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*Supply for one eye. For ACUVUE® OASYS® Brand contact lenses, the 3-month supply is based on 12 weeks, the 6-month supply on 24 weeks and the 1-year supply on 48 weeks when worn for daily wear and replaced with a fresh lens every 2 weeks. 
For 1-DAY ACUVUE® MOIST® and 1-DAY ACUVUE® TRUEYE® Brand contact lenses, the 1-month supply is based on 30 days, the 3-month supply on 90 days and the 6-month supply on 180 days when worn every day and replaced with a fresh lens daily. 
ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, 1-DAY ACUVUE® MOIST®, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE®2®, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, THE VISION CARE INSTITUTE® en SEE WHAT 
COULD BE®

KIES DE 
VERPAKKING 
DIE PAST BIJ 
DE LEVENSSTIJL 
VAN UW KLANT

10
DAGEN

1.5
MAANDEN

10
DAGEN

1.5
MAANDEN

10
DAGEN

1.5
MAANDEN

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

6
MAANDEN

1
JAAR

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

6
MAANDEN

1
JAAR

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

3/6
MAANDEN

30
DAGEN

6
MAAN

1
JAA

1-DAY ACUVUE® TruEye® – 180 lenzen

1-DAY ACUVUE® MOIST® – 180 lenzen 

ACUVUE® OASYS® – 24 lenzen

®

ECONOMY PACK  
VOOR DAGELIJKS 
GEBRUIK MET EEN 
EXTRA PRIJS VOORDEEL 
EN EXTRA VOORRAAD  

6
MAANDEN

1
JAAR

1-DAY ACUVUE® TruEye® – 30/90 lenzen

1-DAY ACUVUE® MOIST® – 30/90 lenzen

ACUVUE® OASYS® – 6/12 lenzen

®

CLASSIC PACK  
HET BESTE OM 
MEE TE BEGINNEN 
EN VOOR 
DAGELIJKS GEBRUIK

30/90
DAGEN

3/6
MAANDEN

1-DAY ACUVUE® TruEye® – 10 lenzen

1-DAY ACUVUE® MOIST® – 10 lenzen

ACUVUE® OASYS® – 3 lenzen

®

MINI PACK 
ALS PROEFLENS, 
VOOR VAKANTIE 
EN PARTTIME 
LENSDRAGERS

10
DAGEN

6
WEKEN

NIEUW! BESCHIKBAAR VANAF 26 JANUARI 
2015! 
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En toen was de vakantie voorbij, is de batterij weer opgeladen en gaan we vol goede 
moed aan de slag voor de tweede helft van het jaar. Wat gaat het ons brengen en moe-
ten we wellicht van koers wisselen om het jaar toch nog succesvol af te sluiten? Of 
heeft de zomer u geen windeieren gelegd en presteert u boven verachting goed? Een 
juiste planning, budgetindicatie en marketingplan geeft u een goed beeld hoe de zaak 
(bij) te sturen. Als opticien/ondernemer komt er veel meer op u af dan pakweg tien 
jaar geleden. De ketens besteden veel tijd en energie aan reclame-uitingen, nieuwe 
initiatieven als Mr. Spex doen hun intrede in de branche en Ace & Tate opent haar 
eerste fysieke winkel in Amsterdam. 

In het interview op pagina tien en elf met Optitrade Retailgroep gaan we dieper in op 
deze vragen en waarom al deze ontwikkelingen juist ook kansen bieden. Want dat er 
genoeg kansen zijn voor de zelfstandige opticien, daar is geen twijfel over. Maar hoe 
die plek te veroveren in de steeds dynamischere ondernemerswereld? Ook wordt dui-
delijk dat u hier absoluut niet alleen in staat. Tijdens het event Optitrade & Trends, dat 
georganiseerd wordt op 14 september, wordt ook het internationale kader geschetst, 
waardoor de macro economische ontwikkelingen u een houvast kunnen geven hoe 
de juiste koers te varen. Kortom, laat u inspireren op deze dag!

In de optiek betekent september natuurlijk ook de maand van de beurzen en de eve-
nementen. Niet alleen de Hall of Frames, Centrop Sales en de Silmo in Parijs staan 
op het programma, ook de tweede editie van Niche in België op 30 augustus belooft 
weer veel goeds. De vorige editie was een groot succes bij onze zuiderburen en dat 
smaakt naar meer. 

Traditiegetrouw besteden wij weer uitgebreid aandacht aan de Hall of Frames, 
waarvan vaktijdschrift De Opticien sponsor is. In deze uitgave treft u dan ook een 
uitgebreide ‘special’ aan waar de vele Hall of Frames merken uitgelicht en besproken 
worden. Een leuk weetje is overigens dat Hall of Frames dit najaar precies tien jaar 
bestaat. Wat begon als een klein initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 
beurs waar de fraaie designer labels uit de optiek te vinden zijn. Een mooie prestatie 
van het Hall of Frames-team, waar ik ze graag mee feliciteer!

Een supergoed najaar gewenst!

Hoofdredacteur De Opticien

De Visie

Else  Witt en

Ligt u op koers?

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.deopticien.biz/
mailto:e.witten@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
http://digitale-vertegenwoordiger.nl/
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P. 10 Interview
Optitrade Retailgroep heeft wederom een interessant en verrassend programma samengesteld voor Optitrade & Trends, dat dit jaar plaatsvindt op 14 september in Bussum. 
Met het uiterst actuele thema ‘Succesvol ondernemen in een branche vol uitdagingen’ wil Optitrade Retailgroep ondernemers inspireren en motiveren. Wij namen alvast 
de proef op de som en vroegen Jan Weber en Pim Föster van Optitrade Retailgroep waar voor hun organisatie de uitdagingen liggen en wat we mogen verwachten op het 
jaarlijks terugkerende event.

20

P. 20 Coverstory
Het Brabantse familiebedrijf AVA brillen is al 34 jaar een vertrouwde speler binnen de optiekbranche. Met merken 
als Kosby & Son, Vuillet Vega, Renaissance en kinderbrillen merken als New York Yankees, Paprika en Tartine et 
Chocolat is AVA brillen uitgegroeid tot een allround optiekbedrijf waar kwaliteit, service en duurzaamheid belang-
rijke kernwaarden zijn. Om dit nog verder uit te bouwen heeft AVA brillen onlangs een online web portaal – www.
digitale-vertegewoordiger.nl – geopend.

P. 30 ZEISS zet de toon met E-learning training
ZEISS Academy Vision Care heeft Blended Learning geadopteerd. Blended Learning is gebaseerd op het combineren 
van de traditionele manier van trainen in combinatie met de mogelijkheden die door de moderne techniek worden 
geboden. Waaronder E-learning.

30

10

P.53 Twintig jaar
Spectacular Eyewear!
Spectacular Eyewear bestaat twintig jaar! 
In 1995 werd Spectacular Eyewear offici-
eel bij de Kamer van Koophandel inge-
schreven. In het najaar van ditzelfde jaar  
bezochten Peter Lippens en Hans-Peter 
van der Mispel  de Silmo voor hun eerste 
inkoop. Inmiddels zijn zij  met hun jaren-
lange ervaring in de optiek een betrouw-
bare leverancier die met onderscheidende 
collecties en perfecte service de indivi-
duele opticiens in Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland bedienen.
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P. 59  Met Optical Supply en Res/
Rei naar Mazzucchelli in Italië
We horen het vaak en graag van optiekleveranciers: 
“Wij gebruiken alleen het beste  Mazzucchelli ace-
taat voor onze brillen”. En nu mochten we met 
eigen ogen zien en bewonderen hoe het acetaat 
proces in zijn werk gaat. Een once in a lifetime 
experience! Op uitnodiging van Koen Elferink 
van Optical Supply en Oliviero Zanon van Res/
Rei – die goed bevriend is met de Mazzucchelli-
familie – mochten we een uniek kijkje nemen in de 
Mazzucchelli-keuken.

P. 40 Veranderend medialandschap, 
veranderende marketing
Odé is onlangs een samenwerking aangegaan met Subtiel, een jong mediabedrijf 
dat een video gemaakt heeft voor het brillenmerk Tree Spectacles uit Italië. De 
Opticien is benieuwd naar wat een mediabedrijf als Subtiel zo vernieuwend 
maakt, wat de toegevoegde waarde hiervan is voor een bedrijf als Odé en hoe de 
samenwerking tot stand is gekomen.

P. 45 Hall of Frames en Centrop Sales najaar 2015 
Op zondag 6 en maandag 7 september 2015 bent u van harte welkom op de 
Centrop Sales en Hall of Frames. Deze keer opnieuw in De Loods. Beide beurzen 
zijn inmiddels uitgegroeid tot hét optiekplatform van Nederland. Verspreid over 
twee dagen kunt u zich uitgebreid oriënteren op en verdiepen in de nieuwste 
najaarscollecties van de optiekleveranciers. Op beide dagen zijn zowel Centrop 
Sales als Hall of Frames geopend van 9.30 tot 18.00 uur.

40

45



D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 56

Jan vanden Branden: “Vanaf heden zal Jurgen De Bleser het nieuwe aan-
spreekpunt zijn voor de AMO contactlensproducten en comfortdruppels. Met 
zijn prima kennis en ervaring in de boeiende wereld van contactlenzen en 
contactlensproducten ben ik ervan overtuigd dat met een 100% focus op het 
AMO Corneal gamma er nieuwe opportuniteiten kunnen en zullen gecreëerd 
worden.”

“Neem gerust contact op met Jurgen (+32 471 87 11 49) om een afspraak te 
maken. De nodige aandacht en ondersteuning kan vanaf heden terug gega-
randeerd worden. Graag wens ik u te danken voor de jarenlange prettige 
samenwerking en wens ik u nog een succesvolle toekomst toe”, laat Jan vanden 
Branden weten. 

Niet alleen voor totaalprojecten, maar ook voor een maken van een afspraak 
voor een onafhankelijk kleinschalig adviesgesprek in de vorm van een quick-
scan-winkelanalyse bij u in de winkel.

Bijvoorbeeld als een opticien met vragen zit van: “Wat is er nog mogelijk met 
mijn budget, met mijn huidige interieur? Hoe creëer ik meer ‘beleving’ met 
mijn eigen merknaam? Ik wil mijn kleuren, licht of stijl veranderen, maar wat 
kost dat nu en hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijk doen?”

Jos Baijens: “Volkomen onafhankelijk van uitvoerende partijen, kan ik u van 
ieder onderwerp in in-en-exterieurverbouwingen van advies zijn, waardoor 
ik - in combinatie met uw eigen aannemer - een eerlijk advies kan geven ter 
plekke.”

Een drie uur durend, vrijblijvend intake gesprek met een schetsanalyse, een 
begroting, en alles ‘wat ter tafel komt’ kost 295,- excl btw/all-in. “U heeft dan 
de beschikking over iemand met 25 jaar ervaring in de optiekbranche, een 
eerlijk advies en meer dan 150 referenties in de Nederlandse optiekinrichting”

Kom vrijblijvend langs op de Centrop Sales en informeer naar de mogelijkhe-
den. (BureauBAIJENS is geen interieurbouwer maar een onafhankelijk interi-
eurarchitect)

Na twintig jaar dienst bij AMO - waarvan de laatste jaren een dubbele 
verantwoordelijkheid voor zowel AMO Corneal (Contactlensproducten, 
Comfortdruppels) als AMO Surgical (Cataract producten, Cataract & 
Refractieve Lasers) – was het volgens Jan vanden Branden tijd voor versterking.

Ook dit jaar staat Jos Baijens, onafhankelijk interieurarchitect en optiekad-
viseur, weer op de Centrop Sales in Nijkerk, als ontwerper en specialist in 
optiekinrichtingen en verbouwingen.

Nieuw contactpersoon Jurgen De Bleser voor Abbott 

Medical Optics Benelux

Baijens architectonische vormgeving

K O R T  N I E U W S



 Experience life 
without glare. 
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Doordat alle krachten gelijk over de vijf ‘wervels’ worden verdeeld, slijten de 
gepatenteerde scharnieren van Spine bijna niet. Ook de stevigheid van de bril 
wordt vergroot, omdat de scharnieren flexibel genoeg zijn om elke kant op 
gebogen te kunnen worden zonder te breken. Verder zorgen de scharnieren 
voor een betere grip, zijn los zittende schroefjes iets uit het verleden en openen 
en sluiten de pootjes zich geleidelijk en vloeiend zonder dood punt. Het meest 
bijzondere is dat de scharnieren zelfs automatisch sluiten.

Andere technologie
Om de benodigde precisie te bereiken bij het produceren van de scharnierme-
chanismen is er gebruik gemaakt van MiM (Micro Injection Moulding of poe-
derspuitgieten). Dit is de enige manier die precies genoeg is om het gebruikte 
systeem te produceren. Bovendien is dit proces milieubewust dankzij weinige 
reststoffen. Het design van de brillen wordt door de techniek gedicteerd, maar 
dat betekent geenszins saaie brillen. De acetaatmonturen hebben een vintage  
look, met de handtekening van Spine op de uiteindes van de pootjes en op de 
neuspads.

Meer informatie:
Menrad
Tel. +31 (0)70-3906314
www.menrad.de/nl

Vorm volgt functie bij Spine. De brillen worden ontworpen met hart voor 
wetenschap en moderne technologie. Het paradepaardje van Spine is het 
scharniersysteem; waar normale brillen openen en sluiten met een schroef-
je, gebruikt Spine een bijzonder systeem dat bestaat uit vijf schakeltjes en 
op de menselijke ruggengraat is geïnspireerd. 

Spine baseert scharniersysteem op ruggengraat

Tijdens de seminars worden succesverhalen uit de praktijk behandeld en krij-
gen oogzorgprofessionals nuttige tips en advies over het aanpassen van contact-
lenzen met behulp van de Eye Surface Profiler en over manieren om het aantal 
succesvolle aanpassingen te vergroten. 

De deelnemers zullen ook leren hoe te werken met nieuwe op maat gemaakte 
lenzen zoals de Gentle 80, Saphir RX en Gentle 59. Tijdens het seminar wordt 
het belang besproken van de corneadiameter (HVID) oogtopografie, sagitta-
hoogte’s en meer.  

Marielle Van Goor, Sales Director bij mark’ennovy: “Of het nu optometristen, 
zelfstandige opticiens of praktijkmanagers zijn, ze begeven zich allen op een 
zeer concurrerende en moeilijke markt.  De indruk die we tijdens onze bezoe-
ken aan klanten krijgen heeft ons een indicatie gegeven van de waarde die 
contactlensspecialisten hechten aan zowel technische als praktische bijstand, 
iets waar graag mee verder gaan en het komende jaar zullen uitbreiden.” 

De seminars zijn op 14 september in Amsterdam, op 29 september in Zwolle 
en op 19 oktober in Leeuwarden. Elk seminar begint om 19:30 uur en duurt 
ongeveer 3 uur. De kosten zijn €35 per person. Oogzorgprofessionals kunnen 
zich per e-mail aanmelden: klantenservice@markennovy.com.

Contactlensspecialisten die meer willen weten over op maat gemaakte contact-
lenzen of professioneel advies nodig hebben over de aanpassing van contact-
lenzen kunnen contact opnemen met het serviceteam op het gratis nummer: 
0800 023 2029.

mark’ennovy organiseert contactlensseminars 

Na de eerste succesvolle reeks in het voorjaar van 2015 kondigt premium 
contactlens specialist mark’ennovy een nieuwe serie klinische seminars aan. 
De bijeenkomsten hebben tot doel een nieuw licht te schijnen op zichtcor-
rectie met op maat gemaakte lenzen. De avondseminars worden in samen-
werking met Eaglet Eye op drie locaties in Nederland georganiseerd tussen 
17 september en 19 oktober 2015. 

http://www.menrad.de/nl
mailto:klantenservice@markennovy.com
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Optitrade Retailgroep heeft wederom een interessant en verrassend pro-
gramma samengesteld voor Optitrade & Trends, dat dit jaar plaatsvindt op 
14 september in Bussum. Met het uiterst actuele thema ‘Succesvol onderne-
men in een branche vol uitdagingen’ wil Optitrade Retailgroep ondernemers 
inspireren en motiveren. Wij namen alvast de proef op de som en vroegen Jan 
Weber en Pim Föster van Optitrade Retailgroep waar voor hun organisatie de 
uitdagingen liggen en wat we mogen verwachten op het jaarlijks terugkerende 
event. 

Waarom hebben jullie voor het thema ‘Succesvol ondernemen in een 
branche vol uitdagingen’ gekozen voor Optitrade & Trends?
Jan Weber: “Omdat de markt een aantal uitdagingen kent die we graag positief 
willen benaderen. De ketens profileren zich steeds meer, zij investeren volop 
in de markt met marketing- en reclame-uitingen. Online zie je dat er webshops 
worden geopend als Mr. Spex en dat Ace & Tate zijn eerste fysieke winkel opent 
in Amsterdam. Maar denk ook aan de business-modellen 3D scanning die op 
handen zijn. Aan de éne kant kun je als opticien zeggen; help wat gebeurt hier 
allemaal en wat ga ik doen? Maar aan de andere kant kan je dit ook als een 
kans zien. Het houdt je scherp, het zet de markt in de kijker en brengt ‘aware-
ness’ bij de klant. Alleen is het de kunst voor de zelfstandige opticien om in dit 

krachtenveld haar eigen positie te claimen en de juiste plek te vinden. Daarin 
zien wij nog zoveel kansen. Daarom hebben wij ook als titel gekozen voor 
Optitrade & Trends ‘Succesvol ondernemen in een branche vol uitdagingen’.”

Pim Föster vult aan: “Je zult als ondernemer in de huidige tijd dus iets moeten 
neerzetten dat appelleert aan de consument van nu. Denk daarbij aan beleving, 
het hebben van een ‘terugkom reden’ voor de consument, de juiste uitstraling 
weten te vinden, hierbij gebruik makend van alle verkoopkanalen die er zijn, 
maar wel met de focus op de fysieke winkel. Een juiste combinatie van on en 
offline blijkt in de praktijk de beste manier te zijn. Dit zie je dan ook steeds 
vaker voorkomen. Hier liggen  voor de ondernemer bijzonder veel kansen. De 
klassieke manier van het bestieren van een winkel is gewoon over. Vandaag 
de dag zou een ondernemer een integrale benadering moeten nastreven. 
Daarmee bedoel ik dat de locatie, de winkel, de collectie, het personeel, het 
opleidingsniveau, de uitstraling, de acties, de koppeling met sociale media - 
allemaal klopt. Dat je als opticien conceptmatig gaat werken. Dan ben ik er 
van overtuigd dat je als ondernemer nog steeds een hele goede boterham kunt 
verdienen en dat het bovenal leuk is in deze branche en in deze tijd.”

Hoe ondersteunt Optitrade Retailgroep de zelfstandige opticien om 
deze kansen daadwerkelijk te benutten?
Pim Föster: “Optitrade Retailgroep maakt ondernemen gemakkelijker. Waar de 

ondernemer niet op zit te wachten, nemen wij uit handen. Optitrade verzorgt 
als het ware de gehele ‘achterkant’, zodat de zelfstandige opticien ontzorgd 
wordt. Denk daarbij aan alle facturering, de declaratie bij de zorgverzeke-
raar, de koppeling met boekhoudsystemen van de opticien. Wat Optitrade 
Retailgroep wil is zelfstandige ondernemer ontzorgen door het aanbieden van 
een breed pakket retailservices. Daarnaast hebben we natuurlijk van oudsher 
goede inkoopcondities met tachtig leveranciers in de optiekbranche, recentelijk 
aangevuld met specifieke volume- en commitmentdeals. Dit alles geeft de opti-
cien een goede financiële basis en de tijd om na te denken over de ‘voorkant’ 
van zijn zaak.”

Jan Weber: “Dit alles doen we met de mogelijkheid tot aansluiting bij een 
landelijk retailconcept. Daarom bieden wij de zelfstandige opticien aange-
sloten bij Optitrade Retailgroep vanaf begin september de mogelijkheid om 
zich aan te sluiten bij een breed, sterk en landelijk retailconcept richting de 
consument - dat we hebben ontwikkeld met gerenommeerde bureaus onder 
de vlag van Dutch Independent Retail. Dutch Independent Retails  is vorig jaar 
door Optitrade Retailgroep opgericht als een zelfstandige entiteit onderdeel 
van Optitrade Retailgroep Holding. We hebben deze zomer een complete test-
winkel in Hoevelaken gebouwd waar we laten zien hoe het concept in elkaar 
steekt. We richten ons nadrukkelijk op dat deel van de markt waar de zelfstan-
dige nu al actief is, namelijk het midden tot hoog segment. Ik kan helaas nog 
niet te veel vertellen, omdat de officiële lancering nog plaats moet vinden. Wel 
kan ik alvast verklappen dat het ons antwoord is op de ketens.”
 “Niet iedereen zal in een dergelijk concept willen stappen. Daarom hebben 

we er ook duidelijk voor gekozen om twee aparte organisaties te realiseren: 
Optitrade Retailgroep, de retailservice organisatie, en Dutch Independent 
Retail. Als lid van Optitrade Retailgroep, maak je niet automatisch deel uit van 
Dutch Independent Retail en omgekeerd. Een zelfstandige opticien behoudt 
graag zijn zelfstandigheid. Er zijn veel synergiën en mogelijkheden tussen 
beide partijen, maar als je een sterke lokale functie hebt als opticien zijnde 
en dus een sterk lokaal merk vertegenwoordigt dan kun je er natuurlijk voor 
kiezen om zonder ondersteuning van een formule door te gaan. Maar er zijn 
ook veel opticiens die juist behoefte hebben aan een gemeenschappelijke 
uitstraling naar de consument toe en zijn kansen in de markt zo wil benutten. 
Men kan zelf een keuze maken uit de menukaart die we bieden. Een opticien 
wil bijvoorbeeld wel met het Private Label werken en gebruik maken van de 

Optirade en Trends 2015: ‘Succesvol ondernemen in  
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voordelen van de inkoop, maar niet met het concept van Dutch Independent 
Retail in zee gaan.”

Het thema ‘Succesvol ondernemen in een markt vol uitdagingen’ 
tijdens de Optitrade & Trends is dus uiterst actueel. Wat mogen we 
precies verwachten tijdens Optitrade & Trends op maandag 14 sep-
tember?
Pim Föster: “We schetsen de ontwikkelingen in de markt. We hebben bij-
voorbeeld Robert Koopman uitgenodigd van RTL Z die het brede economi-
sche plaatje zal schetsen. Kitty Koelemeijer professor in Retail en Marketing 
Development van Nyenrode Business Universiteit zal antwoord geven op het 
centrale thema. Ook Jan en ik komen aan het woord. Zo zullen wij een aantal 
nieuwe activiteiten presenteren die natuurlijk alles te maken hebben met het 
nieuwe concept van Dutch Independent Retail en die we zojuist al benoem-
den, maar ook de retailservices van Optitrade Retailgroep breiden we uit.”

“Bernhard Nuesser is de vijfde spreker op het event. Hij is president Europe 
bij Essilor Internationaal. Maar hij is ook CEO van monturen- en zonnebrillen-
leverancier Mondottica geweest. Daarnaast is hij ook één van de directeuren 

van Grand Optical in Frankrijk geweest en heeft hij Engeland Vision Express 
opgezet en geleid. Bernhard is dus een man die ontzettend veel ervaring heeft 
in vele dimensies die de optiek rijk is, inclusief retail. Hij zal het internatio-
nale landschap schetsen, zowel op consumenten- als industrieniveau. Tijdens 
de lezing zal ook duidelijk worden dat we als Nederland echt niet bijzonder 
zijn, maar dat de problemen die zich hier afspelen, overal actueel zijn. Onder 
leiding van onze vertrouwde dagvoorzitter Tom van ’t Hek komen tijdens 
Optitrade & Trends 2015 dus onderwerpen aan bod als actuele marktontwik-
kelingen, onderscheidende concepten en actief ondernemerschap. Een heel 
gericht programma.”

Jan Weber: “Optitrade & Trends is dan ook een dag vol inspiratie. De opticien 
is weg uit zijn eigen winkel, maar het is wel een dag waar hij/zij dingen kan 
leren voor de eigen winkel. Het is een feest der herkenning en men zal zien en 
ervaren dat je inderdaad niet de enige bent die aanloopt tegen ontwikkelingen 
en veranderingen van de markt.”

“Optitrade & Trends maakt onderdeel uit van een breder pakket aan bijeen-
komsten die wij organiseren. Zo organiseren wij de regionale bijeenkomsten 
in het voor- en najaar. Deze bijeenkomsten hebben een heel praktisch karakter 
en bespreken onderwerpen waarmee de opticien morgen in de winkel mee 
aan de slag kan. Daarnaast organiseren we nog een aantal relatiedagen om met 

vakgenoten te netwerken en dus één keer per jaar Optitrade & Trends, waarbij 
we macro-economische onderwerpen behandelen zodat de opticien de uitda-
gingen in een breder perspectief kan plaatsen.”

De Optitrade Retailgroep heeft de afgelopen jaren dan ook heel dui-
delijk gekozen om steeds breder in te zetten en zich niet alleen te 
focussen op inkoop. Hoe is de feedback vanuit de markt geweest op 
deze ‘vernieuwde’ rol?
Jan Weber: “De afgelopen twee jaar zijn we van 450 naar 600 optiekdeelne-
mers gestegen. Maar ook zie je dat het gebruik van onze services toeneemt 
- bijvoorbeeld het gebruik van onze boekhoudkoppelingen. Mooi dat we dit 
vertrouwen hebben bij onze deelnemers. Ook hiermee hebben we de efficiën-
tie laten stijgen en de kosten voor onze deelnemers kunnen laten dalen.”

“De uitstraling van Optiview hebben we eveneens succesvol aangepast zodat 
de verpakking beter aansloot bij de kwaliteit die de opticien wil uitstralen. Op 
dit moment werkt zo’n 50 tot 60 van onze leden met Optiview. Ieder op zijn 
eigen manier. Men kiest opnieuw uit onze menukaart. We leggen niks op. Juist 
door deze vrijblijvendheid zie je dat het gebruik van de services toeneemt. We 
willen dan ook altijd open en transparant zijn en een platform zijn waar de 
opticien gebruik van mag maken. Ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat is 
fascinerend om te zien. Merken die komen en gaan, het consumentengedrag 
verandert, beleving wordt steeds belangrijker. Kortom, uitdagingen die wij 
graag aangaan!”

Voor aanvullende informatie: Optitrade Retailgroep
Tel. +31 (0)30 634 31 32, www.optitrade.nl, www.optitradetrends.nl

“Optitrade Retailgroep maakt 

ondernemen gemakkelijker. 

