gezelligste winkel met de leukste brillen.” Het antwoord van Dick: “Dan moet 
je dat gezelligste ook in alles doorvoeren, want jullie zijn zelf zo en durven dat.” 

Van Wely Optiek: 

           ‘DE GEZELLIGSTE WINKEL 
                           MET DE LEUKSTE BRILLEN’
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Het nieuwe interieur ziet er heel gaaf uit en geeft meteen 
een vertrouwd gevoel. “We willen een huiselijke sfeer 
waar mensen graag zijn en zich thuis voelen. De beste nes-
presso is vanzelfsprekend, en op zaterdag hebben we zelfs 
vers gebakken appelgebak uit de oven welke achter de bar 
is geplaatst. De reacties daarop zijn overweldigend.” 

“Alles draait om beleving”, verduidelijkt Fabiënne. “Het 
gevoel moet goed zijn. Het nieuwe interieur heeft een 
industriële, moderne look gekregen met een duidelijke 
knipoog naar vroeger, want vroeger heeft hier een fabriek 
gezeten waar we oude foto’s van hebben gebruikt.”

“We hebben bij de het ontwerp van de gevel teruggekeken 
naar de foto’s van vroeger” vervolgt Fabiënne. “Binnen 
wisten we dat we er een  ouderwetse muur tevoorschijn 
ging komen, maar zo mooi hadden we ‘m nooit verwacht.” 
Dit alles wordt bij van Wely Optiek gecombineerd met een 
het niet gangbare.
 
“Als er iets is wat we wilden is het niet het standaard 
concept optiekzaak” vervolgt Olaf. “We willen een interi-
eur waar mensen telkens weer verrast worden. We hebben 
zelfs een pop-up store waarin we onze consumenten tel-
kens weer kunnen verassen met de allermooiste merken of 
thema’s welke we elke maand veranderen.”

“Misschien wel éé van de belangrijkste aspecten is het 
werken met tablets. We zijn hierdoor heel flexibel. We 
kunnen advies geven aan de bar, aan de leestafel, aan de 
statafel, of zelfs zittend op onze Chesterfield. En het zijn 
juist die tablets welke de mogelijkheid geven om de gehele 
winkel qua indeling binnen no-time te kunnen veranderen 
omdat je niet gehecht bent aan vaste werkplekken.”

“Het geeft een heel lekker gevoel wanneer je de consu-
ment zittend op een Chesterfield bank onder het genot 
van een professionele Nespresso en vers appelgebak de 
allermooiste brillen mag adviseren” verteld Olaf trots! Er 
komt gewoon jeugd een half uur naar onze winkel toe 
rijden om ideeën op te doen “want we gaan binnenkort 
samenwonen!” Hoe gaaf is dat?” 

Samen met Fab en later alleen ben ik in allerlei industriële winkels geweest 
op zoek naar leuke eye-catchers voor ons interieur. Op een gegeven moment 
stuur ik een selfie vanuit de auto dat ik onderweg terug ben met op de achter-
bank een oude roestige autodeur... Fab vraagt; “wat moet je in godsnaam met 
een autodeur?” Waarop ik zeg dat van het raam een spiegel is gemaakt... “Das 
gaaf,” was toen de reactie! 

“Het allerleukste is dat we bijna de gehele winkel zelf hebben verzonnen. Ik 
de indeling en gekkigheden, Fabiënne de gehele gevel, en samen het interieur. 
Een hele goede styliste heeft voor ons alles perfect in kaart gebracht tot in de 
kleinste details. Wij gaven het idee, en zij ontwierp bijvoorbeeld onze prach-
tige wandkast.”

Vol emotie verteld Olaf hoe trots ie is op zijn Fabiënne dat ze samen tot dit 
fantastische resultaat zijn gekomen...