Waar u als ondernemer niet 

op zit te wachten, nemen wij 

u uit handen.”

 een markt vol uitdagingen’
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Een klant die een bril van Boulton wil hebben levert eerst een serie foto’s van 
zichzelf aan. Deze kan diegene zelf maken met een smartphone. Op basis van 
deze foto’s creëert Boulton Eyewear met behulp van geavanceerde software een 
digitale replica van het gezicht van de klant, waarbij rekening gehouden wordt 
met honderden verschillende datapunten. 

Brillen uitprinten
Deze replica wordt gebruikt om het montuur precies op maat te maken. De mon-
turen worden geproduceerd door middel van 3D-printen, om precies te zijn met 
de ‘DLP-SLA’-techniek ofwel stereolithografie. Na het printen krijgt elk montuur 
nog een speciale coating die met de hand wordt aangebracht. Hierdoor voldoen 
de monturen aan de eisen die tegenwoordig aan brillen gesteld worden: ze zijn 
sterk, flexibel en kan goed tegen hitte en zweet. De lenzen zullen overigens niet 
worden geprint. Ze zullen op maat gemaakt worden om de hoogste kwaliteit te 
waarborgen. Alle lenzen zijn vuilafstotend, krasbestendig en ontspiegeld.

Personalisatie en comfort
Een voordeel van het productieproces is dat iedere klant zijn bril kan aanpas-
sen aan zijn persoonlijke wensen. De klant kan de kleur van het montuur en 
de glazen kiezen en ook kunnen initialen in de bril worden geprint. Bovendien 
kan er gekozen worden tussen een zonnebril of een bril op sterkte (monofocaal). 
Hiermee is Boulton Eyewear het eerste echt persoonlijke brillenmerk ter wereld. 
Misschien wel belangrijker is dat iedere klant een bril krijgt die perfect is afge-
stemd op het gezicht. Hiermee zijn afzakkende monturen en hoofdpijn, rode 

plekken bij de neus, een pijnlijke neus of een geïrriteerde huid als gevolg van 
een slecht zittende bril zaken uit het verleden.

Modellen
Boulton zal in het begin vijf modellen gaan leveren, waarvoor Boulton een 
samenwerking is aangegaan met enkele talentvolle Nederlandse designers. Zij 
hebben hun interpretatie gegeven op ‘Dutch design’, dat zich kenmerkt door 
het minimalistische en experimentele karakter. Door de manier van produceren 
worden de brillen van Boulton alleen op bestelling gemaakt. De eerste vijf mon-
turen worden allemaal online te koop aangeboden en de eerste zal vanaf eind 
augustus geleverd kunnen gaan worden. Geïnteresseerde opticiens kunnen ook 
met Boulton samenwerken.

Meer informatie:

Boulton Eyewear
www.boultoneyewear.com

Net als veel opticiens gelooft de nieuwe start-up Boulton in echt maat-
werk. Het nieuwe bedrijf maakt namelijk monturen op maat voor ieder 
gezicht, net zoals een maatpak speciaal voor ieder lichaam wordt gemaakt. 
Bovendien kan ieder montuur door de klant gepersonaliseerd worden zodat 
de betrokkenheid bij het product vergroot wordt. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door het gebruik van baanbrekende nieuwe technieken.

Boulton stemt brillen af op gezicht met moderne techniek
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DDe enige familie van silicone hydrogel daglenzen
Er is nu een daglens beschikbaar die geschikt is voor sferische,
toorische en multifocale correcties.

UUitstekende prestatie
MMet clariti® 1 day daglenzen krĳgt het hoornvlies 100% zuurstof

1
 wat helpt

bĳ het handhaven van een optimale ooggezondheid; de Wetloc™ technologie
leevert een uitstekend dagelĳks comfort

GGeschikt voor iedere leefstĳl 
U kunt nu uw klanten upgraden naar de gezonde voordelen van silicone
hyydrogel daglenzen

...biedt comfort voor bĳna 
elke benodigde correctie

© 2015 CooperVision | Part of The Cooper Companies

REFERENTIE: 1. Brennan NA: Beyond flux: total corneal oxygen consumption as an index
of corneal oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.

Overleg met uw CooperVision sales rep hoe eenvoudig u uw klanten 

kunt upgraden met de clariti daglensfamilie. www.coopervision.nl, www.coopervision.be
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Er gebeurt nogal wat in de retail. Zo las ik een bericht dat de leegstand van 
winkelpanden in Nederland weer verder is gestegen. Waar in 2013 nog het 
aantal leegstaande winkelpanden 15.317 betrof zijn het er in 2014 totaal 
16.775. In procenten betekent dit dat 7,5% van het totaal aantal winkelpanden 
in Nederland leegstaat. Van deze leegstaande panden heeft 26% een andere 
bewoner gekregen, heeft 13% een andere bestemming gekregen en bleef maar 
liefst 60% leegstaan. De sterkste stijging doet zich voor in de grote winkelcen-
tra en in de centra van middelgrote steden.

Het bovenstaande is een gevolg van verschillende oorzaken. Een belangrijke 
oorzaak is natuurlijk de ongebreidelde toestemming van gemeenten om maar 
meer winkelmeters bij te laten bouwen. Zeker voor de crisis dacht iedereen 
dat het niet op kon en dat iedere kans benut moest worden om maar vooral 
de –financiële- boot niet te hoeven missen. Vervolgens komt daar de crisis 
vanaf 2008 overheen met als gevolg een dalend consumentenvertrouwen en 
koopkracht. 

Maar er is meer aan de hand. De druk van de online winkels neemt toe én het 
consumentengedrag verandert. Het is evident dat in de kleding en schoenen-
branche de stagnatie van de verkoop vooral te verwijten is aan de druk van het 
online winkelkanaal. Ook binnen de optiekbranche neemt het aantal online 
aanbieders toe. De verkoop van contactlenzen en zonnebrillen via internet is al 
gemeengoed geworden en het is een kwestie van tijd dat ook de correctiebril-
len in grote aantallen online verkocht gaan worden. Formules als Ace and Tate, 
Lensonline, Brillen24, Mr. Spex en in de V.S. Warby Parker zijn voorlopers in 
deze niet te stoppen ontwikkeling.

Consumentengedrag en technologie
Het consumentengedrag verandert als gevolg van technologische ontwikkelin-
gen. Er is een omslag gaande. Daar waar de winkelier vroeger technologische 
snufjes kon tonen en daarmee aandacht trok, komen nu de klanten met allerlei 
technologie de winkel binnen lopen. Het is gebleken dat grote retailers die gra-
tis wifi aanbieden het bijvoorbeeld beter doen dan daar waar dit niet gebeurt. 

Zo verwacht de consument tegenwoordig ook dat als hij bij de kapper zit te 
wachten er gewoon een wifi verbinding tot zijn beschikking staat. Is dit niet 
zo dan is dit teleurstellend en soms zelfs frustrerend. Kortom het draagt niet 
bij tot een positieve (winkel) beleving. Sommige retailers zien het ook als een 
bedreiging omdat de consument in de winkel online kan gaan en prijzen kan 
gaan vergelijken. Dit is waar maar het kan ook in het voordeel van de lokale 
winkelier gekeerd worden. Zo kan naar de mobiele telefoon een lokale, geper-
sonaliseerde boodschap worden gestuurd. Dit kan een eenvoudig bericht zijn 
maar ook een gepersonaliseerde voucher op basis van het profiel van de klant. 
Hierin past ook de integratie van social media. De consument kan uitgedaagd 
worden een (positieve) boodschap te delen op zijn of haar facebook pagina of 
via een andere vorm van social media. 

Een andere manier om technologie in te zetten in de winkel is bijvoorbeeld de 
toepassing van interactieve displays waarbij kleding gepast kan worden of een 
bril op het hoofd kan worden geprojecteerd. 

Dit alles in 3-D waardoor het bijna niet van echt te onderscheiden is. De con-
sument zal het op deze manier aantrekkelijk blijven vinden om naar de winkel 
toe te komen én langer in de winkel te blijven.

Het mobiele betalen is een andere technologie die grote gevolgen zal hebben. 
De grootste gevolgen zullen bij de banken en de afwikkelaars van de transac-
ties liggen. Als er ergens sprake is van zogenaamde disruptieve ontwikkelingen 
dan is het hier wel. Natuurlijk de pin-terminal staat nog steeds op de balie van 
de retailer en zal er ook nog wel even op blijven staan. De eerste betalingen via 
de mobiele telefoon vinden echter al plaats. Als tussenstap wordt nu het con-
tactloos betalen geïntroduceerd waarbij een bankpas of de mobiele telefoon 
tegen de pinterminal aangehouden wordt om de transactie af te ronden. Dit is 
natuurlijk helemaal niet nodig. Het is geen enkel probleem om vanuit het win-
kelautomatiseringspakket (de kassa) een bericht te sturen naar de mobiele tele-
foon om een transactie af te ronden. Het geld zou in theorie zelfs rechtstreeks 
op die manier van de bankrekening van de consument naar de bankrekening 
van de retailer kunnen worden gestuurd. Dit zal grote gevolgen hebben voor de 
leveranciers van pinterminals en de afwikkelaars van de pintransacties.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column? Laat het mij 
weten: hans@bnfgroep.nl

Laat technologie niet tegen 
je maar vóór je werken

Hans Lugtenberg

Hans Lugtenberg is algemeen directeur en (mede)eigenaar van B&F Optics 
B.V., Nederlands grootste automatiseerder van optiekbedrijven en onder 
andere bekend van de softwarepakketten Apollo en ApolloCS. In zijn column 
in vaktijdschrift De Opticien laat hij zijn eigen visie los op het voor veel 
opticiens toch lastige begrip ‘automatisering’. Zo bespreekt hij de kansen die 
een goede automatisering bieden voor de zelfstandige opticien en laat hij ons 
kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied. Bovendien is 
Hans opgeleid tot opticien en heeft hij – voordat hij tien jaar geleden bij B&F 
Optics aan de slag ging – zowel de winkel- als leverancierszijde meegemaakt 
in de praktijk.

C O L U M N
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Al meer dan 25 jaar is Optical Supply Nederland het adres voor de zelfstan-
dige opticien. Het is opgericht door vakmensen met twintig jaar ervaring in de 
optiekbranche, en uitgegroeid tot een bedrijf dat bekend staat op de unieke en 
onderscheidende collecties in het topsegment. Hierbij staan kwaliteit, design, 
snelle levering en het bieden van goede service voorop.

Aanvulling
Per 1 september zal Ruud Ketelaars de collecties van Ørgreen en Res/Rei gaan 
vertegenwoordigen in Zeeland, Zuid Holland, Noord Brabant en Limburg. Hier 
neemt hij het stokje over van Sacha Maerckaert, die zich zal gaan richten op 
België en Luxemburg. Koen Elferink zal de vertegenwoordiger blijven voor 
Noord-Nederland. 

Meer informatie: Optical Supply Nederland
Tel. +31 (0)33 4946740, www.optical.nl

Optical Supply breidt vertegenwoordigingsteam uit

Optical Supply is de officiële importeur van Ørgreen, Res/Rei en Coblens in 
Nederland en België. Voor de eerste twee merken is er een nieuwe vertegen-
woordiger aangetrokken in verband met de toenemende groei van deze merken.

B E D R I J F S N I E U W S  E N  C O N T A C T L E N Z E N
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“52% van de huidige peroxide gebruikers is ontevreden over het comfort van 
hun contactlensvloeistof.” aldus Pieter Bas Kampmeinert, Marketing Manager 
Benelux, Bausch+Lomb Vision Care. 

“Dat blijkt uit een studie die door Bausch+Lomb is uitgevoerd onder peroxide 
gebruikers. Voornaamste klachten zijn irritatie, droge ogen, rode ogen, jeu-
kende ogen etc. EasySept Hydro+ bevat Triple Moist technology wat er voor  
zorgt dat de bevochtiger langer op de lens aanwezig blijft tijdens het dragen, 
tot wel twitnig uur! Tijdens het eerste uur van de desinfectiecyclus zorgt de 
bevochtigingsstof carbamide ervoor dat de neutralisatie vertraagd wordt. 
Hierdoor ontstaat in het eerste uur een maximale blootstelling aan de water-
stofperoxide voor een uitzonderlijke krachtige desinfectie. Na het eerste uur 
vindt er een versnelling van de neutralisatie plaats zodat de lenzen snel weer 
ingezet kunnen worden. Uiteraard reinigt EasySept Hydro+ contactlenzen, 
zacht en vormstabiel, zoals je van een peroxide contactlensverzorgingsproduct 
mag verwachten. Die reiniging en desinfectie geschiedt wel in slechts 4 uur. Zo 
kunnen consumenten hun contactlenzen weer snel dragen.” 

Hoewel de vraag naar een peroxide contactlensvloeistof ongeveer 20% is bin-
nen de totale zachte contactlensverzorging is er een groeiende behoefte aan 
peroxide systemen. Met name omdat EasySeptSept Hydro+ geen conserverings-
middelen en extra bevochtigers bevat is dit systeem uitermate geschikt voor de 
wat oudere populatie contactlensdragers in combinatie met multifocale con-
tactlenzen. Deze doelgroep heeft eerder last van droge ogen. Bausch+Lomb 
is al enige tijd EasySept Hydro+ aan het testen en de eerste geluiden zijn zeer 
positief, zowel van de aanpasser als van de consument. “De nieuwe EasySept 

Hydro + maakt inderdaad een verschil in comfort en door de 4 uur desinfec-
tietijd is deze vloeistof ook gebruiksvriendelijker dan andere waterstofperoxide 
systemen” aldus Pieter Verweij van Kieft Optiek uit Hattum. Zeer binnenkort is 
er meer informatie over de uitkomsten van de test te verwachten. 

EasySept Hydro+ is verkrijgbaar in een 120ml starter, een 360ml verpakking 
en een multipack verpakking met 5 flessen van 360ml. Alle verpakkingen zijn 
voorzien van een speciale lenshouder (per fles één lenshouder) met platina disc.

Vraag meer informatie aan uw Bausch+Lomb vertegenwoordiger of kijk op 
www.bausch.nl

Bausch+Lomb introduceert een nieuw waterstofperoxide contactlensver-
zorgingsproduct, EasySept Hydro+. EasySept Hydro+ biedt een uitstekend 
algeheel comfort en uitzonderlijk krachtige desinfectie in slechts vier uur, is 
vrij van conserveringsmiddelen en is geschikt voor alle zachte en vormstabiele 
zuurstofdoorlatende contactlenzen. De EasySept Hydro+ is vanaf nu verkrijg-
baar en zal op korte termijn EasySept vervangen.

Bausch+Lomb introduceert EasySept Hydro+

contactlensverzorging

http://www.optical.nl/
http://www.bausch.nl/
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Hoe kijkt u als communicatiedeskundige naar het huidige optiekkli-
maat?
“In mijn opinie maken mensen de winkel. Dat betekent niet alleen de eige-
naar en het personeel, maar juist ook de klanten. Het valt me zo vaak op dat 
bepaalde klanten een bepaald type winkel en ‘dito verkoper’ zoeken maar niet 
altijd omgekeerd is het geval nog… Op dit moment is het grote probleem ‘pro-
fileren’ en ‘loyaliteit’. Met ‘profileren’ bedoel ik: hoe wil ik mij onderscheiden 
en op wie wil ik mij richten? Met ‘loyaliteit’ bedoel ik natuurlijk: hoe behoud 
in mijn klanten, maar juist ook mijn personeel? Ik zie vaak in de praktijk dat 
de opticien bang is om zijn klanten kwijt te raken en daardoor: ‘van alles wat’ 
aanbiedt. Maar de klant mist dan juist het onderscheidende karakter en een 
logische opbouw in de collectie. Men zou eigenlijk net even verder zijn nek 
uit moeten steken, ook op het gebied van service. Niet blijven hangen in het 
niemandsland. Men doet quasi netjes, maar is het net niet.  Veel ondernemers 
durven niet door te pakken en maken geen keuze. Zo’n vraag aan een bestaan-
de klant, waar je het toch nog het meest van moet hebben als: “wat spreekt u 
nou het meeste aan in onze zaak?” en daarna de vraag: “ en hoe of waarmee 
zouden we het nog beter kunnen doen volgens u?” durven ondernemers in de 
Optiekbranche zelden te stellen… gemiste kansen?”

“Geen keuze maken is ook een keuze maken, dat is namelijk stil blijven staan 
en de klant steeds verder van je weg zien lopen. De oorzaak daarvoor is aan-
wijsbaar en enigszins logisch. Ik zie dat ondernemers door de bomen het bos 
niet meer zien en het simpelweg niet meer weten. Twintig jaar geleden was het 
inderdaad makkelijker om een boterham te verdienen. Er komt nu veel op de 
opticien af. Klanten en personeel worden mondiger en de eigenaar vindt het 
eigenlijk niet zo leuk meer en wordt cynisch. Bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik 
heb geld en energie in een personeelslid gestopt en nu gaat deze weg.” Maar 
dat is normaal voor de jonge generatie. Zij shoppen en hoppen. Ik vraag mij 
dan altijd af:  Heb je er werkelijk alles aan gedaan om deze werknemer te 
behouden?” 

Waar zou hier dan wel aan ten grondslag liggen?
“De eigenaar heeft vaak een ander verwachtingspatroon van het personeel. Dit 
hoeft echter niet en kan helder en duidelijk blootgelegd worden door  middel 
van functioneringsgesprekken waar de ambities en verwachtingen van elkaar 
helder kunnen worden blootgelegd. Daarom bied ik samen met Bert Smelik van 
Optiek Adviseurs een online motivatie assessment van Hertzberg aan. Hierin 
wordt duidelijk wat mensen motiveert. Waarover men wel en niet tevreden is 
en waarom. En hoe je hier als werkgever op in kunt spelen en ze beter gemoti-
veerd te maken waardoor medewerkers zich beter inzetten, meer omzet voor je 
realiseren, zich meer ontwikkelen en daardoor langer bij je blijven!.”

“Iedereen heeft factoren die hem tevreden of ontevreden maken. Wat blijkt is 
dát wat mensen triggert vaak helemaal niets met geld te maken heeft, in ieder 
geval niet op de lange termijn. De motivatie zit juist in de persoonlijkheid 
verborgen. Ben je resultaatgericht, of houd je juist van samenwerken et cetera. 
Juist deze aspecten bepalen het wel of niet goed functioneren van iemand. 
Maar vaak weet men dit niet en weet de werkgever dus ook niet hoe hij zijn 
werknemer moet benaderen en op langere termijn kan behouden. Iemand die 
resultaatgericht is zal groeien als hij of zij targets krijgt die behaald moeten 
worden. Anderen vinden de samenwerking belangrijk en hebben misschien 
minder ambitie en zijn meer gebaad bij een schouderklopje. Ook hier geldt: 
meten is weten.” 

“Met de resultaten uit het assessment krijgt de werkgever meer inzicht in zijn 
motivatie, maar ook dat van zijn medewerkers. Met een juiste communicatie 
en duidelijke verwachtingen kan men daardoor meer uit het team en de zaak 
halen. We kijken in het assessment duidelijk naar ‘waar je als persoon goed in 
bent’ en waar je vanuit nature door gedreven wordt. ‘Vergeten groeigebieden’ 
noemen we dat. Dit is absoluut niet een probleem dat alleen in de optiek speelt. 
Ook andere branches waar ik veel in gewerkt heb kennen dit probleem – de dis-
crepantie tussen verwachtingen. Mensen maken de winkel vertelde ik al aan het 
begin van dit artikel. Dit assessment en ook de ander instrumenten die we bie-
den, biedt de ondernemer een kans zowel zichzelf als zijn medewerkers inzicht 
te verschaffen in de drijfveren en hoe deze optimaal tot zijn recht te laten 
komen in een bloeiende zaak die ergens voor staat. Omdat het van binnenuit 
komt! En dat kan met heel weinig moeite bereikt worden! Ondernemen is vaak 
een ‘eenzaam’ vak, maar er zijn nu hulpmiddelen die je helpen makkelijker 
een moeilijk onderdeel als personeelsmanagement winstgevender te maken!”

Voor aanvullende informatie: 

Nico Schraag, Tel. +31 (0)355330028, 
www.optiekadviseurs.nl, www.nicoschraag.nl 

“Geen keuze maken is stil 
blijven staan”

Nico Schraag is communicatieadviseur, spreker en trainer en sinds kort 
ook verbonden aan Optiek Adviseurs - business-to-business adviesplatform 
voor de zelfstandige optiekondernemer. Bovendien komt hij als praktijk-
deskundige de rubriek ‘Ondernemen’ ondersteunen in vaktijdschrift De 
Opticien. Wij heten hem daarom niet alleen van harte welkom, ook vragen 
wij hem direct het hemd van het lijf. Als Consumentoloog combineert hij 
namelijk de nieuwste trainingsmethoden en communicatie-inzichten met 
een aantoonbare brede praktijkervaring. Ook Premier Mark Rutte behoorde 
en behoort bijvoorbeeld tot zijn clientèle. Daarnaast helpt hij al meer dan 
dertig jaar optiekondernemers om meer rendement uit hun onderneming te 
halen. Tijd voor een nadere kennismaking.

I N T E R V I E W
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Platte tekst
Het Brabantse familiebedrijf AVA brillen is al 34 jaar een vertrouwde spe-
ler binnen de optiekbranche. Met merken als Kosby & Son, Vuillet Vega, 
Renaissance en kinderbrillen merken als New York Yankees, Paprika en Tartine 
et Chocolat is AVA brillen uitgegroeid tot een allround optiekbedrijf waar 
kwaliteit, service en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn. Om dit nog 
verder uit te bouwen heeft AVA brillen onlangs een online web portaal – www.
digitale-vertegewoordiger.nl – geopend. De redactie van De Opticien sprak 
met Jeroen van Hest – eigenaar van AVA brillen - over wat deze nieuwe ‘tool’ 
precies te bieden heeft. 

Waarom hebben jullie het online portaal ‘digitale-vertegenwoordiger’ gelanceerd?
“Service! Om de service naar onze klanten toe te maximaliseren en om optimaal 
ondersteuning te bieden aan de zelfstandige opticien. Wij merken dat de markt 
verandert en dat de opticien steeds meer ‘ondernemer’ wordt. Zo hebben onze 
klanten steeds meer behoefte aan bijvoorbeeld visuals voor in de winkel of op 
social media om de optiekzaak in ‘the picture’ te zetten.”

“Ook zien we dat de voorraden in de winkel teruglopen, omdat men die zo laag 
mogelijk wil houden en omdat de omzet snelheid van monturen omhoog moet. 
Bij AVA brillen spelen we hier op in. We zijn een groothandel die voorraad houdt 
en zijn niet afhankelijk van het buitenland. In Nederland kunnen we binnen 24 
uur leveren, in België en Luxemburg binnen 48 uur. We zijn daar sterk en krachtig 
in. AVA brillen is in 1981 begonnen, dat is inmiddels 34 jaar geleden – en zijn een 
Brabants familiebedrijf en een totaalleverancier binnen de optiek. Van leesbrillen, 
kinderbrillen tot multifocaal monturen en van modern tot klassiek. Bij ons vindt 
de opticien alles. We bieden hierdoor een totaalpakket dat we ondersteunen met 

een webportaal, die in de toekomst steeds belangrijker zal worden.” 

“Doordat men de voorraad laag wil houden is het inkoopbeleid van de opticien 
de afgelopen jaren veranderd. Men koopt minder stuks in, wil minder risico 
lopen en wil de omloopsnelheid verhogen. De opticien maakt gebruik van min-
der leveranciers in zijn totaliteit. De bestaande leveranciers moeten daarom wel 
wat te bieden hebben. Niet alleen een goede klik hebben met elkaar, maar ook 
service en ondersteuning zoals het digitale web portaal bieden. De zelfstandige 
opticien mag meer gaan leunen op de voorraad van de groothandel. De opticien 
is tegenwoordig niet alleen maar bezig met het verkopen van brillen alleen, maar 
meer met het ondernemen. De winkels zijn gewoonweg veranderd. De verkoop 
gebeurt niet alleen meer in de winkel, maar ook op social media of bijvoorbeeld 
op events waar je als opticien aan kan deelnemen. Alleen het verkopen van bril-
len is niet meer voldoende.”

Wat mag de klant van digitale-vertegenwoordiger.nl verwachten?
“In principe bestaat het webportaal uit drie verschillende onderdelen. Ten eerste 
kan men online kijken en bestellen. In het portaal is namelijk ook een webshop 
opgenomen. Alles wat in de webshop staat is op voorraad. Er is werkelijk genoeg 
keuze. We hebben een aantal jaren geleden al de voorraad omhoog gebracht en 
verbreed, waardoor we dit kunnen garanderen.”

“Ten tweede kan de opticien tot 2010 inzicht krijgen in zijn factuur en bestelhisto-
rie. Men kan alles downloaden en online kan op eenvoudige wijze de administra-
tie worden bijgewerkt. Wij bieden hiermee een stukje gemak en ondersteuning.”

“De derde functie is de databank met visuals en logo’s. We merkten vanuit de 
markt dat hier steeds meer vraag naar was. Van een foto van een bril, tot een 
complete campagne. In de databank staan alle visuals in hoge kwaliteit die zo 

AVA brillen lanceert www.digitale-vertegenwoordiger.nl

http://digitale-vertegewoordiger.nl/
http://digitale-vertegenwoordiger.nl/
http://www.digitale-vertegenwoordiger.nl/
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door de opticien gebruikt en toegepast kunnen worden. Per merk is er een 
uitgebreid aanbod. De foto’s zijn altijd actueel en bruikbaar. We blijven dit 
continu verversen.”

Hoe zijn de eerste reactie van klanten?

“Positief, de bestellingen komen dagelijks binnen. We hebben in het begin niet 
veel ruchtbaarheid gegeven aan het portaal, maar zijn eerst een testfase inge-
gaan. We hebben het mondjesmaat bij de opticien neergelegd en gekeken wat 
de opticien tegenkwam en nog graag verbeterd zou zien. We hebben heel goed 
naar de feedback geluisterd. Nu in augustus/september gaan we het portaal 
veel meer promoten en geven we het officiële startsein.”

“Het grote voordeel van een online portaal is natuurlijk ook dat we op deze 
manier 24/7 de opticien van dienst kunnen zijn. Wij zijn zelf open van negen 
tot zes, met het portaal bieden we extra service. Daarnaast zij we in Nederland 
contract leverancier van Het Centrop en Optitrade, waardoor de facturatie al 
automatisch gaat.”

“Op de Centrop Sales zal AVA brillen een extra informatiebalie inrichten om 
tekst en uitleg te geven over het webportaal. De ‘digitale vertegenwoordiger’ is 
dan in levende lijve aanwezig om iedereen te informeren naar de mogelijkhe-
den en het gemak dat wij bieden.”

Wat zijn naast de introductie van het portaal nog meer belangrijke ontwikke-
lingen bij AVA brillen?

“Onze nieuwe aanwinsten zijn de kinderbrillen merken Tartine et Chocolat 
en New York Yankees. We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met het 
voeren van kinderbrillen. We zijn immers een allround optiekbedrijf en daar 
horen ook kinderbrillen bij. Dit voeren wij naast het merk Paprika KIDS. De 
samenwerking met I Am Kids Eyewear dat is opgericht door Marieke Koreman 
de kinderbrillen specialist kwam al 
snel tot stand. Op de Centrop Sales 
richten we dan ook een mooie 
KIDS hoek in speciaal voor de 
kinderbrillen.”

Voor aanvullende informatie: 
AVA Brillen
Tel. +31 (0)41 1624444
www.avabrillen.nl 
www.digitale-vertegenwoordiger.nl
www.iamkidseyewear.nl

http://www.avabrillen.nl/
http://www.digitale-vertegenwoordiger.nl/
http://www.iamkidseyewear.nl/
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In afwachting van de opening op 25 september 2015 en de nieuwe elementen 
die tijdens deze vernieuwde beursformule worden gepresenteerd, kondigt de 
vakbeurs het programma van de SILMO ACADEMY aan. Al vijf jaar lang brengt 
dit wetenschappelijk congres alle gerenommeerde specialisten bijeen voor het 
delen van de laatste kennis en wetenschappelijke ontwikkelingen in de optiek-
branche. Alle opticiens en geïnteresseerde professionals kunnen hier terecht 
voor informatie over de meeste recente onderzoeken en het verbreden van hun 
medische kennis.  

“Visuele Efficiëntie’,  de optimalisering van bestaande middelen ter verbetering 
van het zicht, is het thema dat is geselecteerd voor deze beurseditie, en is terug 
te vinden tijdens drie belangrijke conferenties, twee praktische workshops en een 
expositie van posters. 

De conferenties

Zondag 27 september, van 10:00 tot 12:45 uur
Wat betekent efficiëntie? Welke cognitieve processen en parameters zijn bepa-
lend? Welke behoeften zijn er in de dagelijkse praktijk of tijdens bepaalde spe-
cifieke activiteiten?

Zondag 27 september, van 15:00 tot 18:00 uur
Contactlensspecialisten en oftalmologen gebruiken innoverende technieken voor 
optimale visuele efficiëntie bij verziende of slechtziende kinderen en volwas-
senen. 

Maandag 28 september, van 10:00 uur tot 13:00 uur
Specifieke problematieken van verziende personen worden uitgelicht in de vorm 
van  verschillende onderzoeken en methodieken voor dagelijkse toepassing.   

De workshops 

Zondag 27 en maandag 28 september tussen 13:15 en 14:45 uur 
Analyse van de visuele efficiëntie van Near vision: de presentatie van de methode 

Proximeter als effectief instrument voor de efficiëntie van het near vision.  

Visuele efficiëntie voor slechtzienden gericht op refractie-afwijkingen, noodzake-
lijke voorwaarde bij iedere vorm van oogcorrectie.

Een expositie van posters

Een expositie van posters met schriftelijke uitingen bevindt zich bij de beursin-
gang en is goed zichtbaar voor alle bezoekers. De prijs voor “beste poster” wordt 
bepaald door stemming onder de congresdeelnemers tijdens de hele periode van 
de Silmo Academy.  

Vertegenwoordiging in Nederland

Op de internetsite www.silmoparis.com kunnen bezoekers terecht voor de voor-
bereiding van hun beursbezoek, de aanvraag van toegangsbadges, het program-
maoverzicht, de beursplattegrond en de exposantenlijst. In Nederland wordt de 
SILMO 2015 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, 
e-mail: info@promosalons.nl ). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun 
vragen met betrekking tot deelname en bezoek aan de beurs.  

Met de nieuwe promotiecampagne van de SILMO, die plaatsvindt van 25 
t/m 28 september in Parijs, start een nieuwe fase die de vakbeurs onder-
scheidt (creativiteit, elegantie, innovatie) en die symbool staat voor de 
grootste mondiale optiekwinkel. 

Het SILMO Academy programma 2015

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


Uw klant is veranderd en toont extreem koopgedrag, zowel online als offline. Deze 

zogenaamde ‘hybride’ consument lijkt ongrijpbaar en bereikt u niet meer op de 

manier zoals u dat gewend was. We beloven u een inspirerend event op maandag

9 november a.s. over ‘Het nieuwe winkelen’ en hoe succesvol u wordt als lokale held. Het wordt 

een interactief event waar we ondernemers uit 3 branches met elkaar in contact brengen. Om

deze reden vindt u ons dit najaar niet op de Hall of Frames.

Creating Local Heroes Together is een (internationale) samenwerking tussen 3 specialistische 

bedrijven, die de best of both worlds verenigd hebben in dé complete marketingformule voor u als

lokale ondernemer.

Dit mag u niet missen! Meer weten?

creatinglocalheroes.nl

UUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEE

FFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLEEEEEEEEE

SAVE
THE DATE
9 NOV. ‘15

promoot uw optiekzaak optimaal lokaal
•  via uw website, social media en in Google (SEO)

•  in de winkel (optiektv) en op de deurmat creating local heroes

http://creatinglocalheroes.nl/
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Ed Pos en Tom Kool zijn sinds vier jaar onlosmakelijk verbonden met Lunor. 
De twee heren runnen Lunor Nederland op geheel eigen wijze. Naar eigen 
zeggen behoren ze niet tot de categorie ‘rasechte ondernemers’, maar doen 
ze simpelweg wat naar hun mening hoort, wat goed voelt en wat de relatie 
met de klant ten goede komt. Deze visie heeft geleid dat Lunor Nederland 
goed op de kaart staat in Nederland. Ook dit najaar zijn Ed en Tom aanwezig 
op de Centrop Sales om de laatste modellen te showen. Waaronder deze keer 
een unieke, kleurrijke limited edition panto-model speciaal ontwikkeld voor 
de Nederlandse markt!

Ed Pos: “Lunor Nederland streeft naar exclusiviteit, kwaliteit en service. 
Exclusiviteit komt bijvoorbeeld terug in de selectieve distributie. Wij werken lie-
ver goed met minder, dan slecht met veel. We vinden het belangrijk een goede 
band en samenwerking op te bouwen met de klant, waardoor je echt iets voor 
elkaar kunt betekenen.”

“Exclusiviteit en kwaliteit komt natuurlijk ook terug in de brillen”, vult Tom Kool 
aan. “Een Lunor-bril pretendeert geen vintage te zijn, maar is vintage. We horen 
altijd vanuit de markt dat Lunor de perfecte panto in huis heeft. Elke collectie 
heeft tegenwoordig een panto opgenomen, maar die van Lunor springt er simpel-
weg uit qua pasvorm en materiaal. Het is geen nagemaakte retro, we zijn retro! 
Lunor is niet met de mode meegegaan, ze maken nog steeds dezelfde bril als 
twintig jaar geleden, alleen is dat nu de mode. Lunor is standvastig en daarom 
weet de klant wat hij aan ons heeft. Dat is de kracht van Lunor.”

Ed Pos: “Alle brillen worden met de hand in een kleine fabriek gemaakt. Voordeel 
hiervan is de hoge kwaliteit brillen. Nadeel is echter wel dat we vanwege de 
populariteit met lange levertijden te maken hebben. Het lukt helaas niet om de 
productie op dit moment op te schroeven, omdat je hier met mensenwerk te 
maken hebt. Lunor werkt er hard aan om de levertijden te verkorten, maar dat is 
helaas een proces van de lange termijn.”  

Limited edition
Tom Kool: “Dit najaar komt Lunor op ons verzoek met een limited edition op 
de markt speciaal voor Nederland. We verkopen de panto acetaat modellen erg 
goed en er was vraag vanuit de markt naar felle kleuren. Daarom heb ik gevraagd 
naar felle kleuren zoals mat oranje, blauw, groen,  rood, violet en wit. Ik ben trots 
dat we deze collectie op de Centrop Sales mogen presenteren, juist omdat dit 
meer een trendcollectie is die een brede doelgroep zal aanspreken.”

Ed Pos: “Vaak wordt door de opticien gedacht dat Lunor voor een specifieke, 
vaak oudere doelgroep geschikt is. Niks is echter minder waar. Lunor is eveneens 
uitermate geschikt voor jonge mensen. Juist ook het jongere publiek is bereid te 
betalen voor vintage, omdat dit nu helemaal in de mode is. Met deze limited 
edition duiken ze bovendien iets meer de mode in, waardoor we er veel van 
verwachten. Een ideale combinatie. Tom vult aan: “Lunor valt in de trend van 
dit moment, waardoor ook de gehele leeftijdscategorie opschuift. We hebben 
klanten die Lunor verkopen aan jonge meiden van 21.” 

Winning-team 
Aan enthousiasme geen gebrek bij Tom en Ed en een ‘winning’-team lijkt gebo-
ren. Tom Kool: “Ed en ik zijn echt tegenpolen, maar ik denk juist dat we daarom 
zo’n goed team vormen. Ed is behoudend, rustig, gestructureerd. Ik ben een 
vlinder die overal naartoe vliegt. Maar we hebben volop respect voor elkaar en 
zien elkaar zoals we zijn. Dat maakt het mooi. Samenwerken moet je ook echt 
willen, wat betekent dat je af en toe moet geven en nemen. Dat lukt ons aardig.”

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

Kleurrijke limited edition bij Lunor

http://www.lunor.nu/


Watch out & Be on time
VOOR DE MEEST SPECTACULAIRE 
BEURSACTIE VAN MARCHON OOIT!

Bezoek de geheel vernieuwde stand van Marchon
en vraag naar de voorwaarden!

OP = OP dus wees er snel bij! Tevens krijgt u op alle orders 
voor 12.00 uur 5% korting op alle collecties van Marchon!
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Om te bestellen gaat u naar marchon.com 
en klik op ‘MVP’ of bel naar 00800 7200 2020

ALLE CENTROP 
BEURSGANGERS 

OPGELET !

http://marchon.com/


De Esprit Eyewear zomercollectie van 2015 is een ode aan de zomer in 
Californië, maar dan met een extra dosis glamour. Voor deze adembenemende 
nieuwe monturen voor mannen, vrouwen en tieners is gebruikgemaakt van de 
kleuren van het nieuwe seizoen en moderne grafische stijlen. De trends van 
dit seizoen vormden de inspiratie voor de ontwerpen met abstracte bloemen, 
zomerse pastelkleuren en hippe strepen.

ET17474 - Vrouwen Dit model met de stijlvolle zwarte basis gecombineerd met 
een verrassende kleur, is geïnspireerd op de little black dress. Door de aantrek-
kelijke, handgeverfde buitenkant in matzwart of matbruin, zie je een glimp van 
de roestvrijstalen binnenkant in de kleuren roze, blauw, beige of goud. Elegant 
en hip tegelijkertijd. Daarmee is deze bril zowel geschikt voor overdag als voor 
‘s avonds.

ET17475 - Mannen Matzwart aan de buitenkant, gekleurd aan de binnenkant. 
Dit dunne, geometrische montuur is aan de buitenkant handgeverfd in mat-
zwart. Hierdoorheen zie je een glimp van de gekleurde roestvrijstalen bin-
nenkant in grijs, blauw of groen. De voor Esprit karakteristieke doorschijnende 
uiteinden van de veren maken deze bril helemaal af. Perfect voor zakelijke en 
sociale settings.

ET17476 – Vrouwen Deze ronde, vrouwelijke monturen in matzwart zijn ver-
rijkt met doorschijnende tinten in bruin, groen en roze. De veren zijn versierd 
met hippe strepen in bijpassende pastelkleuren. Het buitengewoon lichte 
Ultem-materiaal zorgt voor uitzonderlijk draagcomfort.

ET17477 – Vrouwen Deze doorschijnende hoekige monturen maken gebruik 
van de hippe, botanische trend van deze zomer. De abstracte bloemen en 
zomerse pastelkleuren zorgen voor een perfecte stijl die je overal kunt dragen. 
Verkrijgbaar in de kleuren rood, bruin, zwart, blauw en paars.

ET17478 - Tieners/Twintigers Twee tinten in één bril, dat is de trend van deze 

zomer! Dit zachte, hoekige montuur is verkrijgbaar in de kleuren rood, roze, 
blauw en paars. Aan de binnenkant is een tweede kleur te zien. Deze gedurfde 
en eigentijdse uitstraling zal vooral bij meisjes in de smaak vallen, ook omdat 
ze geschikt zijn voor een kleiner gezicht.

ET17479 - Tieners/Twintigers ‘Ik wil lol hebben, maar ook serieus genomen 
worden.’ Dat is de uitstraling van de dunne vrouwelijke monturen in doorschij-
nende matkleuren met opvallende geometrische streeppatronen in verschil-
lende zomertinten. De doorschijnende veeruiteinden in bijpassende kleuren 
benadrukken deze stijl. Het buitengewoon lichte Ultem-materiaal zorgt voor 
zorgeloos draagcomfort.

ET17480 - Tieners/Twintigers
Deze klassieke retrostijl is geïnspireerd op de jaren zestig. Het extra grote, 
ronde montuur is aan de bovenkant diepzwart en loopt vloeiend over in een 
doorschijnende onderkant in grijs, rood, blauw en paars. De karakteristieke 
doorschijnende veeruiteinden van Esprit versterken dit opvallende kleureffect. 
Perfect voor iedereen met een jonge, hippe levensstijl.
Voor meer informatie:

Charmant Group Benelux
Tel. +31 (0)348-416646 
www.charmant.com

Denk je aan Esprit, dan denk je aan de relaxte, authentieke levensstijl van 
Californië. Al vanaf de oprichting van Esprit door Susie and Doug Tompkins in 
1968 liggen deze waarden nauw aan het hart van Esprit. “Er goed uitzien en je 
goed voelen”, dat was het motto van Susie en Doug en dit is tot op heden nog 
steeds waar het om gaat. Nu, 47 jaar later, gaat Esprit nog altijd voor mode 
van hoge kwaliteit die zowel comfortabel als chic en elegant is.

“Er goed uitzien en je goed voelen”

FEB31s
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CARS
DISNEY PRINCESS

ELEVENPARIS
HELLO KITTY

LITTLE ELEVENPARIS
LULUCASTAGNETTE

SPIDER-MAN
TITEUF

WINNIE THE POOH

THE CHILDREN
AND TEENAGERS 
S P E C I A L I S T 

OPAL-EYEWEAR.COM 

international@opal.fr

WE ARE
LOOKING

FOR AGENTS

GaveBri l len
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Het is één van de belangrijkste zaken waar het in het menselijk verkeer om 
draait. Ik ben ervan overtuigd dat veel beslissingen, zo niet alle, voor een groot 
deel hiervan afhangen. Wanneer je  verschillende  dingen volgt op het wereld-
toneel maar ook binnen onze branche  of op het persoonlijke vlak komt een 
essentiële vraag steeds weer naar voren, vertrouwen we elkaar.

Volgens mij heeft de hele Griekenland discussie voornamelijk zo lang geduurd 
omdat het vertrouwen er niet was. Europa vertrouwde niet dat Griekenland 
zich aan de afspraken zou houden en Griekenland vertrouwde een aantal 
landen in Europa niet, Griekenland voelde zich gekleineerd. Bovendien had 
een aantal landen een historie met elkaar waardoor het vertrouwen ook niet 
positief was beïnvloed.  Als ik dit schrijf lijkt er een overeenkomst te zijn tus-
sen Europa en Griekenland maar het zou mij ook niet verbazen als u dit leest 
dat deze overeenkomst weer teloor is gegaan, met als voornaamste reden het 
gebrek aan vertrouwen over en weer.

Ook in andere politieke zaken moet je er maar op vertrouwen dat beloftes die 
worden gedaan ook worden nageleefd.  Hoe vaak gebeurt het niet dat er tijdens 
verkiezingen allerlei vooruitzichten worden geschetst die nadien niet blijken te 
kloppen of worden gehandhaafd. Men spreekt niet voor niets over het gebrek 
aan vertrouwen in de politiek en in politici. 

Wanneer je met klanten en leveranciers te maken hebt gaat ook veel op basis 
van vertrouwen. De leverancier moet er op kunnen vertrouwen dat hij op tijd 
wordt betaald. Ik kan u uit ervaring zeggen dat dit niet altijd het geval is en dat 
ook niet exact te waarborgen is dat dit altijd gebeurt.
De klant moet er maar op vertrouwen dat de leverancier zijn beloftes omtrent 
het product w aar maakt en bijvoorbeeld de service en garantie biedt die hij 
zegt te bieden. Recent is daar nog een hele discussie  over geweest. Bovendien 
moet de consument erop kunnen vertrouwen dat hij krijgt wat er met hem of 
haar wordt afgesproken. Zeker voor wat betreft het glas wat in een bril komt 
of de contactlens die wordt geleverd is dat voor een leek niet of nauwelijks te 
controleren. Daarnaast is het een kwestie van vertrouwen dat een oogmeting 
en alle zaken die daarbij komen als het controleren van de oogdruk bijvoor-

beeld, of het controleren van de contactlenzen en de passing hiervan op een 
juiste  en gedegen manier gebeurt. Het is een kwestie van vertrouwen van uw 
klant naar u toe of u inderdaad alles in het werk stelt om uw klant zo veilig en 
zeker mogelijk het juiste  product te adviseren.

Soms wordt vertrouwen geschaad en dan is het zeer moeilijk weer terug  te 
winnen. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat het te voet komt en te paard 
gaat. Naar klanten toe is het zeer moeilijk zo niet onmogelijk vertrouwen te 
herwinnen. Als een klant eenmaal het idee heeft dat een bedrijf niet te vertrou-
wen is ,is de beschadiging over het algemeen permanent, sterker nog dit wordt 
vaak  ook doorgegeven aan anderen.  Ik weet dat er soms generaties lang niet 
gekocht wordt bij een bepaalde leverancier omdat deze als onbetrouwbaar 
binnen die generaties te boek stond.

Het belangrijkste in het optiek vak om vertrouwen te behouden is naar mijn 
idee heel gedegen te vertellen wat je doet. Voor deze dienst en het daarbij 
behorende product dient wel een  reële prijs  worden gevraagd. Wanneer je 
kunt uitleggen aan een klant wat je expertise  is en welk voordeel hij of zij 
daarvan heeft is deze klant bereid daar een tegenprestatie in de vorm van een 
betaling voor te geven. Ik heb wel eens het idee dat we dat niet goed gedaan 
hebben in het verleden in de optiek en dat daardoor mensen zich wel eens 
“bedrogen” voelen.  Dit is wellicht één van de redenen dat branchevreemde 
aanbieders zich een plaats weten te verwerven in de branche zowel offline als 
online. Overigens biedt het vertrouwen wat er al is bij de klanten ook een grote 
kans ze online aan je te blijven binden. Klanten kennen je immers al en het 
vertrouwen hoeft online niet nog eens te worden gewonnen. Belangrijk daarbij 
is  wel dat je ook online goed herkenbaar bent. Over het web surfend zie ik 
bij websites en facebook pagina’s veel dezelfde items langskomen die niet 
onderscheidend zijn en niet duidelijk herkenbaar zodat de enige vergelijking  
die een consument kan maken de prijs wordt. Voor zoiets belangrijks als goed 
zicht hoef ik u niet uit te leggen dat dit een te summiere vergelijking is. 

Mijn stelling is dat vertrouwen een zeer belangrijke marketing tool is waar niet 
te licht over moet worden gedacht. In veel gevallen heeft u het vertrouwen al 
en dit kunt u, ook online, gebruiken om uw plaats in de markt nog sterker te 
maken.  Niet door te gaan lijken op anderen en te trachten hen met dezelfde 
items te bestrijden waar zij zich mee willen profileren ( veelal prijs) , maar om 
duidelijk te maken waarom anderen u het vertrouwen schenken en waarin u 
uitblinkt.

Ik wens u veel vertrouwen van uw bestaande en nieuwe klanten.    

Vertrouwen

Erik Smidt 

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 blokking 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 kan-
sen. Deze kansen deelt hij graag met u in deze column in vaktijdschrift De 
Opticien.
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Z E I S S  A C A D E M Y  V I S I O N  C A R E

Blended Learning is een systeem dat ZEISS Academy Vision Care heeft 
geadopteerd om een totaal trainingspakket aan te bieden. Binnen deze 
Academy worden vier verschillende pijlers aangeboden die allemaal met 
elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze bestaan uit de traditionele face-
to-face trainingen op locatie, e-learning, training op het hoofdkantoor van 
ZEISS in Oberkochen en de Binoculaire oogmetingen volgens de methode 
van Haase via de Polatest.

Face-to-face training
Pascal Slot: “Bij de ‘traditionele’  face-to-face training komen onze ervaren 

specialisten het personeel training geven op locatie. Dit kan een product-, 
maar ook een interactieve verkooptraining zijn. De training kan volledig aan 
de groep en het niveau worden aangepast en vragen kunnen ter plekke beant-
woord worden. We kunnen deze trainingen verzorgen in de winkel, maar 
ook op ons hoofdkantoor of in een hotel. Het is maar net wat de klant wil.” 

E-learning
Erik de Vries: “ZEISS heeft in 1912 de eerste optische school opgezet. Het 
bedrijf heeft een historie in het verspreiden van kennis en het opleiden 
van mensen. Dat zit in ons DNA. Heel lang geleden heeft ZEISS ook de 
‘Compendium multi-map’ geïntroduceerd dat tot het jaar 2000 volop in bedrijf 
is geweest. Op scholen was dit hét naslagwerk, waarin men alles over brillen-
glazen kon terugvinden. Later werd dit naslagwerk vervangen door internet-
pagina’s. Vandaag de dag hebben we dit doorontwikkeld in onder andere ons 
e-learning programma. Opnieuw zijn we koploper – wij zijn de eerste die deze 
manier van studie aanbieden binnen de branche.”

“Het grote voordeel van e-learning is uiteraard dat men de trainingen kan 
volgen op het tijdstip dat voor hem of haar gunstig is. Daardoor is e-learning 
ideaal te combineren met het werk in de winkel. Een ander voordeel is dat 
de cursist zelf zijn eigen tempo kan bepalen. Uiteraard is de eigenaar van de 
winkel wel in staat om de voortgang  te bekijken. Ook kan ervoor gekozen 
worden om aan het eind van de training de kennis te toetsen. Zo heeft men de 
zekerheid dat alle werknemers zich op hetzelfde niveau bevinden.”

“De e-learning is zeer interactief en leuk opgezet, inclusief 
simulatie en games. Het saai in de boeken duiken is er dan ook 
niet meer bij. De cursisten worden door een strak en verzorgd 
webdesign geleid.” 

De E-learning trainingen van de ZEISS Academy Vision Care 
hebben drie verschillende pijlers: 

Ten eerste is daar de Optiek Kennis. Hier wordt de basismaterie 
van het oog besproken. Denk daarbij aan de anatomie van het 
oog, wat voor een soort correcties er allemaal zijn en welke 
mogelijkheden je hebt.  

De tweede pijler binnen het e-learning programma betreft de 
ZEISS producten. Een naslag werk over welke type glas ZEISS 
biedt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Kortom, waar 
gaat het product over, welke mogelijkheden biedt het, wat is de 
techniek achter het product en hoe kan ik het verkopen? 

De derde pijler is Sales & Communicatie. Dit is een interactief 
programma waarbij men vragen beantwoordt als: hoe ga ik een 
klant benaderen en wat zijn de juiste vragen? Didacta, Europa’s 
grootste professionele event voor ontwikkelingen in de educatie 
sector heeft een prijs voor het interactieve programma gegeven 
op het gebied van ‘Story Based Learning’.

Pascal Slot: “Deze drie pijlers zijn zo ingericht dat iedereen 
op zijn eigen niveau kan instappen. Het programma is opge-
bouwd uit verschillende niveaus die in het programma worden 
aangegeven, zoals basis of gevorderd. Ook de tijdsduur wordt 
aangegeven. De cursist ziet precies hoe lang hij bezig is om de 
aangeboden materie te verwerken.”

Het e-learning programma wordt op de Centrop-Sales geïntro-
duceerd op de stand van ZEISS. “Er zijn al een aantal landen 
gestart met het e-learning programma en de feedback is erg posi-
tief. In Nederland wordt het e-learning in september compleet 
uitgerold. Het is nieuw, spannend, leuk om te doen en ziet er erg 
goed uit. Men wordt ook gestimuleerd op het programma te vol-
gen doordat er punten verdiend kunnen worden waarmee men 
medailles kan winnen. Kortom, wij verwachten hier veel van!”

ZEISS staat bekend om zijn innovatieve rol in de branche. Het bedrijf is zich 
er zeer van bewust dat de wereld verandert en dat men bij moet blijven. Erik 
de Vries van Carl Zeiss Vision: “Niet alleen investeren we daarom veel in onze 
nieuwe producten, maar ook in onze klanten. Investeren in kennis, vaardig-
heden en ontwikkelingen van optiek medewerkers is cruciaal om te overleven 
in de toekomst en om onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte van 
de concurrentie. Maar ook glasproducten en meetmethoden van instrumenten 
worden steeds complexer door nieuwe technologieën. Kortom, kennis is van 
cruciaal belang.” Speciaal daarom heeft ZEISS Blended Learning opgericht. 
Blended Learning is gebaseerd op het combineren van de traditionele manier 
van trainen in combinatie met de mogelijkheden die door de moderne tech-
niek worden geboden. Erik de Vries en Pascal Slot vertellen ons er alles over.  

ZEISS zet de toon met E-learning training
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Training op het hoofdkantoor van ZEISS in Oberkochen
Erik de Vries: “Binnen het Blended Learning  programma van ZEISS is ook een 
educatieve reis opgenomen. Twee maal per jaar worden er exclusieve training 
in Oberkochen in het ZEISS Forum gegeven door de specialisten van ZEISS. Hier 
kan de klant het totale gevoel van ZEISS ervaren in com-
pleet nieuwe en fraaie gebouwen. Hier zijn de nieuwe 
ontwikkelingen en apparatuur van ZEISS te zien. Klanten 
die al met ons op reis zijn geweest, ervaren dit als zeer 
leerzaam en inspirerend.”