Meer informatie: 
Van Wely Optiek, 
Steenstraat 49, Boxmeer, 
Tel. +31 (0)485 57 19 66 
www.vanwelyoptiek.nl

http://www.vanwelyoptiek.nl/


b u n D e l i n g  V A n  K r A C h t e n

Op het hoofdkantoor van EyeCare in Heemskerk loopt directeur Rob Tokkie enthousiast langs de teke-
ningen en foto’s van de nieuwe inrichting van de winkels. Ondertussen swipet hij razendsnel door een 
presentatie van de nieuwe huisstijl. Tot hij bij het nieuwe logo komt. Met een grote glimlach vertelt hij 
dat de naam EyeCare in combinatie met het beeldmerk tot stand is gekomen met de hulp van klanten. 
Via een grootschalig onderzoek bij klanten en “niet” klanten werd gevraagd naar hun mening.

Die klantgerichtheid is trouwens kenmerkend voor de onderneming. Klanten beoordelen de winkels 
van EyeCare steevast met het cijfer 8,4 voor service, kwaliteit en kijkoplossingen.

HELDER & BETROUWBAAR BAKEN
Volgens de directie is de toevoeging van de naam EyeCare een direct gevolg van de ontwikkelingen 
in de markt. Directie: “Steeds vaker zien wij mensen die zich afvragen waar zij terecht kunnen voor 
goede oogzorg. Het aanbod van opticiens en brillenwinkels is in de afgelopen jaren verder toegeno-
men. Ook online bieden steeds meer partijen een vorm van zorg aan of producten. Zo kun je al een 
bril kopen van € 29,- maar ook van € 999,-. De meeste mensen vinden hun ogen en uitstraling enorm 
belangrijk maar vinden het moeilijk te bepalen wat een écht goede opticien is. Voor hen wil EyeCare 
een helder en betrouwbaar baken zijn.

WAT MERKEN DE KLANTEN VAN DE NIEUWE NAAM EYECARE?
De rest van het jaar trekt EyeCare uit om alle winkels te voorzien van een nieuwe uitstraling. De 
eerste winkel waar de naam EyeCare wordt toegevoegd is de succesvolle Brilservice vestiging in 
Amstelveen. Directie: “Klanten zullen echt een ‘wow’-ervaring krijgen wanneer ze in een nieuwe 
winkel binnenstappen”. Buitenkant, interieur, beeldmateriaal in de winkel... overal is aan gedacht. 
Klanten moeten zich straks nog meer thuis voelen en geïnspireerd worden door de nieuwste innova-
ties.

Persoonlijke aandacht, deskundige zorg en uitstekende service, dat is waar EyeCare voor staat. Bij 
EyeCare werken gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten en optometristen en wordt voldaan 
aan de eisen van het NUVO-keurmerk.

Voor aanvullende informatie: 
Eyecare
Tel. +31 (0)251 268075

NIEUWE NAAM IN OPTIEK NEDERLAND 
BIEDT KLANTEN HET BESTE VOOR HUN OGEN

BINNENKORT VERBINDEN VIER 

IJZERSTERKE MERKEN IN DE 

OPTIEKBRANCHE HUN KRACHTEN 

ONDER ÉÉN NIEUWE NAAM: 

EYECARE. MET DEZE ONTWIKKE-

LING WILLEN BRILSERVICE, OOG 

& BRIL, OCCHIALI EN ED KRIEK 

OPTIEK RICHTING HUN KLANTEN 

NOG DUIDELIJKER MAKEN WAAR 

ZIJ VOOR STAAN. VOOR HET 

EINDE VAN DIT JAAR MOETEN 

ALLE 34 WINKELS IN EEN NIEUW 

JASJE ZIJN GESTOKEN. 

DE DIRECTIE VAN EYECARE 

MAAKT GEEN GEHEIMEN VAN DE 

AMBITIES: “WIJ WILLEN ALLEEN 

HET ALLERBESTE VOOR DE OGEN 

VAN ONZE KLANTEN.”

D e  o p t i C i e n  n r  2  2 0 1 798
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Wij blijven scherp!

Wij blijven scherp!