Binoculaire oogmetingen volgens de methode van 
Haase m.b.v. de Polatest
Het laatste onderdeel binnen het Blended Learning pro-
gramma is de Binoculaire oogmeting volgens de methode 
van Haase m.b.v. de Polatest. ZEISS heeft deze methode als 
vanaf 1950 geadopteerd. Pascal Slot: “Dit bieden wij van 
ZEISS al sinds jaar en dag aan, maar is in 2015 nog steeds 
actueel. Al meer dan twintig jaar organiseert ZEISS 
twee keer per jaar de Polatest cursus volgens Haase in 
Nederland onder leiding van de internationale bino-
culaire vereniging de ‘IVBS’. De Pola-testmethoden 
stelt de opticien in de gelegenheid problemen te her-
kennen en tegelijkertijd een adequate oplossing te 
bieden: daarmee onderscheidt de Polatest volgens 
Haase zich van andere metingen.”

“Met deze vier onderdelen binnen het 
Blended Learning programma bieden wij 
een compleet pakket aan voor de opticien. 
Of men nu ondernemer is of een startende ver-
koopmedeweker iedereen kan bij ons terecht voor 
onderwijs op het juiste niveau. ZEISS deelt graag 
haar kennis, dat laten we opnieuw zien met de 
ZEISS Academy Vision Care.”

Voor aanvullende informatie kunt u een mail sturen 
naar support.academy-visioncare.nl@zeiss.com of 
erik.devries@zeiss.com of bellen naar +31 (0)184 
433 444

mailto:support.academy-visioncare.nl@zeiss.com
mailto:erik.devries@zeiss.com
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Om steeds verse ideeën en ontwerpen door te voeren in de super vrouwelijke 
collectie van Brendel gaat dit fashion label van Eschenbach iedere twee a 
drie jaar een samenwerking aan met topdesigners uit de fashion wereld. Zij 
ontwerpen een sub-collectie binnen de damescollectie van Brendel, met een 
gelimiteerde productie, zodat deze monturen en zonnebrillen echt een col-
lectors item worden.

Voor de komende periode is het de eer aan 
de heren Johnny Talbot en Adrian Runhof 
van het modehuis Talbot-Runhof. Talbot-
Runhof kleed o.a. royalty’s als Princes 
Laurentien en de heren zijn vaak niet vies 
van politieke statements, zoals in hun laat-
ste modeshow op de Paris Fashion Week 
2015 met hun Putin collectie. Met het 
credo : ‘Visit before he does’ creëerden 
zij een ‘From Russia with Love’ collectie 
gebaseerd op de jaren “70.

De heren hebben twee monturen en drie zonnebrillen ontworpen, die vanaf 
augustus in de collecties van de vertegenwoordigers zitten. Tevens zijn ze uiter-
aard te zien op de Centrop Sales in september.

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

Na een succesvolle samenwerking tussen de dames van Kaviar gauche en 
Brendel gedurende twee jaar, zijn nu de heren aan de beurt.

Opnieuw bijzondere samenwerking voor Brendel

▼ Johnny Talbot and Adrian Runhof

Als voorloper op deze trend verrast Silhouette ons met een nieuwe generatie 
ultralichte brillen. De laatste innovatie van Silhouette in deze lichting is de SPX 
Illusion, een modebewust model met een volledige kunststof omranding. Deze 
bril is de waardige opvolger van de Urban Lite, die werd bekroond met de 
gerenommeerde iF DESIGN AWARD voor zijn uitstekende ontwerp en verbluf-
fende vernieuwingen.
 
De SPX Illusion is een bijzonder gevarieerde lijn die speelt met contouren 
en kleuren op het gelaat. De vier vormen in combinatie met de frisse kleur-
schakeringen staan garant voor een expressief statement, waarmee de yuccie 
en andere generatiegenoten hun onderscheidende persoonlijkheden kunnen 
onderstrepen.

De bril staat garant voor een goed gevoel, een statement en uiteraard ... een 
glashelder zicht, bedoeld voor een brildrager die weet wat goed is.

Voor aanvullende informatie: Silhouette
Tel. +32 3 248 24 50, www.silhouette.com 

De wereld omarmt de ‘yuccie’ (Young Urban Creative). Deze jonge, ambiti-
euze, hoogopgeleide, stedelijke generatie is zelfstandig, op zoek naar geluk 
en vooral modebewust.

Nieuwe generatie ultralichte brillen

http://www.eschenbach-optik.nl/
http://www.silhouette.com/
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Tom Ford Eyewear winter 2015 - vintage inspiratie

Ivana
Sensuele lijnen en vintage inspiratie geven de herfst/winter monturen een niet 
te missen tijdloze glamour. Extra dikke vierkante randen die zijn gesneden in 
veelzijdig acetaat, gegoten in subtiel genuanceerde kleuren, verlenen de Ivana 
een unieke vrouwelijke toets.

Lola
Lola duwt de ‘cat eye’ vorm in een nieuwe richting : een overdreven acetaat 
vorm op de bovenkant contrasteert met kleine metalen randen aan de onder-
kant.

Lena
Oversized hoeken en glamoureus metaal komen samen in de verfrissend onor-
thodoxe Lena Een extreem grote montuur die originaliteit en persoonlijkheid 

uitstraalt, brengt vorm en volume naar gedurfde extremen, wat zorgt voor een 
originele silhouet voor een extreem zelfzekere vrouw.

Dalton
Bij de zonnebrillen voor mannen onder andere de Dalton  een pilootmontuur 
in acetaat ontworpen met een cutting-edge, inklapbare magnetische montuur, 
een vernieuwende
integratie van stijl en comfort.

London
De London is de belichaming van klassieke, mannelijke elegantie en heeft een 
metalen T logo op de voor- en zijkanten. 

Ryder en Marcello
Bij de herfst-winter zonnebrillen zijn er ook twee opvallende unisex monturen. 
De Ryder en Marcello bieden twee manieren om metalen wraparound montu-
ren te dragen; assertief en hard (Ryder), of beleefd en licht gebogen (Marcello).

Voor aanvullende informatie: Marcolin Benelux 
Tel +32 (0)19330949, www.marcolin.com

Voor de herfst/ winter 2015-2016 collectie biedt Tom Ford Eyewear vintage 
geïnspireerde stijlen versierd met moderne details. Klassieke vormen krijgen 
een verrassende architecturale vertaling. Minimalistische lijnen gaan samen 
met vernieuwende design elementen en zachte kleurcontrasten met dikke 
monturen die resulteren in uitgesproken unieke looks.

A D V E R T E N T I EA E
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“Waar zal je nou beter worden verzorgd dan in het beste hotel ter wereld: het Burj Al Arab in Dubai. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik kan mij zo 
voorstellen dat het je daar als gast aan niets ontbreekt. In modische termen: complete ontzorging! En dat laatste is precies wat Centrop voor mij betekent. 
Een partner die ontzorgt, zodat wij ons bezig kunnen houden met de finesses van het vak richting onze klanten. De keuze voor Centrop is voor ons familie- 
bedrijf - nu al meer dan 30 jaar - heel vanzelfsprekend!” 
Ook behoefte aan complete ontzorging, bel dan nu 026 - 364 80 48 om een afspraak te maken.

Rik van der Wiel 
VD Wiel Optiek & Optometrie 

Ede

  Centrop net zo 
vanzelfsprekend als...
het Burj Al Arab



A global local conference
Eén van de NCC organisatoren van het eerste uur is Marco van Beusekom. 
In het optiekcentrum in Houten praat hij ons bij over de laatste ontwikkelin-
gen die we tijdens NCC 2016 mogen verwachten. “We willen het NCC naar 
een volgende level tillen. Het NCC is een begrip geworden over de gehele 
wereld, maar toch hebben we het ‘small town feeling’ kunnen behouden. We 
staan voor kennis en innovatie, maar ook voor gezelligheid en het ontmoeten 
van vakgenoten. Daar zijn we ontzettend trots op. Door onder andere de 
samenwerking met de BLCA op te zoeken worden er aantal 
veranderingen doorgevoerd die ons naar een nieuw niveau 
brengen, zonder ons eigen karakter te verliezen.”

Get in charge
“Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Hoewel het nog wat vroeg is om het programma te delen, 
willen wij wel graag het thema van het NCC 2016 onthullen. 
Het thema is: “Get in Charge”, aldus Marco van Beusekom.

Het thema verwijst naar een tweetal belangrijke aspecten 
van het komende NCC. Ten eerste zullen de onderwerpen 
erop zijn gericht dat de bezoeker meer ‘in charge’ wordt 
van hun contactlenspraktijk. Ten tweede verwijst het naar de 
interactiviteit van het congres. 

Marco van Beusekom: “De bezoeker zal op het NCC 2016 
interactiviteit tot het maximale niveau gaan beleven. Zo 
heeft hij/zij de gelegenheid om tijdens de sessies vragen te 
stellen via mobile devices en gaan we werken met sidekicks 
die de lezingen stop kunnen zetten als er interessante onder-
werpen door het publiek worden aangedragen. Het publiek 
is ‘in charge’ over de topics die tijdens de lezing aan bod 
komen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een sprekersdebat 

waar sprekers over een onderwerp in discussie gaan die door het publiek van 
te voren wordt bepaald. Het NCC is altijd innovatief geweest, bij ons konden 
dingen die bij andere congressen uitgesloten waren, en ook in 2016 laten we 
zien innovatief en vooruitstrevend te zijn.”

Science 
“De BCLA en het NCC gaan samenwerken om het wetenschappelijke karakter 
van het NCC naar een hoger plan te tillen. Het is straks mogelijk om via de 
website van het NCC wetenschappelijke papers in te dienen. De wetenschap-
pelijke commissie van de BCLA zal samen met Dr. Carolina Kunnen en Dr. Eef 
van der Worp de papers beoordelen. Met deze samenwerking hoopt het NCC 
nieuwe jonge talenten te helpen met hun ontwikkeling op het wetenschap-
pelijke vlak. We willen het vakgebied graag verder stimuleren en contactlens-
specialisten motiveren en enthousiasmeren voor de wetenschap. Zelf nieuws 
creëren hoort daarbij. ”

Experience centre
“Maar dit is niet alles. Nieuw op het congres is het Experience Centre waar 
we de bezoeker kennis laten maken met de allernieuwste apparatuur (OCT, 
Topograaf etc). Hier showen we echte innovaties die in Nederland soms nog 
niet eens beschikbaar zijn. Dit alles zal gepresenteerd worden in een aparte 
ruimte waar de bezoeker ‘A whole new experience’ kan ervaren”, aldus Marco 
van Beusekom tot slot.    

In oktober 2015 zal de inschrijving voor het NCC 2016 geopend worden. 
Binnenkort volgt op de website www.ncc2016.com veel meer informatie 
over het NCC 2016 zoals hoe en wanneer u zich kan registreren voor het 
Nederlandse Contactlens Congres.

Voor aanvullende informatie: www.ncc2016.com 

Deze eerst volgende keer dat het NCC georganiseerd wordt, bestaat het 
contactlens congres precies tien jaar. Dat wordt natuurlijk gevierd met een 
innovatieve, interactieve en bovenal leerzame editie op 13 en 14 maart 
2016. Voor het eerst in de NCC geschiedenis wordt voor de komende editie 
de samenwerking met het in Engeland gehouden contactlenscongres BCLA 
opgezocht. Zo wordt de BCLA in de toekomst niet meer elk jaar, maar net 
als het NCC om de twee jaar georganiseerd en zullen beide congressen 
elkaar afwisselen. 

Unieke samenwerking NCC 2016 en BCLA 

brengt congres naar ‘the next level’

G E T  I N  C H A R G E
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http://www.ncc2016.com/
http://www.ncc2016.com/
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Uitgebreide UV-bescherming voor elke bril

GLACIER™ PLUS UV
GLACIER™ 

ACHROMATIC  UV
BLUE -SHIELD™  UV GLACIER SUN™  UV

Kleurloze restreflectie

Kleurloze restreflectie

aan de voorzijde 

voor een natuurlijke 

zonnebrillen  look 

Bescherming tegen  

het schadelijke

blauwe licht

Persoonlijk contact via onze adviseurs:

Regio noord 

Regio zuid-west 

Regio zuid-oost

Cor van der Waal

John Koekkelkoren 

Theo Bax

06 19938222

06 29570516 

06 46878023

Shamir’s nieuwe High-End coating programma

Uw ogen zijn 25 keer meer beschermd tegen UV-straling dan zonder bril*
 *De Eye-Sun Protection Factor (E-SPF™) is een nieuwe internationale index die de algehele UV-bescherming die een glas biedt indexeert. Het is een objectief beoordelingssysteem, ontwikkeld door
 Essilor International, dat elk glas voor de dagelijkse brillen en voor zonnebrillen kan beoordelen. Het dragen van een glas met een E-SPF™ waarde van 25 betekent dat uw ogen 25 keer beter beschermd
zijn dan zonder een glas. E-SPF™ en het E-SPF™ logo zijn handelsmerken van Essilor international. Shamir heeft toestemming deze te gebruiken.
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Met de nieuwe eyewear collectie vertrouwt TITANflex® op veelbelovende 
materiaal combinaties: naast dat de nieuwe modellen gebaseerd zijn op de 
nieuwste mode inspiraties, zijn de modellen uit de Urban collectie ook een 
materiaalmix van TITANflex® en de Thermoplastic Ultem. 

Urban, casual en onderscheidend
Het resultaat: vier modellen die weloverwogen gebaseerd zijn op een 
nieuwe combinatie van TITANflex® en Ultem. Ultem is een Thermoplatische 
Polyetherimide (PEI). Dit innovatieve materiaal onderschrijft het technische 
DNA van het merk TITANflex®. Het wordt gebruikt voor onder andere opval-
lende design accenten. Het is sterk en hittebestendig. 

Vier monturen – één doel: stijlvolle prestatie
De productrange van de nieuwe URBAN serie bestaat uit vier modellen in 
verschillende kleuren. Retro modellen met krachtige accenten en clean-cut 
vormen dragen het exclusieve karakter uit van dit eyewear label.

                
De nieuwe TITANflex® URBAN collectie combineert technologie met ‘value for 
money’ zowel in gebruik als in stijl. De pretentieloze maar opvallende designs 
sluiten perfect aan bij de masculiene look van de modellen. URBAN modellen 
zijn leverbaar in trendy metallic tinten en high quality materiaal combinaties 
zoals aluminium, carbon en Ultem.  Dit benadrukt de technische oorsprong 
van het merk. 
     
Ongewone monturen in een rijke diep bruine tint, of juist in een opvallend hoe-
kig model in matte kleuren en een trendy duo tint met brede veren veranderen 
deze monturen in een gedistingeerd fashion statement.

Een onovertroffen combinatie voor de hoogste prestatie
Naast de typische mix van modern-klassieke stijlen, hoogwaardige hightec 
materialen en een technische uitstraling die kenmerkend zijn voor TITANflex®, 
verrast het eyewear label uit Nürnberg door het gebruik van Ultem. Een mate-
riaal dat vertrouwd is met de vliegtuigindustrie en de medische wereld. De 
unieke combinatie met TITANflex® resulteert in geheel nieuwe producteigen-
schappen. Dankzij Ultem kunnen zeer dunne monturen geproduceerd worden 
in kunststof. Vooral de dichte structuur van het kunststof zorgt voor stabiliteit en 
robuustheid. De toevoeging van het ‘memory metal effect’, wat typisch is voor 
TITANflex® zorgt voor flexibiliteit, waardoor de monturen stressbestendiger 
worden en de kans op breuk afneemt, zelfs bij extreme vervormingen.

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

TITANflex® presenteert de nieuwe eyewear collectie – voor het eerst in 
combinatie met het high performance materiaal Ultem.

TITANflex® - still going strong 

http://www.eschenbach-optik.nl/
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Odé is onlangs een samenwerking aangegaan met Subtiel, een jong media-
bedrijf dat een video gemaakt heeft voor het brillenmerk Tree Spectacles 
uit Italië. De Opticien is benieuwd naar wat een mediabedrijf als Subtiel zo 
vernieuwend maakt, wat de toegevoegde waarde hiervan is voor een bedrijf 
als Odé en hoe de samenwerking tot stand is gekomen.

Het medialandschap verandert en hiermee ook de rol van video. Subtiel is 
een jong en onderscheidend mediabureau dat helpt met het opzetten van 
services als video’s en videomarketing. Zij geloven in de kracht van video, 
omdat er tegenwoordig volgens het bedrijf een overload aan geschreven 
informatie bestaat terwijl mensen steeds minder tijd hebben om alles te 
lezen. Het gebruik van video bevordert de vindbaarheid via zoekmachines, 
het aantal bezoekers en het vertrouwen en de betrokkenheid van het publiek. 
Binnen de video’s van Subtiel staan vernieuwing, passie en beleving centraal. 
Wij spraken met de oprichter van Subtiel, Kanish Thavapalasingam.

Hoe bent u met Odé in contact gekomen?
“Dit is via-via gegaan. Odé zocht een bedrijf dat een video kon maken om de 

klanten van Tree Spectacles kennis te laten maken met het verhaal achter de 
bril. Hierbij moest vooral de nadruk liggen op de ambachtelijkheid van het 
productieproces. We zijn toen voor deze video speciaal naar het plaatsje in 
Italië gegaan waar de brillen gemaakt worden.”

Waarom denkt u dat Odé en Subtiel zo goed bij elkaar passen?
“Odé is voor Subtiel een erg fijne klant. Enerzijds wisten ze heel goed wat ze 
wilden toen ze ons contacteerden, maar anderzijds stonden ze ook zeer open 
voor onze vooruitstrevende ideeën en werkwijze.”

“Een video van één minuut 
is gelijk aan 1,8 miljoen 
woorden.”

i l  teatro del

OdOdOdOdOdOdOdOdéééééééOdé 000000161661166162222222222 4040404040444 4444440000 7070707070777   0162 40 40 70 iiiinfnfnfnfn o @o @o @o @o @oo ododododode-eee-f rf rf rf rrramamamamamamaaaa esesesesess .n.n.nnnnnlllllinfo @ ode-f rames.n l

A D V E R T E N T I E
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Kunt u iets vertellen over de veranderingen in het medialandschap van de 
laatste tijd?
“Vroeger bestonden websites uit informatie over het bedrijf en de produc-
ten, maar tegenwoordig is ook de beleving belangrijk. Daarnaast moeten 
bedrijven de toegevoegde waarde van hun producten goed kunnen uitleg-
gen. Mensen lopen bijvoorbeeld minder tegen de duurdere prijs van een bril 
aan als ze hebben gezien dat deze met kwalitatief hoogwaardig handwerk is 
gefabriceerd. Voor de optiekbranche  geldt dat een filmpje van een minuut 
het verschil kan maken bij een potentiële klant. Die maakt op deze manier 
kennis met het bedrijf, het team en het product. Dit zorgt voor vertrouwen bij 
de consument en de klant wordt geprikkeld.”

Wat zijn veelgebruikte communicatiemethoden voor Subtiel?
“Vooral video is tegenwoordig erg belangrijk. Zo maken veel bedrijven 
gebruik van ‘narrowcasting’, het gebruik van schermen in de winkel. Ook 
op websites kunnen video’s gebruikt worden als wow-factor, om de tekst 
te ondersteunen of om de tekst zelfs helemaal te vervangen. Een video van 
één minuut is gelijk aan 1,8 miljoen woorden, maar dan moet die video wel 
goed in elkaar zijn gezet. Iedereen kan een filmpje maken, maar het belang-
rijkste is dat je goed je verhaal kan laten zien. Om aandacht te trekken voor 
de website kunnen, afhankelijk van de doelgroep, ook sociale media goed 
worden ingezet.”

Meer informatie: 
Odé 
Tel. +31 (0)162 404070
www. gavebrillen.nl

spettacolo

teteteteeteteteteete zzzz ieieieieieeiennnnnn inininiiinnnii ddddddddditti ti tii ti ti tttttttheheheheh atatataataterererereerer ::::::::: w ww ww ww www ww www w.w.w.w.wwww gagagagaaaavevevevev brbrbrbrbr i li li lii lii l lelelelelen.n.n.nn.n.nnn nln ln ln ln ln l  te z ien in d i t theater : w w w.gavebr i l len.n l

Het ene bedrijf is heel anders dan het andere, en dus zijn ook de 
behoeftes op het gebied van media verschillend. Daarom bestaat het 
bedrijf Kanish Media, het moederbedrijf van Subtiel. Kanish Media 
heeft als taak om uit te zoeken wat voor soort bedrijf een bepaalde 
klant heeft en wat de wensen en de doelgroep zijn. Vervolgens zorgt 
dochter Subtiel voor de uiteindelijke producten, zoals de video’s 
en videomarketing. Contact opnemen met de twee bedrijven kan 
via www.subtiel.nl en www.kanishmedia.nl, of door te bellen met 
06-14423386.

A D V E R T E N T I E

http://gavebrillen.nl/
http://www.subtiel.nl/
http://www.kanishmedia.nl/


the latest on eyewearythe latest on eyewear
Insighter, the latest on eyewear  |  06 4818 6905  |  info@insighter.nl  |  www.insighter.nl

U kunt ook succesvol zijn met:

van Loon Oogmode | www.vanloonoogmode.nl | 0031 (0)6 5578 39 44 
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COVERSTORY
AVA BRILLEN LANCEERT 
DIGITALE-VERTEGENWOORDIGER.NL

EYECATCHER 
MET OPTICAL SUPPLY NAAR MAZZUCCHELLI

SPECIAL
ALLES OVER DE CENTROP SALES EN HALL OF FRAMES 

VAN 6 EN 7 SEPTEMBER AANSTAANDE

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  |  S e p t e m b e r  2 0 1 5  |  1 5 e  j a a r g a n g  n o. 4  |  P r i j s  €  1 0, 5 0

de opticien
SPECIAL:

HALL OF 
FRAMES

www.facebook.com/vaktijdschriftdeopticien

www.twitter.com/opticien_biz

mailto:info@insighter.nl
http://www.insighter.nl/
http://www.vanloonoogmode.nl/
http://digitale-vertegenwoordiger.nl/
http://www.facebook.com/vaktijdschriftdeopticien
http://www.twitter.com/opticien_biz
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Het lijkt zo simpel, een frontje en een set veren die je kunt verwisselen. Maar 
niets is minder waar. Want het moet natuurlijk wel precies passen en ook nog 
eens prettig zitten. Omdat niet elk gezicht dezelfde vorm heeft, is er keuze uit 
drie verschillende vormen voor de frontzijdes. Elke voorzijde is verkrijgbaar in 
twee prachtige kleuren die allen de naam van het concept, Pure, eer aan doen. 
Variërend van transparant blauw tot stoer zwart. Verder is het heel eenvoudig: 
je schuift de veer vanaf de voorkant door het frontje en wanneer je een klik 
hoort, zit hij vast. 

Wie is die man? 
Oké, een vrouw kan het ook dragen, maar wij vinden dit toch écht wat voor 
een man. Een stoere man, die een mooi design product wel kan waarderen. Een 
man die houdt van afwisseling, maar niet van een overdaad aan decoratie. Ook 
de materiaalkeuze zal deze man bekoren. Om bij het ontwaken de keuze te 
hebben tussen de veer van buigzaam (dus afpasbaar) beukenhout of een mat en 
vederlicht aluminium of klassiek hoorn, zal voor hem, naast een verse espresso, 
een prettig onderdeel van zijn ochtendroutine worden. 

Het oog wil ook wat
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prachtige etui waar je al 
dit moois netjes in kan bewaren. Dit handige opbergetui van zachtgrijs vilt en 
camelkleurig leer zorgt goed voor de veren als je ze niet draagt en houdt de 
boel ook nog eens georganiseerd bij elkaar. Zeg nou zelf, wat wil een man nog 
meer?

Voor aanvullende informatie: Rodenstock  Benelux
Tel. +31 (0)50 5441 599, www.rodenstock.nl

In 1880 vroeg uitvinder Josef Rodenstock patent aan op het allereerste mon-
tuur ter wereld. Hij ontdekte dat de kwaliteit van het zicht en draagbaar-
heid aanzienlijk verbeterden, wanneer de glazen in een montuur gestoken 
werden. Inmiddels zijn er 135 jaren voorbij gegaan en is Rodenstock al 
meer dan 135 patenten en 50 design awards verder. Dat deze Duitse optiek-
grootheid brillen kan maken, dat mag wel gezegd worden. Zo bewijst ook 
hun nieuwste montuurconcept: Rodenstock Pure.  Een prachtige mix van 
ambacht en innovatie door een schroef- én scharnierloos montuur te maken 
met verwisselbare veren van hout, air aluminium en buffelhoorn. 

Rodenstock Pure, zo puur als een bril maar zijn kan
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http://www.rodenstock.nl/
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Zondag 6 en maandag 7 september van 9.30 tot 18.00

Special
In deze special blikken wij vooruit op de Hall 

of Frames najaar  2015. Nijkerk is op zondag 

6 en maandag 7 september 2015 met Centrop 

Sales en de Hall of Frames dé place to be voor 

de opticiensbranche. Op Hall of Frames zijn 

57 stands te vinden waar veel belangrijke en 

verschillende optiekmerken exposeren. Oriën-

teren en orders plaatsen is dus volop mogelijk. 

Ook De Opticien is aanwezig met een gezellige 

bar, dus wellicht tot ziens op de Hall of Frames!
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Hall of Frames en Centrop Sales najaar 2015 

Centrop Sales
De Centrop Sales is open-
gesteld voor iedereen – ook 
niet-leden zijn dus van harte 
welkom in Hart van Holland. 
Op de beurs is ook dit najaar 
weer genoeg te beleven. Zo 
presenteren de exposanten de 
laatste noviteiten en collecties 
en is het uiteraard mogelijk 
om de eerste orders te plaat-
sen. 

Susanne Oudshoorn van het Centrop 
vertelt: “Alle zelfstandige opti-
ciens zijn van harte welkom. Bent 
u van plan de beurzen te bezoe-
ken, dan verzoeken wij u, u aan 
te melden via centrop.nl/aanmel-
den-centropsales. Centrop-leden 
kunnen zich via inlog.centrop.nl 
aanmelden. Wanneer u zich aan-
meldt, heeft u het voordeel dat u de beursaanbiedingen voor aanvang 
van de beurs ontvangt, tevens staat er dan een lunch voor u klaar.”

Award
Door middel van een enquête kunnen de Centrop-leden jaarlijks de aan-
gesloten leveranciers beoordelen. Hiermee wordt door het Centrop aan de 
leveranciers een kwaliteits-award toegekend. Het beoogde doel van de award 
is het verbeteren van de producten en diensten van de Centrop-leveranciers. 
Want kwaliteit is één van de belangrijkste onderscheidende aspecten van de 
zelfstandige opticiens. 

Susanne Oudshoorn: “Aankomende 
Centrop-Sales zullen wij bij aanvang van 
de Centrop-Sales op zondag 6 september 
de winnaars van deze Centrop award 
bekend maken. De winnaars zullen in 
hun stand de award overhandigd krijgen.”

Hall of Frames
Hall of Frames bestaat dit jaar precies 
10 jaar. Dat vraagt natuurlijk om een 
mooie editie! Op Hall of Frames vindt u 
‘kleinere’ maar oh zo leuke designerla-
bels als Lafont, J.F.Rey, Ørgreen, Götti et 
cetera. Hall of Frames vindt plaats in een 
prettige en toegankelijke ambiance. Net 
als voorgaande jaren kunt u zich op een 
laagdrempelige manier laten informeren 
en de nieuwste collecties bewonderen. 

Vaktijdschrift De Opticien en Essilor
Vaktijdschrift De Opticien is dit jaar weer 
aanwezig met een bar. U bent dus van 
harte uitgenodigd om een drankje bij ons 
te komen doen. Voor thee, koffie, cap-
puccino en espresso staat Essilor klaar 
met de gezellige Baristo-koffiebar. Deze 
treft u direct bij binnenkomst.  

Op zondag 6 en maandag 7 september 2015 bent u van harte welkom op 
de Centrop Sales en Hall of Frames. Deze keer opnieuw in De Loods. Beide 
beurzen zijn inmiddels uitgegroeid tot hét optiekplatform van Nederland. 
Verspreid over twee dagen kunt u zich uitgebreid oriënteren op en verdiepen 
in de nieuwste najaarscollecties van de optiekleveranciers. Op beide dagen 
zijn zowel Centrop Sales als Hall of Frames geopend van 9.30 tot 18.00 uur. 

Openingstijden:

Zondag 6 september 
9.30 – 18.00 uur 
(kinderopvang aanwezig)

Maandag 7 september 
9.30 – 18.00 uur

Locatie:
De Loods
Berencamperweg 12
Nijkerk

Informatie/contact:
Centrop-Sales
www.centrop.nl
info@centrop.nl
Tel. +31 (0)26 3648048

Hall of Frames
www.hallofframes.nl
info@hallofframes.nl
Tel. +31 (0)33 4946740

http://centrop.nl/aanmel-
http://inlog.centrop.nl/
http://www.centrop.nl/
mailto:info@centrop.nl
http://www.hallofframes.nl/
mailto:info@hallofframes.nl
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07 Eye Design
08 Spectacular Eyewear
09 All Eyes Trading
10 FEB31st & Eblock by Insighter
11 Kilsgaard Eyewear by Insighter
12 Frame Holland “Preciosa”
13 Bellinger, Blac & Entourage of 7
14 Marma Eyewear
15 Etui & zo
16 Mykita
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18 Optical Supply Nederland 1-2
19 Optical Supply Nederland 2-2
20 Bar Vaktijdschrift de Opticien 
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22 Caroline Abram
23 Hotstegs Service Center
24 Tom Stevens Eyewear 
25 Traction
26 Jazz Eyefashion
27 Callai Eyewear
28 JUP/Van Loon
29 Wissing Brillenfassungen
30 Eurovisie
31 G.F.C. / Lafont 
32 Kinto / Netoptic 
33 Gijs Brillen 
34 Sightstylers
35 Pro Design
36 Kruytzer Trend Eyes
37 Toptics
38 Julbo 
39 Face a Face
40 FUNK International
41 Dutz Eyewear 1-2
42 Dutz Eyewear 2-2
43 F + M private label / Götti 
44 Cabrio Sunglasses by Hoet design 
45 J.C.L. Brilmode
46 Eye Supply
47 Etnia Barcelona
48 TD Tom Davies
49 BBIG
50 Markus T
51 Italia Independent 
52 WooDone Eyewear
53 l.a. Eyeworks / L.G.R
54 FashionOptics 
55 Fleye  
56 Essilor 
57 mEYEcare
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www.bobos.nl  |  073 - 6901777

http://www.bobos.nl/


De mysteries van de souk, de explosie 
van kleuren, de combinatie van diep 
gewortelde tradities en moderniteit: 
al deze onderdelen van de allure van 
Marrakesh leverden inspiratie voor de 
nieuwste collectie van Lunettes. De 
brillen zijn vormgegeven met oog voor 
esthetisch detail en gefabriceerd met 
traditionele methodes. De monturen 
zijn van celluloseacetaat. Dit hypoallergene, hernieuwbare kwaliteitsmateriaal 
wordt al sinds 1849 vervaardigd door het gespecialiseerde bedrijf Mazzucchelli. 
Het is gebaseerd op hout- en katoenvezels en voorziet de brillen van betrouw-
baarheid, flexibiliteit, lichtheid en de mogelijkheid tot een grote variëteit aan 
kleuren. De nieuwe collectie is te bezichtigen op de Hall of Frames.

Michael van der Ham
Voor het design werkt Lunettes Kollektion steevast samen met vele designtalen-
ten. Dit jaar is er een samenwerking met twee nieuwe designers bijgekomen. 

Een van hen is Michael van der Ham, van huis uit kledingdesigner. Deze samen-
werking heeft geleid tot een collectie eigenzinnige minizonnebrillen met ronde 
monturen geïnspireerd op de jaren ’40. Deze zijn gemaakt van gelaagd acetaat 
met decoratieve streep- en coquillevormen. De collectie heet ‘Block and Scallop’ 
en bestaat uit twee modellen met verschillende kleurcombinaties en details. De 
brillen zijn verkrijgbaar in de vrolijke kleurcombinaties zilver/ivoor, blauw/ivoor, 
blauw/navy en oranje/ivoor. Het is een perfect voorbeeld van de voor Lunettes 
Kollektion zo herkenbare combinatie van vintage en modern.

Christopher Shannon
De andere nieuwe designer die samengewerkt heeft met Lunettes Kollektion is 
Christopher Shannon. De brede monturen met dubbele neusbrug zijn speciaal 
voor deze collectie gefabriceerd en de brillen zijn veelkleurig voor een look die 
goed samengaat met de rauwe maar verfijnde uitstraling van de mannencollec-
tie van de zomer van 2015. Grote spiegelende glazen in felle kleuren als roze, 
oranje, groen en blauw houden de ogen verborgen en geven toch een duidelijk 
statement af. Shannon omschrijft de collectie zelf als “tussen sport-stijl en iets 
meer feestelijks”.

Meer informatie: Jazz Eyefashion, 
Tel. +31 (0)493 399964, www.jazz-eyefashion.com

Lunettes Kollektion is een design-
brillenmerk uit Berlijn dat een mix 
van hoogwaardige materialen en 
een modern design biedt. Hierbij 
heeft het merk extra interesse in het 
bijzondere, tijdloze en kunstzinnige. 
Voor het aankomende seizoen zoekt 
Lunettes Kollektion het avontuur op. 
Wanderlust en herinneringen aan 
gemaakte reizen stonden inspira-
tie aan de nieuwe collectie brillen. 
Daarnaast is er samengewerkt met 
twee topdesigners: Michael van der 
Ham en Christopher Shannon.

Design uit Berlijn
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Spectacular Eyewear bestaat twintig jaar! In 1995 werd Spectacular Eyewear officieel bij de Kamer van Koophandel inge-
schreven. In het najaar van ditzelfde jaar  bezochten Peter Lippens en Hans-Peter van der Mispel  de Silmo voor hun eerste 
inkoop. Inmiddels zijn zij  met hun jarenlange ervaring in de optiek een betrouwbare leverancier die met onderscheidende 
collecties en perfecte service de individuele opticiens in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland bedienen. 

Hoe het begon…
Peter was op dat moment directeur van 
Carrera Nederland.. Hans-Peter was 
destijds adviseur in projectverlichting. 
Beide niet echt happy in hun job.  
Altijd voelden ze, dat ze bedrijfsmatig 
iets wilden opzetten. Het uitgangspunt 
was dat ze allebei weer plezier in hun  
werk wilden hebben. Natuurlijk moet 

er brood op de plank komen, maar het moet wel op een leuke manier en ons 
een goed gevoel geven. Het was het juiste moment op de juiste plaats. Er kwam 
een mooi merk vrij in de branche en dit was de aanleiding voor de oprichting 
van Spectacular Eyewear.

“We zijn in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een betrouwbare partner 
binnen de optiekbranche. We hebben onze ups en downs gekend, maar zijn 
altijd onze eigen koers blijven varen. De zelfstandige opticien, daar draait het 
bij ons om! Deze bedienen wij met fraaie en originele collecties waarmee hij/
zij zich kan onderscheiden. En daar is in de afgelopen jaren veel in veran-
derd! Waren dit in het begin van Spectacular Eyewear voornamelijk, prachtige 
modemerken, vandaag de dag zijn dit juist originele brillenlabels met een 
verhaal. Authentieke, eigentijdse merken waarbij het draait om vakmanschap. 
De optiekbranche ontwikkelt zich volop, wij hebben altijd geprobeerd hier met 
Spectacular Eyewear op in te spelen, zodat we meerwaarde kunnen bieden 
aan de zelfstandige opticien. Je ziet ons dan ook altijd op de internationale 
beurzen, waar we op zoek zijn naar de laatste noviteiten en ontwikkelingen 
in de markt.”

Afscheid
In het jubileumjaar heeft er één belangrijke verandering plaatsgevonden binnen 
Spectacular Eyewear. Zo nemen Peter en Hans Peter afscheid van een merk, 
die ze vanaf de kinderschoenen hebben helpen opbouwen op de Nederlandse 
markt. Peter Lippens vertelt: “We gaan dit jaar – na een periode van acht jaar – 

afscheid nemen van de Kilsgaard-collectie. Jacob Kilsgaard heeft zijn strategie 
voor de komende jaren met ons besproken en wij kunnen ons hierin helaas niet 
meer vinden. Er is een nieuwe distributeur aangesteld en wij nemen in goede 
harmonie afscheid van elkaar. We hebben immers vanaf de introductie met 
elkaar samengewerkt, wat een speciale band heeft opgeleverd. Wij zijn dan 
ook heel blij hoe alles is gelopen.”

Drie fraaie merken
Het afscheid van Kilsgaard betekent dat er meer focus gelegd kan worden op 
de overige drie fraaie merken van Spectacular Eyewear, zoals Vinyl Factory, 
Hackett en Braun Classics. Stuk voor stuk merken met een verhaal en een hoog 
onderscheidend vermogen, aldus “Peter en Hans-Peter. “Vinyl Factory is een 
ongekend succes gebleken. De doorverkopen van deze retro-collectie, waarbij 
alles om muziek draait, in waanzinnige kleuren en stijlen, is bijzonder goed. 
Niet alleen in Nederland verzorgen wij de distributie van Vinyl Factory,  

“Hackett is een merk dat zich onderscheidt door zijn klassieke, Engelse uitstra-
ling. Het is uiterst exclusief als merk.We zijn onlangs nog bij de opening van de 
flagship-store in Amsterdam geweest waar ook Jeremy Hackett zelf aanwezig 
was. Een prachtige Hackett-beleving, waar het complete Hackett-verhaal tot 
leven komt!”

“Braun-classics is een traditionele Duitse klassieke collectie waarbij ovaal, 
rond en panto de boventoon voeren in vele maten,zowel in acteaat als metaal. 
Voor het najaar van 2015 komen er aan aantal nieuwe modellen en vooral 
bijzondere kleuren in acetaat bij. Nog dunner en fraaier. Op de Hall of Frames 
in september zijn wij uiteraard weer aanwezig om de nieuwste noviteiten te 
presenteren van Spectacular Eyewear!”

Internationaal distributeur
Spectacular Eyewear, op dit moment, staat 
voor de volgende merken met distributie in 
verschillende landen:

Nederland:  Braun-Classics,
   Hackett en 
   Vinyl Factory
België/Luxemburg: Braun-Classics
Duitsland:  Vinyl Factory

Wereldprimeur:
Zojuist is bekendgemaakt dat Vinyl Factory 
een lijn voor kids en teens gaat introdu-
ceren op de aanstaande Silmo. De naam 
wordt “LITTLE VINYL FACTORY”.
Zeker de moeite waard om deze wereld-
primeur te gaan bekijken op Silmo.

Voor aanvullende informatie: 
Spectacular Eyewear b.v.
Tel. +31 (0)36 5495040
e-mail: info@spec-eyewear.nl
www.spectacular-eyewear.nl

Twintig jaar Spectacular Eyewear!
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Let your true self shine through.

BECAUSE YOU ARE UNIQUE
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Dutz is een handelshuis dat het verschil wil maken met onderscheidende pro-
ducten en hoogwaardige dienstverlening. Het bedrijf heeft bijzondere merken 
voor de opticien in de portfolio. Hieronder vallen aansprekende monturen en 
exclusieve zonnebrillen. De nieuwste collectie heet Zero15 en valt op door de 
combinatie van kracht en laag gewicht.

Collectie
De collectie Zero15 is geïnspireerd op de titanen. De titanen waren reusachtige 
helden uit de Griekse mythologie. Als kinderen van Uranus (hemel) en Gaia 
(aarde) waren ze bijzonder krachtig. Hetzelfde geldt voor de titanium monturen 
van de Zero15-serie. Naast sterk, corrosiebestendig en antiallergeen zijn deze 

monturen evenwel ook licht: gemiddeld wegen de monturen vijftien gram, wat 
40 tot 45% lichter is dan een standaard brilmontuur van metaal. 

Eigenschappen
Ook de namen Oceanus, Hyperion, Lapetus, Kronos, Tethys, Rhea, Phoebe en 
Theia zijn een verwijzing naar titanen, titaniden en de nakomelingen daarvan. 
De acht brillen bieden u als opticien een collectie van innovatieve en onder-
scheidende brillen met hoogwaardige monturen tegen een vriendelijke prijs. 

De serie is ideaal voor de consument die op zoek is naar een merk dat trendy 
en tijdloos tegelijk is. 

Design
Het design van de monturen is minimalistisch, strak en geraffineerd. De lijn 
start met vier dames- en vier herenmodellen, beide in vier kleuren verkrijgbaar. 
Het kleurenpalet is uitgesproken, waarbij het tweekleurige effect zorgt voor een 
spannend contrast. Zoals in de gehele Dutz-collectie het geval is, is bij Zero15 
kleurgebruik erg belangrijk.

Beurzen
De collectie Zero15 wordt geïntroduceerd op de Hall of Frames op 6 en 7 
september. Uiteraard zal ook de rest van de kleurrijke Dutz-collectie hier te 
zien zijn. Ook op Silmo, gehouden van 25 tot en met 28 september in Parijs, 
is Dutz aanwezig. Ze staan hier in hal 5A, bij stand P112 en tonen de nieuwe 
najaarscollectie.

Meer informatie:
Dutz Eyewear
Tel. 073 6440366 (voor Nederland), 475 491200 (voor België)
www.dutzeyewear.com

Sterke brillen van Dutz geïnspireerd op titanen

De Dutz-collectie Zero15 combineert kracht en kleur met subtiliteit en 
lichtvoetigheid, en superieur titanium met Dutz design. Dit resulteert in een 
vederlicht product met een perfecte pasvorm dat de drager een zelfbewuste 
uitstraling geeft. 

http://www.dutzeyewear.com/


Als zelfstandig opticien komt u altijd tijd te kort. Zaken als administratie, declaraties en marketing gaan
allemaal ten koste van uw klanten. Gelukkig kan Optitrade u veel werk uit handen nemen. 

Al meer dan 700 zelfstandige opticiens, audiciens en sinds kort juweliers weten inmiddels hoeveel tijd het scheelt als wij hun inkoop centraal regelen

en in één keer (interessante) afspraken maken met 60 leveranciers. Ook weten zij hoe prettig en snel ons declaratieplatform icodis+ werkt. En dat ons

centrale betaal- en managementinformatiesysteem Cebes hun administratieve druk sterk vermindert. Verder kunt u bij Optitrade via één portal al uw

bestellingen doen én hebben wij een populair huismerk. Kortom, Optitrade scheelt al gauw 8 oogmetingen (4 uur!) per week. 

OOK DEELNEMER WORDEN? BEL ONS SNEL VOOR MEER INFORMATIE OP +31 (0)30 634 31 32, WANT TIJD IS GELD!

www.optitrade.nl

OPTITRADE | WANT TIJD IS GELD

Optitrade 
scheelt al gauw
8 oogmetingen 
per week!

http://www.optitrade.nl/


De inspiratiebronnen voor de brillen van de nieuwste collectie van Ørgreen komt 
van een veelvoud aan bronnen, waaronder actrices, pioniers, muziekstijlen en 
sommeliers. De verbindende factor tussen deze onderwerpen is dat sterke per-
soonlijkheden en alledaagse helden van belang zijn geweest bij het design van 
deze edgy, iconische collectie.

Anjelica en Natassja
Actrice Anjelica Huston heeft verschillende rollen gespeeld, uiteenlopend van 
Maewood Prizzi (Prizzi’s Honor) tot Morticia Addams (The Addams Family). 
Een vergelijkbare podiumprestatie levert de serie met dezelfde naam. De brillen 
vallen op door de monturen in amandelvorm met vintage, dunne contouren en 
delicate accenten. De naam Natassja roept beelden op van de dromerige actrice 
Nastassja Kinski, die uit vele cult-klassiekers bekend is. De brillen met verleide-
lijke rondingen en dunne pootjes zijn een hommage aan haar mysterie en allure. 
De Anjelica in mat race-groen met goud en de Nastassja in mat marineblauw met 
goud zien er Oscarwaardig uit.

Nils
Welke charismatische man er model gestaan heeft voor de serie Nils houdt 
Ørgreen geheim. Wel is duidelijk dat de brillen opvallen door de grote, rechthoe-
kige monturen. Deze brillen zijn mannelijk en voor iedere gelegenheid geschikt, 
vooral in matzwart met mat legergroen.

Pioneer en Sommelier
Designers, artiesten, wetenschappers, leiders, allemaal durven ze het aan om 
frisse nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren. De serie Pioneer is aan hen 
een hommage. De stijl van de serie is modern en mannelijk met diepe lenzen 
en een dikkere bovenkant, die resulteren in een simpel no-nonsense montuur. 
De bril ziet er in mat blauw en titanium luxe uit. Wijnkenners zijn met hun 
joie-de-vivre de inspiratiebron geweest voor de serie Sommelier. De monturen 
hebben een panto-vorm met kleine discrete lenzen die door een smalle brug zijn 
verbonden. De look van de brillen is uniseks en tijdloos, vooral in mat flamingo 
roze met titanium.

Suzie Blue
De melancholische maar hoopvolle expressie van folk- en bluesmuziek komen 
in de serie Suzie Blue terug. De brillen hebben een jaren ’50-stijl met katachtige 
vormen, een vloeiende brug en taps toelopende lijnen. De combinatie van mat 
marsepein en goud zorgt voor een opvallende vrouwelijke look.

Tribeca
De wijk Tribeca in New York staat bekend om de vele boetiekjes, bars en bistro’s 
en luxueuze lofts in oude fabriekspanden. Hier voelt de gelijknamige bril zich 
bij uitstek thuis. De mannelijke monturen bevatten afgerond vierkante lenzen. 
Vooral in matzwart en mat asbruin is de bril perfect voor bijvoorbeeld een bezoek 
aan een filmfestival als dat van Tribeca.

Meer informatie: Optical Supply
Tel.+31 (0) 334946740
www.optical.nl,
www.orgreenoptics.com

Nu de zomer in volle gang is, komt Ørgreen met een nieuwe collectie 
hoogstaande brillen waarmee iedereen er cool uit kan zien. De vrouwelijke 
brillen variëren van kattenoog-vormen tot ingetogen elegantie. Voor man-
nen zijn er modellen met een metro-look alsook meer masculiene vormen. 
Ten slotte zijn er nog uniseks modellen met een tijdloze aantrekkingskracht 
en designs voor elk gezicht.

Zomercollectie Ørgreen kent vele inspiratiebronnen

Sommelier 

Natassja

D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 5 57

H A L L  O F  F R A M E S

http://www.optical.nl/
http://www.orgreenoptics.com/


D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 558



D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 5 59D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 5 59

In Castiglione Olona word je mee-
gezogen terug in de tijd. Met ouder-
wetse keien, authentieke huizen, een 
oude dorpskern en de zon die volop 
schijnt is het er rustig en gemoede-
lijk. Na een uitgebreide Italiaanse 
lunch die uiteraard wordt afgesloten 
met goede Italiaanse koffie worden 
we door Lena Mazzucchelli harte-
lijk ontvangen op het hoofdkantoor. 
Lena is maar liefst de zesde gene-
ratie Mazzucchelli die aan het roer 
staat van het bedrijf. En ook haar 
broer komt ons nog even kort begroe-
ten. Want bezoek is bijzonder bij 
Mazzucchelli. Het bedrijf geeft zel-

den een kijkje in haar keuken als 
het geen optiekleveranciers betreft. 
Klanten als Res/Rei, Alain Mikli, 
J.F. Rey en Lindberg zijn er echter 
kind aan huis als zij op zoek zijn 
naar het beste acetaat, het mooiste 
design en de hoogste kwaliteit. 

Ook het hoofdkantoor - en zoals 
we later zien de fabriek -  ademt 
historie uit. Lena neemt ons als eer-
ste mee naar de showroom, waar 
de verschillende soorten kleuren 
en trends te zien zijn. Hier vertelt 
ze ons eerst uitgebreid over de 
historie van Mazzucchelli. 

Historie
Het bedrijf werd in 1849 opgericht door de Mazzucchelli-familie, die - gene-
ratie na generatie en over de afgelopen 160 jaar - nog steeds volop actief is 
en innoveert. Want hoewel Mazzucchelli en acetaat vandaag de dag onaf-
scheidelijk aan elkaar verbonden zijn heeft het bedrijf haar oorsprong in het 
natuurlijke materiaal hoorn. Hoorn maakte echter stapsgewijs plaats toen de 
familie kennis maakte met celluloid, het eerste ‘thermoplastische’ polymeer 
en achteraf celluloseacetaat. Samen met deze evolutie in materiaal, begon het 
bedrijf met verschillende producties, zoals sieraden, toiletartikelen, haarsiera-
den, pennen, poppen, knopen, ski’s en zonnebrillen. Al snel had men echter 
door dat met name het vervaardigen van eyewear uitermate geschikt is voor het 
celluloseacetaat. Het past eenvoudig af, is sterk en breekt niet.

We horen het vaak en graag van optiekleveranciers: “Wij gebruiken alleen 
het beste Mazzucchelli acetaat voor onze brillen”. En nu mochten we met 
eigen ogen zien en bewonderen hoe het acetaat proces in zijn werk gaat.
Een once in a lifetime experience! Op uitnodiging van Koen Elferink van 
Optical Supply en Oliviero Zanon van Res/Rei – die goed bevriend is 
met de Mazzucchelli-familie – mochten we een uniek kijkje nemen in de 
Mazzucchelli-keuken. Het bijzondere Italiaanse merk Res/Rei wordt in 
Nederland vertegenwoordigd door Koen Elferink van Optical Supply. Res/ 
Rei is een puur Italiaans merk met een bijzonder design en ontwerp. Voor 
de collectie gebruikt men alleen het beste acetaat uit de wereld. Het werd 
dan  een zeer speciaal bezoek aan Mazzucchelli in  Castiglione Olona, een 
klein en prachtig authentiek dorp veertig kilometer buiten Milaan. 

Een ‘once in a lifetime experience’: met Optical Supply en 

Res/Rei naar Mazzucchelli in Italië

R E P O R T A G E

Lena Mazzuchelli

▴ Koen Elferink van Optical Supply samen met de meegereisde groep voor het hoofdkantoor van Mazzucchelli
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Cellulose acetate - een polymeer van plantaardige oorsprong - is afkomstig uit 
katoenlinters en houtpulp, en is tot dusver de grondstof die gebruikt wordt door 
Mazzucchelli. Zij slagen met de exploitatie en een exclusieve know-how, erin 
om zeer unieke en geavanceerde esthetische effecten te creëren. In de loop der 
jaren nam Mazzucchelli 1849 de uitdaging zich te onderscheiden als een van 
de meest innovatieve bedrijven op de acetaat markt.

Lena Mazzuccheli: “Sinds onze familie in aanraking is gekomen met acetaat 
hebben wij altijd in het materiaal geloofd. En hoewel ik eerst opgeleid ben tot 
advocaat werd ook ik aangetrokken door de geur van het acetaat. Het is onze 
familie-spirit en mindset dat we geloven in de markt en de business. Ik en mijn 
broer zijn inmiddels de zesde generatie, maar ik hoop dat we dit door kun-
nen geven aan vele generaties na ons. Maar niet alleen wij vormen meerdere 
generaties, ook onze werknemers in de fabriek zijn vader en zoon die elkaar 
opvolgen. Het proces is vergelijkbaar met koken. En de pasta van mama wordt 
nu eenmaal ook alleen doorgegeven aan de dochter om zo het familierecept 
in ere te houden. Om precies hetzelfde patroon of dezelfde kleur te creëren 
van het acetaat, dat vraagt om vakmanschap, kennis en een heleboel ervaring.” 

Het proces
Hoe dit proces in zijn werk gaat zien we in de fabriek die op loopafstand en op 
hetzelfde terrein gelegen is als het hoofdkantoor. Het hoofkantoor dat overigens 
een uitstraling heeft of ook hier de tijd heeft stilgestaan. Fraaie designstoelen, 
uniek kleurgebruik in de eindeloze gangen van het pand, originele ornamenten 

▴ Het acetaat wordt in kleine blokjes gesneden voor de nieuwste Res/Rei collectie
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en authentieke kasten – dit alles levert een bijzondere en zeldzame sfeer op 
zoals alleen de Italianen dat kunnen realiseren. 

Op weg naar de fabriek komt de geur van het acetaat nu ook ons tegemoet. 
Het is een indringende geur maar zeker niet vies. Mazzucchelli kent vijf ver-
schillende productietechnieken, maar is het bekendst om haar blocktechniek 
dat wij hier te zien krijgen. De geur is afkomstig van het soepele cellulose dat 
in poedervorm binnenkomt, en vermengd wordt tot een kneedbaar ‘deeg’. Het 
resultaat is een transparant ‘deeg’ dat de basis vormt voor het verdere proces. 
Door het ‘deeg’ eindeloos door een mangel te halen met grote ronde rollers 
krijgt het haar gewenste dikte. 

Een combinatie van kleurenpoeders en aceton worden vervolgens direct op 
het cellulose aangebracht dat vervolgens opnieuw door de mangel gehaald 
wordt tot er één kleur ontstaat. Tijdens dit proces worden ‘samples’ gemaakt 
zodat men in de toekomst precies dezelfde kleur kan produceren. “Dit is puur 
vakmanschap en het duurt jaren voordat men dit onder de knie heeft. Wil je bij 
Mazzucchelli komen werken dan ‘kijk’ je eerst jaren mee, voordat je zelf aan 
de slag gaat. Dezelfde kleur produceren, maar ook vooral dezelfde structuur 
creëren is pure ambacht.”