Prins Hendrikkade 2
8801 JK Franeker
+31 (0)517 382 811
+31 (0)641 377 257ONZE VOORJAARSACTIES     WIJ BLIJVEN SCHERP

Prins Hendrikkade 2 8801 JK FRANEKER
www.optiekxl.nl - Email: info@optiekxl.nl  0517 382 811

Inspector 2
Spleetlamp

€ 950,00

Block Polahpor HD
Visusscherm

€ 2.400,00

Topcon NW-200
Funduscamera

€ 3.900,00

Shin Nippon XL-1
Handspleetlamp

€ 2.600,00
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Topcon CT-1P
Tono-/pachymeter

€ 7.850,00 NU €6.900,-

Topcon RM-8900
Autorefractor

€ 3.450,00

Nidek Tonoref III
Autorefr. kerato-, 
pachy-, tonometer
€ 17.900,00

Topcon CT-80
Tonometer

€ 2.750,00

Takagi SM-70
Spleetlamp

€ 2.950,00
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€ 12.000,-

CSO Cobra HD
Funduscamera

NIEUWNIEUW

7.900,- 6.900,-

CSO Antares
Corneatopograaf

NU €7.900 €
6.900

CSO Modi
Corneatopograaf

PRIJS
 VERLAAGD

CSO SL-9800 spleetlamp
Incl. camera

€ € 5.750,- 4.950,-€ € 10.500,- 9.470,-€ € 

PRIJS
 VERLAAGD

AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!

sunglasses by ofar 

2017
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AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!

art&jack sunglasses by ofar; kwalitatief hoogwaardige brillen met een stoere, elegante en stijlvolle uitstraling 

www.ofar.nl  |  0320 24 71 04

AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!

www.ofar.nl  |  0320 24 71 04
art&jack sunglasses by ofar; kwalitatief hoogwaardige brillen met een stoere, elegante en stijlvolle uitstraling 

www.ofar.nl  |  0320 24 71 04

AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!AWESOME YOU!

www.ofar.nl  |  0320 24 71 04

direct 

leverbaar!

www.artjack.nl
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an Essilor Company

O’Max Instruments BV

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Postbus 102, 6900AC Zevenaar

Telefoon: +31 (0)88 - 0888160 • info@omax.nl • www.omax.nl

EEN TEVREDEN KLANT BEGINT
MET EEN GOEDE OOGMETING

KIES DAAROM VOOR EEN
TOTAALOPLOSSING MET 
TOPCON INSTRUMENTEN
De reis van een klant naar een tevreden klant in de optiekbranche 
begint met een betrouwbare meting, waarbij de instrumenten en de 
software essentieel zijn. De data moet betrouwbaar en gemakkelijk 
toegankelijk zijn en de instrumenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Topcon instrumenten helpen uw workfl ow te optimaliseren en leveren 
snel de gewenste data, kwalitatief en betrouwbaar. Met onze service
houden we de instrumenten up-to-date en zorgen we zo voor het
fundament van de klantreis naar een tevreden klant.

Meer weten? Bel naar het O’Max Instruments team 088-0888 160
of vraag een demonstratie aan via info@omax.nl

TOPCON TRK2P 4-in-1 Instrument
Refracto- / kerato- / tono- / pachymeter

KIES DAAROM VOOR EEN

 INSTRUMENTEN
De reis van een klant naar een tevreden klant in de optiekbranche 

aarbij de instrumenten en de 
software essentieel zijn. De data moet betrouwbaar en gemakkelijk 
toegankelijk zijn en de instrumenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.

Topcon instrumenten helpen uw workfl ow te optimaliseren en leveren 
ervice

houden we de instrumenten up-to-date en zorgen we zo voor het

TOPCON TRK2P 4-in-1 Instrument
Refracto- / kerato- / tono- / pachymeter
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de opticien
Contactlenzen & 

Brillenglazem

SPECIAL

COVERSTORY
I SEE NIKON LENSWEAR
100 JAAR JUBILEUM

INTERVIEW
LUNOR NEDERLAND 
ZIT IN DE LIFT
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