Vervolgens wordt het gekleurde cellulose in kleine blokjes gesneden en 
opnieuw door de rollers gehaald. Doordat de blokjes ieder hun eigen kleur 
hebben en met verschillende kleuren gemengd worden zie je hier de unieke 
structuur van het acetaat ontstaan waar Mazzucchelli zo bekend om staat.

Het cellulose acetaat wordt 
vervolgens samengeperst tot 
een solide blok acetaat. In de 
fabriek stijgt de temperatuur 
dan ook naar flinke hoogte, 
omdat met dit persingsproces 
veel warmte vrijkomt. De man-
nen die hier werken zijn wer-
kelijk bikkels. Lena: “We zien 
de mannen hier binnenkomen 
met een normaal postuur, maar 
in de loop der jaren worden ze 
steeds breder en sterker. Het is 
zwaar en warm werk.”

De grote blokken acetaat wor-
den vervolgens in dunne platen 
gesneden in de juiste dikte. 
Deze platen moeten enke-
le weken rusten, voordat zij 
geschikt zijn om brillen van te 
maken en op weg gaan naar 
alle bekende brillenleveran-
cier in de wereld, waaronder 
natuurlijk Res/Rei.

Een proces dat meer dan het zien waard was. In het hoofdkantoor worden 
alle unieke patronen bijgehouden. Dit resulteert in een gigantische kast met 
kleine blokjes acetaat. Duizenden originele ‘recepten’ die voor de optiekwe-
reld een bron van inspiratie zijn bij het vervaardigen van nieuwe fraaie brillen. 
Mazzucchelli is een museum op zich, dat tegelijkertijd volop innoveert en haar 
unieke positie in de wereld van het acetaat weet te behouden.  

Voor aanvullende informatie: Optical Supply
Tel. +31 (0)33 4946740, www.mazzucchelli1849.it www.optical.nl 

OL I V I E R O  ZA N O N V A N RE S/RE I
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70 Jahre – made in Germany

Flair 197 | www.flair.de
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FUNK werd in 1992 opgericht 
door designer Dieter Funk, die 
nog steeds als designer en trend-
setter verbonden is aan het merk. 
Vanaf het begin stonden hand-
arbeid en design centraal. Eerst 
waren vooral de gewaagde grote 
monturen bekend, en in 1997 
kwamen hier extreme en functi-
onele sportbrillen bij. Twee jaar 
later kwam er, naast de extreme 
collectie, ook een klassiekere lijn. 
Het bedrijf beperkt zich niet tot de 
optiekwereld. In 2001 kwam er 
een mode- en accessoirelijn bij, 
en vanaf begin 2013 wordt er in 
nauwe samenwerking met FUNK 
een modetijdschrift gemaakt. 
FUNK hecht veel waarde aan 
kwaliteit. Als een van de enigen 

heeft het bedrijf de productie compleet in eigen beheer. Het gehele proces 
vindt plaats op het hoofdkantoor in Kinsau, Beieren. Hierdoor zijn alle brillen 
100% ‘made in Germany’.

Vasi
Net als bij brillenfabrikant FUNK vindt ook leerbewerkingsbedrijf Vasi kwali-
tatief handwerk belangrijk. De werkplaats werd opgericht door Basilio Testella 
als een plek waar de deur altijd open stond voor iedereen die advies wilde, 
iets wilde weten of gewoon een praatje kwam maken. De atmosfeer in de 
werkplaats was alsof de tijd had stilgestaan. Na de dood van Basilio werd het 
werk voortgezet door diens zoon Mauro. Die continueert het familiebedrijf met 

dezelfde passie voor ambachtelijk vakwerk als zijn vader.

Collectie
Eind 2014 begon de samenwerking tussen FUNK en Vasi. Om tege-

moet te komen aan de specifieke eisen die een brilmontuur stelt 
aan het materiaal, wordt er in de collectie gewerkt met monturen 

gemaakt vanuit pure handarbeid en speciaal ontwikkeld leer. 
Deze leersoort is zelfs stabieler dan normaal schoenleer. 

Door de natuurlijke eigenschappen van het materiaal, zoals 
de structuur, is iedere bril uniek. De modellen en hun 

namen zijn geïnspireerd op de meest gevreesde stieren 
uit het Amerikaanse ‘bull riding’: Asteroid, Bushwhacker, 
SmackDown, Buckey, Quiet-Riot en Super Duty. Alle 
producten zijn erg exclusief omdat er, wegens het tijds-
intensieve productieproces, slechts een gelimiteerde 
oplage per maand mogelijk is.

Meer informatie: FUNK Eyewear
Tel. +31 65114 8744, www.funk-eyewear.com

Op de afgelopen Silmo in Parijs werd de samenwerking ‘Dieter Funk & Vasi’, 
tussen brillenfabrikant FUNK en leerbehandelaar Vasi, bekend gemaakt. 
Beide bedrijven werden geïnspireerd door de combinatie van design en 
het waardevolle natuurproduct leer. Bovendien is bij beide bedrijven het 
handwerk van groot belang. “Le mani che fanno la differenza” is het motto, 
oftewel: de handen maken het verschil.

De handen maken het verschil bij FUNK en Vasi
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By All Eyes Trading 

Tel. +31 (0)6 23 45 05 78

  The world
needs your vision 

JULIEN CHORIER / VENTURI 

De VENTURI is mede ontwikkeld door de hardlopers en trailrunners uit Team-Julbo 

die opzoek zijn naar topprestaties! Een ruim gezichtsveld, optimale ventilatie en 

contrastverhogende, meekleurende (Categorie 2-4) Zebra lenzen die functioneren 

onder alle weersomstandigheden! Voor ieder gezicht een uitstekende pasvorm door 

de gecurvde en met rubber afgewerkte pootjes in combinatie met een 3D Fit-Nose. 

De VENTURI is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
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www. julbo.com

Scan de QR code 
voor meer informatie.

HAWAÏ

wwwwwww www.w jjujujuj lblblblbooo.cocococommmm

Bezoek ons op SILMO of de Hall of Frames, 
stand 38. Neem contact op met Bart van Driel op 
telefoonnummer +31(0)641247376 of Bart@julbo.ch

VENTURI
eam-Julbo 

entilatie en 

unctioneren 

asvorm door 

3D Fit-Nose. 

verkrijgbaar.

http://julbo.com/
mailto:Bart@julbo.ch


‘Toen wij begin dit jaar startte met de collectie van MODO wisten wij wel dat 
we iets bijzonders aan ons portfolio hadden toegevoegd. Modo speelt name-
lijk zeer goed in op de vraag naar kleurrijke lichtgewicht monturen met een 
minimalistisch en tijdloos design, maar die toch de uitstraling hebben van een 
acetaat montuur. Dat de collectie zo’n succes zou worden hadden wij ook niet 
verwacht’, verteld Mark van Keulen. ‘De zeer goede prijs-kwaliteitverhouding 
zal hier ook z’n steentje aan hebben bijgedragen, want de doorverkoop is van 
een ongekend hoog niveau.’

MODO is Italiaans voor “My Way” en verwijst naar de Italiaanse roots van 
dit originele merk, waarvan het hoofdkantoor in het trendy Soho in New York 
staat. Daar worden de laatste trends gespot, welke worden vertaald door het 
designteam in Zweden. De collectie wordt uiteindelijk geproduceerd in Japan, 
waardoor er een prachtige mix van trendy, minimalistisch designmonturen 
ontstaat, van een uitstekende kwaliteit. De collectie bestaat uit 3 lijnen: Paper-
Thin Titanium, Block Titanium en Super Thin Acetate. Zoals het een innovatief 
en heden ten daags hip merk betaamd, probeert ook MODO een steentje bij 
te dragen aan een betere maatschappij. Voor iedere verkochte (zonne)bril geeft 
MODO een bril weg aan iemand die dat nodig heeft en hier geen toegang toe 
heeft, met het Buy a Frame, Give a Frame programma.

Nieuwe Collectie
MODO heeft de afgelopen maanden echter niet op z’n lauweren gerust, voor 
dit najaar wordt er een nieuw concept aan de Paper Thin Titanium lijn toege-
voegd. Tot nu toe bestonden deze monturen uit titanium gecombineerd met het 
ultra elastische polyamide TR 90, waardoor ze maar 6.8 gram wegen. Nieuw is 
de combinatie van titanium en ultra dun acetaat, waardoor de prachtige gemê-
leerde kleuren die het gebruik van acetaat mogelijk maken, de lijn nog exclu-
siever en chiquer maken. Daarnaast wordt de Super Thin Acetate lijn uitgebreid 
met acetaat monturen met een metalen kern. Hierdoor is de productie van de 
mooiste en dunste acetaat monturen mogelijk, die u ooit heeft gezien. Verder 
worden de bestaande Paper-Thin modellen aangevuld met nieuwe modellen 
en kleuren, waaronder ook kleine ronde vormen en modellen met een dub-
bele neusbrug. De Block Titanium lijn wordt aangevuld met grotere maten met 
fantastische kleuren. Totaal zijn er maar liefst 20 nieuwe correctiemodellen en 
iets later komen er nog 4 nieuwe zonnebrillen.

Is u interesse ook gewekt naar deze innovatieve designcollectie voor een 
betaalbare prijs, bezoek dan onze stand op de Hall of Frames (Stand 46) of 
neem contact op voor een afspraak. 

Voor meer informatie: Eye Supply, Tel. +31 (0)10-2657762, 
www.eyesupply.nl, www.modo.com, 
Hall of Frames Stand: 46, Stand Silmo: The Village Hal 5A Stand F 086

Op de Hall of Frames wordt de succesvolle collectie van MODO ver-
der uitgebreid met 2 nieuwe concepten en met nieuwe modellen in de 
bestaande lijnen.

Veel nieuws bij MODO

MODO is Italiaans voor “My Way” en verwijst naarrr dde Italiaanse roots van
dit originele merk, waarvan het hoofdkantoor in het trendy Soho in New York
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OPTICAL SUPPLY NEDERLAND
033 4946740 / info@optical.nl

—

ORGREENOPTICS.COM

mailto:info@optical.nl
http://orgreenoptics.com/
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De totale collectie van MyWoodi bestaat uit dertien series, waarvan zeven 
optische en vijf zonnebrillenseries in zes verschillende soorten hout en kleu-
rencombinaties. De verschillende gebruikte lagen hout zorgen voor mooie 
kleurrijke nuances die de brillen een fris en modieus uiterlijk geven. De schar-
nierpunten zijn onzichtbaar weggewerkt. Het uitgebreide productieproces van 
de brillen, dat zestig fases omvat waarvan er vijftien met de hand worden vol-
bracht, leidt tot brillen die slechts dertien gram wegen. Amsterdam en Madrid 

zijn de nieuwste twee series in de collectie van MyWoodi, beide optisch. 
Amsterdam is voor hem en Madrid voor haar.

Meer informatie:

Mike Bultink Agenturen
Tel.+31 (0)6 25050631
www.mywoodi.com

Naast de collectie correctiemonturen, werkt Tom Stevens Eyewear aan een lijn 
polyamide zonnebrillen. Deze monturen worden op dezelfde manier geprodu-
ceerd als de 3D lijn; door middel van Selective Laser Sintering (SLS). Hierbij 
wordt de bril opgebouwd uit duizenden laagjes polyamide poeder,  die door een 
laser worden vastgelegd. Op deze manier ontstaat een ultralichte en supersterke 
bril, die ook nog eens flexibel is. Bijkomend voordeel is het feit dat er geen rest-

afval vrijkomt bij deze techniek. In combinatie met de beste zonneglazen van 
Zeiss wil het label een sunwear serie neerzetten met een eigentijdse look en hoog 
draagcomfort. De monturen wegen namelijk maar zo’n negen gram en dankzij 
het materiaal zal de zonnebril niet zo snel van de neus glijden bij warm weer!  
Daarnaast zijn de polyamide modellen perfect af te stellen, simpelweg door ver-
warming. Na het verwarmen en stellen, behoudt het montuur zijn nieuwe vorm. 

Sinds 1 april 2015 is Barbara Rietveld actief als agent in de regio’s Zuid Holland, 
Zeeland, Brabant en Limburg.

Voor aanvullende informatie: 
Tom Stevens 
Tel. +31 (0)570  621249
www.stevenseyewear.com

MyWoodi is een Italiaans brillenmerk uit Zuid-Tirol dat zich specialiseert 
in houten brillen. Het merk kenmerkt zich door de ongecompliceerde line-
aire stijl die er cool en modern maar ook smaakvol uitziet. De brillen van 
MyWoodi zijn competitief geprijsd en voor iedereen bereikbaar. Dit geldt 
ook voor de twee nieuwste collecties van MyWoodi: Madrid en Amsterdam.

De nieuwste collectie 3D monturen van Tom Stevens Eyewear wordt uitge-
bracht in prachtige herfstkleuren. Met brillen in diep donkerblauw tot prachtig 
kastanjebruin, sluit deze recente toevoeging naadloos aan op het aankomend 
modeseizoen. De nieuwe kleuren worden exclusief voor Tom Stevens Eyewear 
ontwikkeld in Nederland, waar ook de gehele 3D collectie geproduceerd 
wordt en met de hand in elkaar gezet. Inmiddels omvat deze collectie zo’n 
twaalf modellen in tien verschillende kleuren die per model ook nog gemixt en 
gematched kunnen worden op verzoek van de opticien en de klant.    

MyWoodi introduceert Madrid en Amsterdam

Nieuwe herfstkleuren in Tom Stevens 3D collectie
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SPECTACULAR EYEWEAR B.V., 036-5495040, 
INFO@SPECTACULAR-EYEWEAR-NL, WWW.SPECTACULAR-EYEWEAR.NL

http://www.spectacular-eyewear.nl/


Een van de merken van More Eyewear is Vingino Eyewear. More Eyewear heeft 
voor dit merk de laatste tijd drie nieuwe shop-in-shops geopend, bij Braakhuis 
in Hellendoorn, bij Meer optiek in Vlaardingen en bij Bril in Amsterdam. 
Bovendien worden er op de Hall of Frames zeven nieuwe Vingino-modellen 
gepresenteerd en er zijn nieuwe goggles aan de ski- en sunwear-collectie 
toegevoegd. Om deze producten extra aan te prijzen is een ‘back to school’-
actie ontwikkeld. Alle Vingino-verkopers kunnen op de Hall of Frames een 
promotiepakket ophalen met ansichtkaarten, een poster en wat goodies voor 
de eerste klanten. Ook kan de winnende poster van de posterontwerpwedstrijd 
op internet hier worden gehaald.

Capo Eyes en State of Art
De collectie Capo begint langzamerhand 
beter te lopen bij jong volwassenen. De 
Capo-maand afgelopen april heeft hier 
zeker aan bijgedragen. More Eyewear 
meldt dat de feedback over deze collec-
tie als goedverkopende tussenmaaat het 
bedrijf positief stemt over de toekomst 
ervan. Ook over de State of Art-collectie is 
goed nieuws te melden. De afgelopen tijd 
hebben zich namelijk veel nieuwe partners 
aangesloten. De doorverkopen zijn van 
hoog niveau zodat iedereen de maximale 
bonus van 30% op de inkoop heeft kun-
nen behouden. Uiteraard verschijnen er dit 
najaar weer nieuwe State of Art-modellen.

Piet van Eek
Afgelopen mei zijn de eerste door Piet 
van Eek ontworpen modellen geleverd. 

Hierover zijn al veel positieve reacties binnengekomen, waarvan misschien wel 
de leukste van een Amsterdamse klant was: “Afgelopen weekend ben ik naar 
een feest op een dakterras geweest en mijn vrienden hebben letterlijk de hele 
avond over mijn nieuwe bril gepraat.”

Your Eyewear
Het nieuwste avontuur van More Eyewear, en wellicht het grootste nieuws van 
het bedrijf, is de lijn ‘Your Eyewear’. Deze lijn is ontstaan naar aanleiding van 
de wens van klanten om kleine details aan brillen, zoals de maat of de kleur, te 
kunnen aanpassen. Bij de lijn ‘Your Eyewear’ kunnen de klanten onder bege-
leiding van een opticien de brillen naar eigen wens samenstellen. Het gaat dan 
om de maatvoering, kleur, vorm en design op de veren. Vervolgens wordt de 
bril met additieve fabricage (3D-printen) vervaardigd. De titanium veren en het 
voorstuk worden in Nederland en België geproduceerd. Vanaf september zal 
een testprogramma starten bij vijftien opticiens, wat hopelijk wordt uitgebreid 
naar vijftig deelnemende winkels in oktober. 

More Eyewear is te vinden op de Hall of Frames. Meer informatie:
More Eyewear, Tel. +31 (0)20 4080737, www.more-eyewear.com

Onlangs bestond More Eyewear vijf jaar. Ze hebben echter geen tijd gehad 
om dit heuglijke feit te vieren, want ze waren naar eigen zeggen veel te 
druk bezig met het ontwikkelen van de vele collecties die uit zijn gekomen.

Vijf jaar More Eyewear
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Minimalistisch Deens design is voor Prodesign altijd de basis, maar bij elke 
collectie is er een verrassende twist aanwezig. Het belangrijkste bij de model-
len van Prodesign is dat de monturen een harmonisch geheel vormen met het 
gezicht van de drager. Bij de nieuwste collecties is de inspiratie onder meer 
afkomstig uit de natuur en van traditioneel vakmanschap.

3104-06
De eerste collectie is het resultaat van spelen met een two-tone kleurstelling en 
computergestuurd (CNC) frezen. Het idee achter deze brillen was om het schar-
niergedeelte extra te benadrukken door het niet weg te werken maar te gebrui-
ken als esthetisch detail. Dit heeft geresulteerd in een frisse en herkenbare look. 
Het mannenmodel is scherp en krachtig vormgegeven, de twee modellen voor 
vrouwen zijn organisch en gewelfd. De kleuren zijn levendig en speels, wat 
wordt versterkt door de uiteindes van de pootjes van acetaat. Het geheel wordt 
afgemaakt door een exclusieve rubber coating.

4720-22
Scandinavisch vakmanschap met minimalistische stijl vormde 
de inspiratie voor de tweede collectie. Dit is te zien aan de 
handgemaakte details op het front van de brillen, de struc-
tuur van het materiaal en de opgeruwde oppervlakken. 
Het acetaat dat voor de pootjes komt terug in de nagels 
op de voorkant.

7907-10
De laatste serie is gebaseerd op natuur en architectuur en 
valt op door het scharnier, dat een combinatie tussen een 
draai- en een veerscharnier is. Zowel in het scharnier als 

in het front van het montuur zijn er geen schroefjes zichtbaar. De serie bestaat 
uit vier modellen voor mannen. Allemaal hebben ze een vierkante vorm waar-
bij er gekozen is voor aluminium bij drie modellen en een aluminium model 
met een titanium rand. De rechte pootjes zijn gevoerd met rubber voor extra 
grip en kunnen op maat worden gemaakt. De kleuren zijn met technieken als 
PVD aangebracht, wat ervoor zorgt dat de kleuren niet vervagen of afbladde-
ren.  De serie is perfect geschikt voor de man die een klassieke, sportieve en 
exclusieve look wil creëren. 

Meer informatie: ProDesign, Tel. 079-5938770 (Nederland), 
0800-93065 (België)
www.prodesigndenmark. com

Prodesign brengt al meer dan veertig jaar lang Deens design en lifestyle-
waarden op de internationale optiekmarkt. Dat doet het nu met drie nieuwe 
modellenseries. Deze vallen, net als de andere collecties van Prodesign, 
op door het ongecompliceerde en lichte design en de functionaliteit waar 
Scandinavië bekend om staat.

Nieuwe collecties van Prodesign met Deens design

H A L L  O F  F R A M E S
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Krachtig en kleurrijk, maar toch lichtvoetig en subtiel: dat is waar Zero15 voor staat. 

Dit fonkelnieuwe merk combineert Dutz design met het superieure titanium. 

Het resultaat is een product dat vederlicht is, een perfecte pasvorm heeft en de 

drager een zelfbewuste uitstraling geeft.

www.dutzeyewear.com

http://www.dutzeyewear.com/
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Julbo heeft een uitgebreide sportzonnebrillencollectie, waarbij er voor elke 
sport wel een specifieke zonnebril verkrijgbaar is. De ene sport is immers de 
andere niet, en eisen aan zonnebrillen zijn dus ook verschillend. De collectie 
‘speed’ is speciaal ontworpen voor snelheidssporten, en hardlopen en fietsspor-
ten in het bijzonder. Vooral deze collectie is flink vernieuwd voor 2016, met 
twee compleet nieuwe modellen en een grondig vernieuwd model.

Breeze
De Breeze is speciaal gemaakt voor de sportsters. De vorm is aangepast aan 
de vorm van het vrouwelijk gezicht, waarbij er gelet is op een groot gezichts-
veld en goede ventilatie. Ook zijn de veren, die genoeg grip bieden voor ieder 
gezicht, instelbaar voor nog meer comfort. Perfect zicht wordt gegarandeerd 
door de Zebra fotochromatische lenzen.

Aero
De Aero is speciaal ontwikkeld om zo licht mogelijk te zijn. Daarnaast biedt 
de fotochromatische lens een breed ononderbroken gezichtsveld en door de 
opening tussen het glas en de montuur is de ventilatie optimaal. Het Air Link 
concept en de Schokbreker die aan het eind van de pootjes is gemonteerd zor-
gen voor betere grip op het gezicht.

Race 2.0
Het model Race is al jarenlang een favoriet. Nu is het model vernieuwd voor 
betere prestaties en comfort. De lenzen liggen dieper voor een beter zichtveld 
en de ventilatie aan de zijkant voorkomt beslaan. De gevormde pootjes en 
neusbrug verzekeren de drager van een goede grip. Er is ook een versie van 
deze bril in de ‘nautic’ serie voor watersporters. Deze wordt geleverd met een 
drijvend koord, zodat de bril makkelijk terug te vinden is in het water.

Meer informatie: Julbo, Tel. +33 (0)3 84341414, www.julbo.com

Julbo vergroot de collectie sportzonnebrillen voor 2016 met zes nieuwe 
modellen. De Breeze en de Aero zijn de hightech zonnebrillen die vooral 
geschikt zijn voor snelheidssporten zoals hardlopen en mountainbiken. Het 
model Race is vernieuwd en voortaan als 2.0 versie verkrijgbaar in de col-
lectie ‘speed’ voor de fietsers en ‘nautic’ voor de zeilers. Powell en Beach 
zijn perfect voor vóór of na het sporten.

Julbo biedt professionele zonnebrillen voor iedere sport
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Achter de sportzonnebrillen van Julbo zit veel technologie verstopt. 
Het bedrijf maakt gebruik van de beste lenzendesigns met een per-
fecte transparantie. Het coaten, polijsten en op maat snijden hiervan 
gebeurt in-house. Julbo is de enige Franse fabrikant met een eigen 
RX-laboratorium. Door het hele proces zelf in beheer te houden kan 
het hoogste niveau van kwaliteit, keuzen en service gegarandeerd 
worden. Ook betekent dit dat de lenzen naadloos aansluiten op de 
monturen. De lenzen van Julbo hebben ‘Adaptive Optical Technology’, 
dat een duidelijk zicht zonder vervorming garandeert onder alle situa-
ties, ook bij beweging. Dit doet dit systeem door het invallende licht te 
bundelen richting het netvlies. De brillen zijn opgedeeld in vijf series, 
die allen zijn toegespitst op een bepaalde tak van sport, met de bijbe-
horende eisen qua zonbescherming, polarisatie, etc.

http://www.julbo.com/




In 2012 leidde een diepgaande studie over vorm, kleur en oppervlaktes tot de 
samenwerking tussen de Duitse brillenfabrikant Mykita en het Parijse modehuis 
Damir Doma. Het overkoepelende idee voor de hele collectie was het vertalen 
van traditioneel ronde vormen in moderne designs. Terugkerende elementen 
zijn de zichtbare constructie van de brillen en het progressieve materiaalge-
bruik. De collectie wordt in het Mykita Haus in Berlijn gemaakt met het precie-
ze vakmanschap en de technologie die Mykita ook voor zijn andere producten 
gebruikt. De nieuwste brillenlijn die uit het samenwerkingsverband van Mykita 
en Damir Doma is voortgekomen is ‘Bradfield’.

Gezichtsbedrog en modern handwerk
De Bradfield-collectie combineert modern handwerk en historische vormen. 
Bovendien lijken de modellen te bestaan uit twee monturen die over elkaar 
worden gedragen net als bij een opzetbril. Hiervan is echter geen sprake. De 
voorste frame van het montuur is volgens het principe van Mykita uit één stuk 
gemaakt en aan het buitenframe vastgemaakt. Het buitenframe heeft een klas-
sieke panto-vorm en is vervaardigd uit roestvrij staal van slechts 0,5 millimeter 
dik. Deze gehele constructie is een ode aan de mogelijkheden die modern 
handwerk bieden.

Binnenframe en glazen
Aan het buitenframe vast zit dus het binnenmontuur met de glazen, die is 
geïnspireerd op de ouderwetse pince-nez. Het feit dat de lenzen voor de rest 
van het montuur lijken te zweven wordt geaccentueerd door de toegevoegde 
‘clips’, die doen denken aan een jaren ’80 clip-on zonnebril. De lenzen in het 
binnenframe zijn perfect rond en dit is een terugkerend thema in de collectie 
van Mykita en Damir Doma.

Versies en verkrijgbaarheid
‘Bradfield’ is verkrijgbaar in de kleurencombinaties zilver/zwart met zwartgrijze 
lenzen, goud/bosgroen met groene lenzen en zilver/asgrijs met spiegelende 
lenzen in zilver. Het model wordt zowel door alle Mykita winkels als door 
Damir Doma verkocht. Ook zal dit model verkrijgbaar zijn bij enkele speciaal 
geselecteerde opticiens en modewinkels wereldwijd.

Meer informatie: Rob van der Waa
Tel. +31 (0)6 14862104, www.mykita.com
www.damirdoma.com/en

Optische illusies bij Mykita

De Bradfield-collectie is geboren uit een samenwerking tussen modehuis 
Damir Doma en brillenfabrikant Mykita. De brillen zien er heel speciaal uit; 
het lijkt namelijk net alsof ze twee losse monturen hebben. Maar deze brillen 
houden de ogen voor de gek.

Hier is de Bradfield te zien 

in combinatie met de kle-

ding van Damir Doma

H A L L  O F  F R A M E S
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Doordat de brillenglazen van Blackfin in zo veel kleuren verkrijgbaar zijn, vor-
men de brillen van Blackfin de ideale accessoire bij iedere mogelijke kleding-
stijl. De gespiegelde lenzen zijn verkrijgbaar in een verrassend aantal kleuren, 
waaronder blauw, goud, oranje en zilver. Ook de gradiëntlenzen zijn in een 
verschillend aantal kleuren verkrijgbaar, zoals bruin, grijs of blauw. Deze kleu-
ren zorgen ervoor dat de brillen nog iets energetischer aandoen dan anders.

Blackfin-vakmanschap
Bij Blackfin staan comfort, design en design voorop. Daarom werkt het bedrijf 
veel met Japans titanium voor een lichte bril die toch sterk is. Dit titanium 
wordt verwerkt tot een montuur dat zoveel mogelijk uit één stuk bestaat. De 
normale brillen van Blackfin wegen daardoor slechts 9,5 gram, zonnebrillen 
slechts 3,1 gram. De styling en fabricage vindt compleet in Italië plaats, zodat 
het hele productieproces kan worden overzien. Hierdoor wordt de kwaliteit 
gewaarborgd; Blackfin noemt dit ‘neomadeinitaly’. 

Technologie
Ook gebruikt Blackfin veel technologieën die het comfort verhogen. Zo hebben 
de brillen extreem flexibele pootjes van slechts een halve millimeter dik en zijn 
de uiteindes verstelbaar door het ‘swordfish’-systeem. Ze zijn met een speciaal 
systeem zonder schroefjes vastgemaakt aan de rest van het montuur, waardoor 
de brillen minder snel slijten en langer meegaan. Ten  slotte werkt Blackfin met 
decoraties die niet met inkt maar met een laser worden gemaakt, zodat ze niet 
vervagen. Ook is er de optie om brillen met deze lasertechnologie te customi-
zen door een naam of initialen erin te laten zetten.

Nieuwe persoonlijkheid
Een zestal modellen van Blackfin krijgen door de nieuwe lenskleuren een 
geheel nieuw aanzien. De modellen ‘Ardee’, ‘Eagle’ en ‘Bayview’ hebben 
een klassieke ronde vorm. De modellen ‘Cleveland’ en ‘Shanks’ zien er wat 
moderner uit door de hoekigere vorm en de ‘Pearson’ heeft een panto-vorm. 
Deze modellen combineren hun high-tech kwaliteit door de kleurexplosie dit 
seizoen met een modern en zomers design.

Meer informatie: Speets Brillen
Tel. +31 (0)35 6833815, www.blackfin.eu

Blackfin bekent kleur

De brillen van het Italiaanse merk Blackfin zijn verkrijgbaar met spiegelende 
en getinte lenzen waardoor er dit jaar veel kleur in de Blackfin-collectie zit. 
Wij lichten een paar modellen uit de collectie die een compleet nieuwe look 
hebben gekregen.
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De brillen ‘Abry’ en ‘Aven’ passen prima in de classic collectie van Götti met 
hun trendy vorm. De ietwat hoekige monturen van acetaat geven de brillen een 
moderne, mannelijke retrolook en maken een sterk statement. De ‘Aven’ past 
vooral grotere gezichten door zijn maat (61/13). De ‘Abry’ heeft maat 56/12. 

De beide brillen zijn verkrijgbaar in zwart, donkerblauw, Havanna-bruin, licht-
bruin, Marsala-rood en donkergroen.

Götti
Götti is een Zwitsers bedrijf dat exporteert naar meer dan dertig landen. Bijna 
het gehele productieproces van de brillen van Götti vindt binnenshuis plaats, 
van het design van de brillen tot het programmeren van de website. Het 
bedrijf specialiseert in exclusieve, hoogwaardige kwaliteitsbrillen die alleen 
in gespecialiseerde winkels worden verkocht. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 
monturen van acetaat zoals die bijvoorbeeld voor de ‘Abry’ en ‘Aven’ worden 
gebruikt. Deze worden persoonlijk met de hand gepolijst door vier profes-
sionals. Kennismaken met Götti? Dat kan op 6 en 7 september op de Hall of 
Frames in Nijkerk.

Meer informatie:
Optical Agency
Tel.nr. Onno (Noorden) +31 (0) 6 20384734
Tel.nr. Annemieke (Zuiden) +31 (0) 6 12332913
www.gotti.ch
www.opticalagency.nl

Turn up the volume met twee nieuwe Götti modellen

Götti heeft onlangs onder de noemer ‘turn up the volume’ de twee nieuwste 
modellen ‘Abry’ en ‘Aven’ geïntroduceerd. De twee brillen hebben een iets 
hoekige en opvallende vorm, waarmee het echte eyecatchers zijn geworden. 
Uiteraard zijn ‘Abry’ en ‘Aven’ op de Hall of Frames te bewonderen op de 
stand van Optical Agency. 

Götti heeft voor de tweede maal samengewerkt met 
het filmfestival van Locarno. Voor de 68e editie van 
dit festival is er in een gelimiteerde reeks een opval-
lende editie brillen gemaakt door Götti. De brillen 
zijn uitgevoerd in zwart met goud spiegelende lenzen 
waarop een afbeelding te zien is van Pardo, het luipaard 
dat symbool staat voor het Zwitserse filmfestival. De 
brilmodellen zijn geïnspireerd op de tijd van de grote 
filmlegendes. Emma is de naam van het vrouwenmodel, 
dat qua vorm doet denken aan de brillen van Elizabeth 
Taylor en Audrey Hepburn. Het mannenmodel, Ewald, 
roept herinneringen op aan Cary Grant en Richard 
Burton. Van elk model zal er slechts een aantal van vijf-
tig stuks worden gemaakt, voorbehouden aan regisseurs 
en filmsterren die aanwezig zijn op het festival.

http://tel.nr/
http://tel.nr/
http://www.gotti.ch/
http://www.opticalagency.nl/
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De ondernemende Fransman richtte zijn atelier op in de regio Sologne, op 
twee uur afstand van Parijs nabij de plaats Chambord en in 1996 lanceerde hij 
zijn eerste eigen brillenlijn, plus bijbehorende accessoires. Met zijn liefde voor 
kunst en natuur combineert hij verschillende stijlen en materialen. Alle mon-
turen worden zonder uitzondering in Frankrijk gemaakt en kunnen verfijnd, 
authentiek en eigenzinnig worden genoemd.

Het aan elkaar hechten van verschillende lagen, bestaande uit ‘velletjes’ ace-
taat, is Derome’s inmiddels zeer herkenbare handelsmerk geworden. Hij speelt 
hiermee met kleuren, wat steevast tot oneindig veel combinaties leidt: van 
transparante tot metallic  of dierenthema’s… 

Naast het feit dat het meeste acetaat/cellulose materiaal exclusief is voor XD, is 
er nog een ander onderscheidend kenmerk van zijn creaties. Achter het inge-
wikkelde technische assemblageproces vindt men een uniek product: zowel 
grafisch als klassiek en comfortabel. Er wordt grote aandacht geschonken aan 
elk afzonderlijk onderdeel. Ondanks het feit dat ze op elkaar lijken, zijn geen 

twee onderdelen hetzelfde. De collecties van XD hebben eenvoudige vormen, 
maar krijgen hun glans door mooie details.

De keuze dat de collecties van XD in Frankrijk worden gemaakt is geen toeval-
lige. Het is het bewijs van kwaliteit en authenticiteit. In de loop der jaren zijn 
de technieken van werken met acetaat geperfectioneerd en XD heeft daarom 
geïnvesteerd in specialistische apparatuur en een goede opleiding van zijn per-
soneel. Met nieuwe technologieën en een zich steeds ontwikkelend vakman-
schap, is het atelier uitgegroeid tot een broeinest van creativiteit!

Xavier Derôme: Een verfijnde en exclusieve Franse onderneming met een tradi-
tioneel ambachtelijke achtergrond, maar tegelijkertijd zeer modern en actueel.

• ambachtelijk
• modern
• acetaat
• kleurrijk
• eigenzinnig
• verfijnd
• comfortabel
• grafisch

Voor aanvullende informatie: 

All Eyes Trading
Tel.  +31 6 2345 0578
www.alleyes.nl
www.xavierderome.com

Xavier Derôme: grafisch, klassiek en comfortabel

De roots van de Xavier Derôme (XD) liggen binnen een artistieke familie van 
brillenmakers en het atelier van zijn ouders was de belangrijkste speelplaats 
tijdens zijn jeugd. Dit gaf hem de bijzondere gelegenheid om al jong bekend 
te raken met het ambachtelijk vervaardigen van acetaat monturen, waardoor 
het haast onvermijdelijk leek dat hij in hun voetsporen zou treden.

http://www.alleyes.nl/
http://www.xavierderome.com/
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C O L U M N

Een discussie is leuk, maar gaan 
we er nu ook echt iets mee doen? 
Hoe lang wordt er binnen de 
optiek al niet gepraat over het 
wel of niet berekenen van je 
diensten. Ik kan mij herinneren 
dat toen ik begon in de optiek 
(zo’n 25 jaar geleden) deze dis-
cussie al speelde. Hoe vaak heb-

ben we de laatste jaren al niet de discussie gevoerd over internet en hoe vaak 
hebben we niet de bal in de richting van de industrie zien rollen. 

Ontwikkelingen gaan snel(ler)
De komende decennia gaat de toepassing van contactlenzen drastisch verande-
ren. Op dit moment houden we ons alleen maar bezig met refractie correctie. 
In de toekomst zal refractie correctie slechts een van de toepassingen zijn. Als 
u de media een beetje volgt, zien we nu met enige regelmaat berichten over 
de toepassing van lenzen in verbinding met communicatie apparaten zoals 
telefoons. Ook de toepassing van contactlenzen binnen de biometrie is een 
grote vlucht aan het nemen, denk hierbij aan de reeds bestaande TriggerFish 
(Sensimed – Zwitserland) lens voor oogdrukmetingen en diabeten die straks met 
behulp van een lens hun bloedglucose kunnen gaan meten. Ook het toedienen 
van medicatie aan het oog (bijvoorbeeld voor glaucoom) zal in de toekomst 
via lenzen kunnen gaan plaatsvinden. Maar de komst van contactlenzen voor 
bijzienheidsremming zal de gehele contactlens markt een enorme stimulans 
geven. Positief nieuws denk ik zo voor ons allemaal.

De beheersing van myopie, het klinkt prachtig maar is dit echt de heilige graal 
die de contactlens markt een flinke boost gaat geven? Op papier en in theorie 
denk ik wel dat dit kan helpen, maar ook hierbij zal de grote vraag zijn hoe 
wij dit in de praktijk handen en voeten gaan geven. Als we aan de zijlijn gaan 
afwachten zal het niet lukken, we zullen zelf in beweging moeten gaan komen. 
Wereldwijd kijkt de optometrie wereld reikhalzend uit naar de komst van de 
eerste echte producten voor de beheersing van myopie, maar wereldwijd begint 
ook de controverse met oogheelkunde over dit onderwerp steeds luider door te 
klinken. Deze controverse betreft vooral de status die een dergelijk product (en 
de andere hiervoor genoemde toepassingen) moet hebben; is dit een contactlens 
zoals zo vele of is dit een therapeutisch middel. Voor ons in Nederland zeker 
een interessante discussie, want wij kennen zelfs voor de ‘gewone contactlens’ 
geen enkele regelgeving ten aanzien van het voorschrijven ervan.

Nog een paar gedachten
Ik had het genoegen afgelopen week te spreken met een oud collega die de 
afgelopen jaren in de refractie chirurgie heeft gewerkt. Zij vertelde mij dat de 
contactlens dragende cliënten die daar kwamen gemiddeld zo’n 10-15 jaar hun 
lenzen droegen voordat zij besloten hun ogen te laten behandelen. De reden 
hiervoor was vrijwel uitsluitend discomfort en gedoe met de lenzen. Heel eerlijk 
gezegd is dit voor een contactlens purist als ik ben lastig te verteren. Hoe kan 
het dat wij dit laten gebeuren?
Kijkend naar de enorme berg wetenschappelijk onderzoek die de laatste jaren 

verschenen is over welke aspecten een rol spelen bij de comfort beleving van 
contactlenzen, zoals oppervlakte eigenschappen, vervangritme, proteïne inter-
actie, vloeistof interactie, vraag ik mij af wat we daar mee doen in de dagelijkse 
praktijk. Of nemen we dit soort informatie die telkens over ons uitgestort wordt 
tijdens nascholingsbijeenkomsten en congressen maar voor lief aan en gaan we 
snel over tot de orde van de dag? 
Hoe moet dat straks als we de eerste lenzen voor myopie beheersing echt 
beschikbaar hebben? Een beetje myoop begint zijn carrière op 12-14 jarige 
leeftijd en de myopie progressie zet door tot ongeveer 22-25 jarige leeftijd, dus 
al gauw een 10 -12 jaar(1). De enorme kans voor de contactlensmarkt zit hem 
in het gegeven dat deze groep min of meer opgroeit met de contactlens, maar 
tegen de tijd dat men echt aan het leven begint zou de lens dan niet meer te 
verdragen zijn?

Time to change…
of toch nog even wachten?

De afgelopen maanden waren interessant op social media gebied. Een paar boeiende discussies o.a. over (het al oude 
punt) het scheiden van goederen en diensten, internet verkoop van contactlenzen en het op de markt komen van een 
nieuwe keten uit ons buurland. Boeiend en vele reacties. Nu reageer ikzelf bijna nooit op dit soort discussies heel 
eerlijk gezegd, omdat deze discussies snel de neiging hebben onvolledig te zijn en vaak ook –althans ik heb sterk 
die indruk-  gevoerd worden door beperkte groep. Het geeft vaak wel een mooi beeld van de wijze waarop wordt 
gedacht en wat er leeft onder de collega’s (met daarbij de voorgenoemde beperking).
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Marco van Beusekom

Time for change…?
Door de ontwikkelingen die de wetenschap op dit moment doormaakt, het feit 
dat we steeds betere apparatuur ter beschikking krijgen waarmee we beter kun-
nen kijken wat er op en onder de contactlens gebeurd, is een enorm voordeel 
van deze tijd. Het lijkt op dit moment wel dat we het aanpassen van zachte 
contactlenzen opnieuw aan het uitvinden zijn, of misschien moet ik zeggen nu 
pas aan het ontwikkelen zijn. Het is dan wel belangrijk dat wij in de praktijk 
deze verworven inzichten gaan toepassen, hoe haaks deze misschien ook staan 
op wat we ooit hebben geleerd tijdens onze opleiding(en). Laat ik eens een paar 
kleine voorbeelden noemen:

1. Het ‘aanmeten’ van zachte lenzen op basis van keratometrie / topografie 
blijkt feitelijk achterhaald(2,3). We hebben het veel over ‘custom made’, maar 
een duidelijk inzicht over de beste verhouding tussen corneavorm en lensgeo-
metrie ontbreekt op dit moment. Er zijn recent een aantal studies verricht die 
hopelijk meer inzicht in deze vraag gaan geven(4).

2. De algemeen geaccepteerde gedachte is dat een zachte lens moet bewegen 
om een goede traanuitwisseling te waarborgen(5). Echter de hoeveelheid bewe-
ging van een zachte lens op het oog is heel beperkt (<0.4 mm) en het aanpas-
sen van de BCR heeft hier vrijwel geen invloed op(6). Daarnaast blijkt loop van 
de dag er vrijwel geen traanlaag meer te bestaan achter de lens, dus op welke 
manier vindt de traanuitwisseling (met name de afvoer van afvalproducten) dan 
wel plaats?

3. Lang is gedacht dat proteïnen die zich hechten op en in de lensmatrix 
denatureren. Recent onderzoek toont aan dat dit sterk verschilt tussen de ver-
schillende materialen(7,8). Vooral de hydrogel lens blijkt soms enorme hoeveel-
heden proteïnen in zich op te nemen en deze in hun actieve staat te laten, actief 
dus deze doen het werk nog steeds waarvoor zij bedoeld zijn(9). Dit is lopend 

onderzoek waarover de komende jaren meer en meer bekend zal worden. De 
opname van proteïnen door de verschillende lensmaterialen vindt plaats zodra 
een lens op het oog wordt geplaatst en dus ook bij daglenzen.

4. Vloeistof incompatibiliteit is nu geclassificeerd als een van de bijdragende 
factoren voor het ontstaan van een bacteriële infectie van het hoornvlies(10). 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat met name de alles-in-een vloeistoffen aan-
leiding geven tot een verminderde weerstand van het cornea epitheel tegen 
micro-organismen (cytotoxiciteit) (11,12). Het paradoxale hierbij is dat we deze 
vloeistoffen juist nodig hebben om de lenzen goed te desinfecteren.

De grote vraag…
Al met al genoeg stof om nu na de zomervakantie eens over na te gaan denken. 
In het licht van de almaar voortdurende discussies over wel of niet berekenen 
van diensten, internet verkoop etc, is het misschien goed om ook hier maar eens 
over te discussiëren…of misschien wel helemaal niet. De vraag is misschien 
veel belangrijker wat U met dit alles gaat doen. Blijft u volgen hoe de discussie 
ontwikkeld of gaat u deze inzichten in de praktijk toepassen om klanten duide-
lijk te maken waarvoor oogzorg is bedoeld? 
Zat toevallig afgelopen week nog met een jongeman te praten die zijn lenzen 
bij de drogist kocht, omdat dit zo goedkoop was. Hij kon er goed mee zien en 
dus hoefde hij verder ook niet naar de opticien was zijn redenering. Na enige 
uitleg over het feit dat goed zien prettig is, maar slecht een van de zaken is waar 
tijdens een controle naar wordt gekeken leek hij toch iets meer gemotiveerd om 
zijn ogen eens te laten controleren. 

Onze klanten op de hoogte houden van alle ontwikkelingen helpt echt in het 
trouw maken van klanten. Er is echter maar een persoon die dat kan doen, en 
dat bent u zelf! 

Wecare International  •  Wilmersdorf 15  •  7327 AD Apeldoorn  •  info@vikawinkelinrichtingen.nl

www.wecare-int.com  •  www.wecareshop.nl

De Centrop beurs komt er aan en Wecare International ontmoet u graag op 

stand A27.

Wecare gaat u de verrassende kleursamenstellingen presenteren en laat u 

een kijkje nemen in de ‘’virtual reality’’ presentatie van de optiekzaak.

3D presentatie en eindresultaat:

Wecare gaat voor u op reis en werkt aan de toekomst van de opticien

Projecttekeningen van turn-key inrichtingen, waar wij op dit moment mee bezig zijn:

Wecare International de interieurspecialist voor de opticien.
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Maak vandaag een afspraak met uw Bausch+Lomb vertegenwoordiger!

Voor een uitstekende desinfectie en comfort

Uitstekend algeheel comfort1,2

Uitzonderlijk krachtige desinfectie in slechts 4 uur3

Vrij van conserveringsmiddelen

Geschikt voor alle zachte en vormstabiele 

zuurstofdoorlatende contactlenzen

NIEUW! EasySept HYDRO+® 

Peroxide contactlensvloeistof 

®

1.   Results from a 22- investigator, multi- site study of EasySept HYDRO+®, with a 
total of 440 eligible subjects. Subjects were randomized to use either EasySept 
HYDRO+® or Clear Care (AO Sept Plus) for 3 months. Subjects completed 
performance surveys at 2- week, 1- month, 2- month, and 3- month visits.

2.   Results from a 21- investigator, multi- site study of EasySept HYDRO+®, with a 
total of 297 eligible subjects who were habitual Clear Care (AO Sept Plus) users. 
After 7 days of use, subjects completed an online survey. Consumers rated the 
performance of  EasySept HYDRO+® across a range of attributes and compared the 
performance to their habitual Clear Care (AO Sept Plus) solution.

3.  Results of in vitro study following FDA/ISO stand- alone procedure for disinfecting 
products. Test solutions were modifi ed with organic soil to create a more rigorous test 
condition. Primary criteria for effective disinfection are defi ned as a reduction in the 
number of bacteria by a minimum of 3 logs (99.9%) and a reduction of mold and yeast 
by a minimum of 1 log (90%) within the recommended disinfection time. Graphs depict 
mean log reduction measured after manufacturers’ recommended disinfecting time 
(soak only).

© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated of haar 
dochterondernemingen. Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 10313

http://bausch.nl/
http://youtube.com/bauschlomb1
mailto:visioncarenl@bausch.com
http://bauschonline.nl/


Zelf heeft FLEYE het over het creëren van een balans tussen uitersten, zoals 
bouwkunde en natuur of de supersterke, ultralichte grafische koolstofvezel-
patronen versus de warmte en vloeiende textuur van hout. De collectie is 
verkrijgbaar in kleuren als Capri blauw, houtskool-grijs en stoffig munt, die de 

identiteit van elk montuur benadrukken. De frisse en zachte hout- en carbon-
kleuren aan de voorkant complementeren de diepere kleuren van de pootjes. 
Het geheel ziet er harmonieus en spannend uit. De nieuwe brillen van FLEYE 
zullen gepresenteerd worden op de Hall of Frames, op 6 en 7 september 2015 
in het Hart van Holland, Nijkerk.

Voor aanvullende informatie:
Chris Hanewacker
Tel. +31 (0)6 2246 8711
www.fleye.dk

Sinds 2002 maakt FLEYE (kort voor Fine Looking Eye) brillen van de meest 
lichte en allergievriendelijke materialen zoals acetaat, beta-titanium, buffel-
hoorn en koolstofvezel. Voor een design met het laatstgenoemde materiaal 
kreeg het Deense bedrijf aan het begin van dit jaar de titel ‘Eyewear of the 
Year 2015’. Voor de aankomende herfst- en wintercollectie zoekt FLEYE de 
balans tussen hightech en natuurlijke materialen.

FLEYE zoekt perfecte balans met nieuwe collectie

Nieuwe vertegenwoordiging Hanewacker Eyewear

De afgelopen acht jaar heeft Hanewacker Eyewear zich naar volle 
tevredenheid geconformeerd aan de merken van Bellinger House. 
Wederzijds kan worden teruggezien op een heel goede samenwerking.

Tijden veranderen. De markt staat niet stil. Ook niet voor Hanewacker 
Eyewear. Het werd tijd voor iets nieuws. Na een gedegen marktonder-
zoek kiest Hanewacker Eyewear vanaf 1 september voor een nieuwe 
vertegenwoordiging: het Deense topdesign FLEYE.

Hanewacker Eyewear wordt samen met Kiki Eye Fashion verantwoor-
delijk voor de verkoop van FLEYE in Nederland waarbij Hanewacker 
Eyewear zich zal richten op het gedeelte boven de grote rivieren.

Kennismaken met de nieuwe najaarscollectie van FLEYE kan tijdens de 
Hall of Frames op 6 en 7 september in Nijkerk. 
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Op de Hall of Frames staan niet alleen brillenfabrikanten, maar ook makers 
van optiekaccessoires zoals Etui & Zo. Eigenaresse Pascalle van der Staak is 
dit najaar samen met medewerksters Carin en Celestine weer aanwezig in 
Nijkerk om de nieuwste producten op aflevergebied te laten zien.

Het onderscheidend vermogen van opticiens wordt steeds belangrijker. Om 
deze reden willen veel zelfstandige opticiens een beleving maken van het afle-
veren van de nieuwe bril. Hierbij is de verpakking net zo belangrijk als de bril 
zelf. Steeds vaker worden brillen dan ook in een luxe papieren box afgeleverd, 
waarin etui, spray en doekje worden gepresenteerd. Etui & Zo produceert al 
deze producten. Daarnaast levert het bedrijf moderne zwarte blikken en hou-
ten kistjes. De aflevering van een bril wordt zo een feestje voor de consument. 
Door hoge kwaliteit en smaakvol design te combineren met een goede prijs 
onderscheidt Etui & Zo zich in de markt.

Draagtassen
Ook voor mooie draagtassen bent u bij Etui & Zo aan het goede adres.
Pascalle van der Staak hierover: “Wij produceren luxe papieren draagtassen 
met daarop een ontwerp van uw huisstijl en winkelbeleving. De tasjes zijn 
leverbaar in verschillende formaten en uitvoeringen en hebben handgeknoop-

te koorden. We produceren onze tasjes in 
Europa, waarmee we met een korte levertijd 
van 4 tot 6 weken een hoogstaand product 
kunnen leveren tegen een scherpe prijs. 
Tevens drukken wij al deze luxe papieren 
tasjes met een offset druktechniek en wor-
den er geen extra kosten berekend voor het 
drukken van meer kleuren of full colour”

Vernieuwingen
Op de Hall of Frames zal Etui & Zo veel 
nieuws brengen: “Sinds kort voeren we tas-
sen in een groot formaat. Deze zult u onge-
twijfeld op de beurs tegenkomen omdat 
we deze in samenwerking met AVA brillen 
hebben gemaakt” 

Vanwege de nieuwe wetgeving betreffende plastic tasjes, krijgen we veel 
vraag naar eenvoudige papieren tasjes voor het meegeven van met name 
de contactlenspakketten. De door ons ontwikkelde ‘Lensbags’  zijn al een 
groot succes. Op de Hall of Frames introduceren we een nieuwe lijn van 
tasjes gemaakt van milieuvriendelijk kraftpapier. We kunnen deze in diverse 
kleuren in kleine oplagen uit voorraad leveren en natuurlijk eventueel ook 
gepersonaliseerd.

Hall of Frames
De dames van Etui & Zo verwelkomen u graag op stand 15 van de Hall of 
Frames. Naast een verfrissende kijk op verpakkingen zullen zij ook zorgen voor 
een verfrissende versnapering door het uitdelen van flesjes water. In een mooi 
tasje, uiteraard.

Meer informatie: Etui & zo
Tel. +31 (0)13-8500828, 
www.etuienzo.nl

Etui & Zo geeft frisse blik en verfrissing op Hall of Frames

Pascalle van der Staak

Carin Celestine
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Pq Eyewear gelooft in het potentieel van nieuwe, moderne en verrassende 
ideeën. Het doel bestaat uit het veranderen van de optiekbranche door onge-
woon en compromisloos te zijn. Zelf zegt het bedrijf hierover: “Wij werken 
niet in, maar áán de optiekbranche. We zoeken altijd naar de meest uiteen-
lopende kansen.” Over de samenwerking met Arad zegt pq Eyewear: “Wij 
kozen voor Ron Arad omdat hij simpelweg een van de meest invloedrijke 
designers van onze tijd is omdat hij compromisloos is. Hij is een pionier, 
altijd vernieuwend en uitdagend. Hij is een outsider die continu de gestelde 
normen en instituten in twijfel trekt. Zijn ontwerpen zijn altijd verrassend 
maar wel elegant en compleet functioneel.” 

Ron Arad
Arad is architect en ontwerper. Hij heeft in zijn carrière ontwerpen gemaakt 
voor gebouwen en artikelen, uiteenlopend van operahuizen tot boekenkasten, 
en van fauteuils tot digitale kunst. Sinds 1999 maakt Arad ook brilmonturen, 
die hij als kunstwerken beschouwt. Er worden geen concessies gedaan om 
een vernieuwend en functioneel product te leveren. Wat dat betreft sluit Ron 
Arad precies aan op de filosofie van pq Eyewear.

D-Frames
Tijdens de Mido 2015 heeft pq Eyewear de D-frames van Arad geïntro-
duceerd. Deze collectie is ontstaan door optimaal gebruik te maken van 
3d-technologie en een vernieuwende kijk op het traditionele brilmontuur. Dit 
laatste uit zich in het feit dat de monturen uit één geheel bestaan door mid-
del van een kieuwvormig hoekstuk. Dit gepatenteerde hoekstuk bevordert het 
draagcomfort en de functionaliteit en draagt bij aan een perfecte pasvorm. 
Door de samenstelling van het materiaal is het eventueel toch mogelijk om 
het montuur te stellen.

Modellen en kleuren
De collectie D-Frames bestaat uit achttien verschillende modellen die in 

22 kleuren zijn te leveren. Hierbij is er de keuze tussen solid-color (uni) 
en tumbled-color (getrommeld). Deze laatste kleurencombinaties geven het 
montuur een verweerde vintage-look. Bij de hele collectie geldt dat Ron Arad 
heeft gespeeld met vormen, functies en materialen. Zelf zegt hij hierover: “De 
creaties kunnen alleen maar eindigen in een iconisch ontwerp wanneer een 
innovatief idee zijn perfecte vorm vindt.” Opvallen is dus gegarandeerd met 
de pq D-Frames.

Fashion Optics is aanwezig op de Hall of Frames, op stand 54. 
Meer informatie: Tel. +31 (0)13-7853340, www.fashionoptics.nl

Fashion Optics pre-
senteert pq Eyewear, 
designed by Ron 
Arad. pq eyewear is 
een bedrijf dat altijd 
op zoek is naar iets 
bijzonders. Zo is pq 
in contact gekomen 
met de ontwerper 
Ron Arad, wat heeft 
geleid tot een inno-
vatieve, kleurrijke en 
unieke collectie.

Fashion Optics introduceert pq-collectie door Ron Arad

http://www.fashionoptics.nl/
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Aluminium in minimalistische vorm kenmerkt de lijn van Kilsgaard. Hoewel 
van aluminium, zijn de makers erin geslaagd de bril perfect afpasbaar te maken. 
De coating wordt aangebracht door middel van ‘adoniseren’. Dit proces zorgt 
ervoor dat de kleur slijtvast in de toplaag van het metaal komt. Waardoor de 
kleur perfect blijft. 

Tijdens de Hall of Frames in september presenteert mede-eigenaar van 
Kilsgaard, Jakob Roepstroff,  zeven nieuwe modellen op stand 11 van Insighter.

FEB31s
FEB31st, het Italiaanse houten brillenmerk blijft zich maar ontwikkelen en ver-
nieuwen. Dat het customizen van alle FEB31st monturen tot de mogelijkheden 
behoort, was al bekend. Maar sinds kort kan dit ook online. Zo kan iedere 

opticien via de online configurator het montuur samenstellen met de klant. 
Gewoon via iPad laptop of desktop. De klant krijgt zo een goed beeld hoe het 
design er in real life uit zal zien. 

Voor dit najaar introduceert FEB31st tien nieuwe modellen. De Duitse designer 
Kathrin Schuster is speciaal voor deze lijn aangetrokken en dan ook verant-
woordelijk voor het design. Zij heeft zich met name ingezet voor het toevoegen 
van meer ‘vrouwlijke shapes’ aan de collectie. “Das sollte sicher super geil 
sein.” Ook hier geldt: check it (h)out op stand 10 tijdens de Hall of Frames.

E BLOCK
E BLOCK, het Italiaanse merk dat technologische innovatie met fashion combi-
neert, komt in september met twaalf nieuwe modellen.

Een primeur in de collectie is een schroefloze glasbril. De rand om het glas is 
van dun metaal gemaakt. Het is een techniek die nog niet eerder is gebruikt. 
De collectie is verder trendy, opvallend plus scherp geprijsd. En… iedere dealer 
krijgt een speciale sleutel waardoor de glazen vervangen kunnen worden. Geen 
sleutel, geen glazen. Even naar de concurrent voor ander glas, is er niet meer 
bij. Wel zo handig!

Eblock heeft een ruime collectie met gemiddeld acht kleuren per model. Jong 
of oud, er zit altijd wel wat bij. En vanaf september is er dus nog meer keuze. 

Insighter, de trendsetter op het gebied van zonnebrillen en monturen, heeft 
het weer voor elkaar. Een nieuw topmerk is aan het merkenportfolio toege-
voegd. Dit keer gaat om het Deense merk Kilsgaard Eyewear. Bekend doordat 
topdesigner Jacob Kilsgaard voor de brillenlijn samenwerkt met het beroemde 
Deense Architectenbureau Bonnelycke. Hierdoor ontstaan moderne en ele-
gante monturen, vol technische vernuftigheden, en waarbij hoogwaardige 
kwaliteit een absolute must is.

Insighter breidt merkenpakket uit met Kilsgaard 

FEB31s

FEB31s

Kilsgaard
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Brooklyn Spectacles
Denk je aan urban, festivals, artiesten en muziek, dan denk je aan Brooklyn. 
Niet de stad, maar aan de collectie van Brooklyn Spectacles. Deze streetwise 
collectie komt ‘straight out of New York’. Een acetaten brillenlijn die gro-
tendeels bestaat uit monturen met een houtlook. De ambitie van Brooklyn 
Spectacles “We want to bring a little bit of Brooklyn to everyone!”. En Insighter 
brengt het naar iedereen in Nederland. 

Voor het nieuwe seizoen zijn zes nieuwe modellen beschikbaar, genaamd 
‘capsule’. Maar er volgt meer! Later dit jaar kunnen ook kinderen hun neusjes 
versieren met de vetste ‘wood look’ brillen.

Voor aanvullende informatie: 
Kom langs bij de Hall of Frames in Nijkerk, stand 10 en 11. Of pak de telefoon 
en bel! Daniel van Gool (06-48186905) of Kevin Spencer (06-41296021) van 
Insighter. www.insighter.nl - info@insighter.nl 

Kilsgaard

E BLOCK

Brooklyn

E BLOCK

mailto:info@insighter.nl
http://www.insighter.nl/


EYEWEAR FALL/WINTER 2015

C
H

A
R

M
A

N
T

 G
R

O
U

P, D
IV

IS
IE

 B
E

N
E

LU
X

 | S
A

LE
S

@
C

H
A

R
M

A
N

T
G

R
O

U
P.N

L | 0
3

4
8

-4
1 6

6
 4

6
 | E

T
174

8
3

 5
3

5



H A L L  O F  F R A M E S

Heideliek: “Ik ben in 2012 Toptics begonnen met Bajazzo Eyewear en lang-
zaam maar zeker gegroeid. Dit smaakte naar meer en zo kwam William Morris 
om de hoek kijken. In dezelfde periode dat William Morris werd opgenomen in 
het portfolio van Toptics is Anja mij komen versterken. Ik merkte toen weer hoe 
leuk het was om in een team te werken. Je wordt sneller groter en stimuleert 
elkaar. Nu in 2015 hebben we ook .Gracia Kraus verwelkomt. Beide dames 
hebben veel commercieel inzicht en bovenal hebben we een ontzettend goede 
klik met elkaar en daardoor veel werkplezier.”

Kan je iets meer over je nieuwe merken William Morris en Liebeskind 
Berlin vertellen?
“William Morris is een echt Engels merk. De ontwerper komt uit de modewe-
reld en daardoor zie je dat de designs ‘fashionable’ zijn en er verschillende 
lijnen worden uitgebracht in verschillende series zoals bijvoorbeeld ‘London’, 

‘Black Label’ en ‘Kids’. Twee 
keer per jaar presenteert 
William Morris een com-
pleet nieuwe collectie. Dat 
zijn gerust 20 tot 25 nieuwe 
modellen. Bovendien is mij 
opgevallen dat het vooral 
een klein, maar tegelijkertijd 
groot bedrijf is. Er werken 
relatief weinig mensen, maar 
ze leveren in totaal in veertig 
landen. Ze bestaan al acht-

tien jaar en het is vooral 
een transparant en warme 
organisatie. William Morris 
heeft in London onder 
andere meerdere desig-
ner- en serviceprijzen in de 
wacht gesleept. De aftersa-
les is dan ook uitstekend.” 

“Hierin kunnen wij van 
Toptics ons helemaal vin-
den. Service is de kracht 
van je bedrijf. Dat streven 
we bij Toptics na. Korte lij-
nen, snel schakelen en een 
duidelijke en eerlijke bood-
schap.”

“Naast William Morris presenteren we op de Hall of Frames voor het eerst 
Liebeskind Berlin. Een merk dat de consument kent van de tassen, riemen, 
schoenen en de kleding. Een fashionmerk waarmee we ons portfolio compleet 
maken. De eyewear heeft een kleurrijk design tegen een uitstekende prijs/kwa-
liteitverhouding. Het is geen standaardbril - kom daarom vooral kennismaken 
met dit spiksplinternieuwe eyewear label op de Nederlandse markt tijdens de 
beurs.”

Bajazzo Eyewear is het merk waarmee het allemaal begon…
“Bajazzo is een onderscheidend merk en ook gericht op een specifieke doel-
groep. Het merk onderscheidt zich in de laser-techniek die men gebruikt, maar 
ook in de kleurstelling, de veren… het complete plaatje. Een merk dat thuis-
hoort in het hoge segment. Bajazzo staat inmiddels als een huis. Het portfolio 
is nu dan ook rond. We bedienen nu meerdere segmenten en ik ben ontzettend 
blij met het fijne team dat ik opgebouwd heb.”

Voor aanvullende informatie: Toptics
Tel. +31 (0)23 7436071, www.toptics.nl 

Sinds 2012 heeft Heideliek Wassink hard aan de weg getimmerd om Toptics 
op de kaart te zetten. In 2015 is het tijd om verder te groeien en is het 
portfolio uitgebreid met William Morris London en het Duitse fashionlabel 
Liebeskind Berlin. Ook haar team is in de loop der jaren versterkt met Anja 
Kaptein en Gracia Kraus. Dit resulteert in een enthousiast en gedreven 
damesteam waarbij service en een glimlach de boventoon voeren. Het team 
van Toptics is met het complete team en portfolio aanwezig op de Hall of 
Frames in september. 

Toptics verwelkomt Liebeskind Berlin
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German Eyewear since 1896.

MODERN LOOK. 
MODERN EYEWEAR.

www.morgandetoi.com
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Creatief Brillen wordt geleid door Corrie Blotenburg, die 12,5 jaar geleden het 
stokje overnam van Fred Wijnhoven. Zij is door het hele land betrokken bij 
haar klanten. Daarnaast zijn er nog twee salesmedewerkers, Conny Veldhuizen 
in Noordoost-Nederland en Noord-Holland en Kristel Ariesen in het Zuiden 
van Nederland. Als drie ‘salesketiers’ reisen zij door Nederland om de produc-
ten van Nine en Xavier Garcia te vertegenwoordigen.

Nine
De filosofie van Nine is om onpretentieuze brillen te maken met een 
goede balans tussen vorm en functie. Alle monturen worden hand-
gemaakt in Japan en zijn dus uniek. De brillen van Nine wegen 
altijd slechts negen gram, vandaar de naam van het bedrijf. De 
collectie van Nine bestaat uit drie series: Edge, IBT en 3rd. 

Series
Nine Edge is de perfecte collectie voor wie wil opvallen. 
De brillen zijn gemaakt met behulp van geavanceerde 
laser-technologie op flexibel en hypoallergeen bèta-
titanium. De collectie Nine 3rd is een hommage aan 
klassiek brildesign. Het is de enige serie van Nine 
die niet alleen van titanium maar ook van transpa-
rant polyamide gemaakt is. De meest exclusieve 
collectie van Nine is IBT. Dit staat voor ‘Integrated 
Block Titanium’: de monturen zijn uit één solide 
blok titanium gevormd, waardoor eer een col-
lectie met veel variatie in vormen en kleuren-
combinaties is ontstaan. 

Xavier Garcia
Het merk Xavier Garcia valt uiteen in 
twee collecties: Metal en Acetate. 
Voor de herfst- en wintercol-
lectie van 2015-2016 heeft 
Xavier Garcia een nieuwe 
collectie met een gevoelig 
en beschaafd uiterlijk geïn-
troduceerd. Het verfijnde 
kleurenpalet dat verkrijg-
baar is, is geïnspireerd op 
de natuur. De vijf nieuwe 
acetaatmodellen zien er 
delicaat uit. Ze worden 
gekenmerkt door een 
doffige transparantie 

en een samenspel van vezels. Alle acetaatmodellen hebben een ‘flex hinge’ 
systeem in de pootjes ingebouwd, waardoor de brillen meer comfort bieden. 
Elk model is in vier kleuren verkrijgbaar. De vier metalen modellen verrassen 
met nieuwe materiaalcombinaties waarbij genuanceerd acetaat met een stalen 
structuur wordt gecombineerd. Het design valt op door de strakke lijnen. Toch 
blijven de flatterende vormen behouden. Deze onderstrepen de moderne en 
frisse uitstraling van Xavier Garcia. 

Creatief Brillen staat op de Hall of Frames, stand 1. Meer informatie:
Tel. +31 (0)318-482500, www.creatiefbrillen.nl

Salesketiers van Creatief op Hall of Frames

Creatief Brillen bestaat dertig jaar, en distribueert de merken Nine en Xavier 
Garcia in Nederland. Binnenkort staat het bedrijf op de Hall of Frames met 
het nieuws van de twee brillenmerken. 
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Inmiddels kent elke gerespecteerde opticien het merk Johann von Goisern. 
De monturen van gelamineerd acetaat, die liefdevol worden gemaakt in 
Oostenrijk, door de optiekfamilie Pomberger (3 generaties). Door de populari-
teit van het merk, heeft de fabriek geïnvesteerd in extra productiecapaciteit en 
medewerkers, om zo snelle leveringen te kunnen blijven garanderen. Menig 
populair merk heeft momenteel namelijk last van oplopende levertijden.

JvG Club
Begin dit jaar is verder de Johann von Goisern club gelanceerd. Elke consu-
ment die een Johann von Goisern heeft gekocht en zich registreert, krijgt een 
bedankje met een lidmaatschapskaart met z’n naam erop vanuit Oostenrijk 
opgestuurd. Zo wordt benadrukt dat hij een bijzonder montuur heeft uitge-
zocht. Het doel van de club is om de consument te informeren over het merk. 
Zo kunnen er in het club gedeelte filmpjes worden bekeken over de mensen 
achter Johann von Goisern en over de productie van de monturen. Uw klanten 
worden op deze manier ambassadeurs van het merk en van uw winkel. Bij 
een compliment uit hun omgeving, kunnen ze uitgebreid vertellen over hun 
bijzondere bril en hun opticien. Bij de lancering van nieuwe collecties krijgt 
de consument een mail met als doel extra traffic te genereren bij de dealers.

Naast deze ontwikkelingen wordt er uiteraard ook volop gewerkt aan de 
monturen zelf. Sinds eind vorig jaar wordt er een nieuw revolutionair flex-
scharnier van Redtenbacher gebruikt voor de veren. Van deze scharnieren kan 
de opticien zelf het binnenwerk vervangen, efficiënt voor u en handig voor de 
consument, die z’n bril niet meer hoeft te missen bij een ongelukje. 

Nieuwe Modellen
Dit najaar wordt de toch al ruime collectie (meer dan 65 modellen) uiteraard 
ook verder uitgebreid. Er zijn 8 nieuwe modellen voor volwassenen en 2 

nieuwe modellen voor Kids, in een verscheidenheid aan nieuwe kleuren. Voor 
een aantal kleuren is een nieuwe schuine symmetrische lamineertechniek ont-
wikkeld, voor de consument die wel een kleurrijk montuur wil, maar niet te 
uitbundig. De modellen hebben veelal wat kleinere ronde vormen met dunne 
lijnen, passend bij de huidige trend. Later dit najaar wordt de succesvolle zon-
nebrillencollectie verder uitgebreid met 8 nieuwe modellen.

Ook op zoek naar een merk dat een partner van uw winkel wil zijn en onder-
scheidend vermogen creëert? Bezoek dan voor meer informatie onze stand op 
de Niche (Stand 28), Hall of Frames (Stand 46) of Silmo. Wij inspireren u graag! 

Voor aanvullende informatie: Eye Supply, Tel. +31 (0)10-2657762, 
www.eyesupply.nl, www.johann-v-goisern.com, 
Hall of Frames Stand: 46, Stand Silmo: The Village Hal 5A Stand S 086

Johann von Goisern meer dan een onderscheidend merk

Het merk Johann von Goisern is de autoriteit op het gebied van gelamineerd 
acetaat. Naast een prachtige uitgebalanceerde collectie streeft het merk 
ernaar om echt partner te zijn van de opticien.
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De nieuwe modellen kenmerken zich door zeer kleurrijke prints die doormid-
del van 7 stappen met de hand worden aangebracht op het metaal, waardoor 
elke bril uniek is. Er zijn ook nieuwe technieken gebruikt om de monturen zo 
te bewerken dat er verschillende effecten ontstaan op het metaal, zoals een 
houtnerf look, een gaas look en 3D blokjes. Tenslotte beschikken de monturen 
over het gepatenteerde nylon scharnier van Mad in Italy, dat het terugdraaien 
van de schroeven voorkomt en de kans op lasbreuken wegneemt, omdat er 
geen soldeerpunten zijn.  

Op zoek naar kleurrijke onderscheidende  metalen monturen, laat u  dan op de 
Hall of Frames verrassen door de vernieuwende collectie van Mad in Italy, die 
uit meer dan 45 modellen bestaat. 

Contact gegevens: Eye Supply, 
Tel. +31 (0)10-2657762, 
www.eyesupply.nl     
Hall of Frames Stand: 46 of bezoek Mad in Italy op de Silmo

Nieuwe Mad Fun monturen van Mad in Italy, 

onderscheidend en innovatief

De polycarbonaat glazen zijn dunner en lichter van gewicht dan reguliere 
glazen. Ze beschikken over een meervoudige ontspiegeling en een gepaten-
teerde technologie die blauw licht blokkeert. Dit zorgt voor een uitzonderlijke 
visuele scherpte, beter zicht bij beeldscherm gebruik en een bescherming van 

de ogen tegen schadelijk blauw licht. Hiernaast bieden de glazen bescherming 
tegen UVA/UVB-stralen. Kortom: uitzonderlijke kwaliteitsleesbrillen met een 
uitzonderlijk design.

De Polinelli collectie bestaat uit drie modellen (heren, dames en unisex) en 
diverse kleuren en kleurencombinaties. Bekijk ze op de stand van Optiplus 
(A29) op de Centrop sales en profiteer van mooie kortingen!  Of bezoek de 
webshop op www.optiplus.nl.

Polinelli Milano staat voor premium leesbrillen met optische glazen en blue 
filter technologie. Stijlvol, Italiaans design en premium kwaliteit maken het 
verschil bij deze kant en klare leesbrillen. 

Polinelli Milano, Italiaanse design leesbrillen bij Optiplus

Mad In Italy is een leuke, onderscheidende en vernieuwende 
collectie die voor 100% gemaakt wordt in Italië. De collectie 
bestaat uit 3 lijnen: Mad Italy, Mad Up en Mad Fun. Voor 
dit najaar zijn de nieuwe monturen van Mad Fun erg 
spectaculair. 

http://www.eyesupply.nl/
http://www.optiplus.nl/
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We make it visible.

// FASCINATION
 MADE BY ZEISS
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Het moment dat u even scherp reageert als dat u kĳkt. 
ZEISS DriveSafe brillenglazen voor veilig en 
betrouwbaar autorĳden.

// DRIVESAFE LENSES
MADE BY ZEISS

www.zeiss.nl/vision

ZEISS DriveSafe Lenses:

• 72% van de brildragers zijn geïnteresseerd in een goede kijkoplossing voor tijdens het autorijden,
die ook de gehele dag te gebruiken is.

• Eenvoudige upsell: uit onderzoek blijkt dat consumenten bereid zouden zijn 20% meer te betalen
voor een toevoeging aan hun brillenglazen die de rij ervaring verbetert.

• Verbeterd zicht voor unifocale en multifocale brillenglazen.

• Verbeterd zicht in lage lichtomstandigheden zoals schemer en donker.

• Vermindert schittering van tegemoetkomend verkeer en straatverlichting.

• Accuraat zicht op de weg, het dashboard en spiegels, vooral in de perifere zone van het glas.

http://www.zeiss.nl/vision
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Frans Sanderse van Wecare vertelt: “Wecare start met de opname van de gege-
vens van de klant, gaat dan verder met de realisatie van een ontwerp en dan 
volgt er wederom een bespreking. Na het samen eens te zijn geworden omtrent 
de getoonde voorstellen worden de 3d ontwerpen gemaakt die dan een heel 
duidelijk beeld van de toekomstige zaak weergeven.”

“Middels de 3D worden diverse kleur- en materiaalsamenstellingen in beeld 
gebracht waar uiteindelijk - als iedereen tevreden is - met de ideeën en kleuren 
gezamenlijk tot de eindbeslissing voor de ombouw wordt besloten. Daarna 
gaat Wecare nog een ‘virtual reality’ uitwerking realiseren waardoor de opti-
cien al door zijn eigen winkel kan lopen. Wat kan een opticien nog meer 
wensen voordat hij zijn zaak laat verbouwen? Het kost per slot van rekening 
altijd veel geld dus wil iedereen graag weten wat hij daarvoor kan verwachten. 

Dat wij als Wecare er plezier in hebben dit allemaal te kunnen aanbieden dat 
spreekt voor zich.”

“Een mooie opkikker voor de toekomstige optiek verbouwingen waar wij als 
Wecare in binnen en buitenland druk mee bezig zijn.”

“Op de Centrop zullen wij als Wecare de opticiens een kijkje laten nemen door 
de ‘virtual reality’ bril van gerealiseerde projecten. Ook zal Wecare een plat-
tegrond kleurwedstrijd presenteren om er nog verder achter te komen wat voor 
kleuren en materialen de diverse opticiens aanspreken.”

Voor aanvullende informatie: Wecare International
Tel. +31 (0) 318457565, www.wecare-int.com

Wecare gaat sterk door op de weg van de ‘virtual reality’. Dit alles om de 
opticien - voordat de winkelverbouwing in opdracht word  gegeven - goed 
te kunnen informeren hoe hun toekomstige zaak eruit gaat zien.

‘Virtual reality’ voor de optiek bij Wecare

Wecare is verhuist

Al langer was Wecare op zoek naar een geschikte partner waar zij 
de interieurproductie konden onderbrengen en die hen in de breedte 
kon ondersteunen op diverse gebieden zoals productontwikkeling, 
marketing, metaal, meubelproductie en projectbegeleiding.

Frans Sanderse van Wecare: “Wij zijn verheugd u mee te delen dat wij 
met ingang van 1 juni 2015 een samenwerking zijn aangegaan met 
Vika Winkelinrichtingen BV te Apeldoorn.”

Vika Winkelinrichtingen is totaalleveranciers van winkelinterieurs, 
waar de kracht lig in innovatief vermogen, logistiek, flexibiliteit en 
daarbij passende calculaties. Waarden die prima passen bij de suc-
cesfactoren van Wecare.

Vika voorziet vele internationale ketens van accessoires, displays en 
shop- in-shop concepten. Ook voor het turn-key oplevering van pro-
jecten kunt u bij Vika Winkelinrichtingen terecht. Graag verwijzen wij 
voor hun referenties naar www.vikawinkelinrichtingen.nl.   

B E U R S N I E U W S
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Daan  vertelt ons uitgebreid over de voordelen van Jill Marketing: “Jill Marketing 
is opgericht om de zelfstandige opticien nog verder te ondersteunen in zijn 
marketing activiteiten. We richten ons op een viertal gebieden: het werven van 
nieuw klanten, het analyseren en rapporteren, het valideren en het creëren.”

“Het vinden van nieuwe klanten is in de huidige tijd een lastig proces. De tra-
ditionele huis-aan- huisbladen hebben hun kracht verloren. Sociaal media wint 
terrein en kan ook zeer effectief zijn. Je kan echter ook nieuwe klanten winnen 
door heel gericht en effectief klanten aan te schrijven, maar dan moet je wel 
weten welke klanten je aanschrijft en met welke boodschap.”

“We zijn daarom gestart met een datascreening om de klant meer inzicht te 
geven in het klantenbestand. De database wordt gescreend van de klanten die 
de laatste acht jaar in de winkel zijn geweest. De screening laat zien hoeveel 
adressen er nog kloppen. We komen in de praktijk tegen dat veel mensen ver-
huisd zijn (7%) of overleden (2%). De datascreening levert met 100% garantie 
het nieuwe adres bij een verhuizing. Ook de adressen die niet kloppen halen 
we eruit. Daarnaast melden we de overleden klanten af. De data is na de 
screening weer helemaal schoon. We bieden op dit  moment een gratis datas-
creening datascan voor de zelfstandige opticien aan.”

Klantprofielen
“In diezelfde screening (naast het opschonen hiervan) worden tegelijkertijd 
klantprofielen opgesteld, kenmerken zichtbaar en de geografische spreiding van 
de klanten bepaald. Het klantprofiel bestaat in totaal uit 42 profielen. Jill gene-
reert samen met haar datapartners unieke klantprofielen voor de Nederlandse 
optiekmarkt. Denk daarbij aan jonge gezinnen, oudere paren, alleenstaande 
ouderen et cetera. Dit zijn profielen die speciaal zijn samengesteld voor de 
Nederlandse markt en sociaal cultureel en demografisch sterk zijn. De profielen 
worden opgebouwd uit sociale klasse, inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd 

De grootste uitdaging voor een zelfstandige retailer is het vinden en behou-
den van klanten. En dat is nu precies de reden waarom Jill Marketing is 
opgericht. Het bedrijf is gestart door Ron Timmermans, die we natuurlijk 
ook kennen van EyeFactory. Het bedrijf wordt gerund door Daan Collet. 
“Met EyeFactory boden we al verschillende marketingmodules voor de zelf-
standige opticien aan, maar we wilden meer bieden dan dat en niet alleen 
aan EyeStore gebruikers maar aan de hele markt”, vertelt Daan Collet. Jill 
Marketing combineert gegevens uit de winkeldatabase met informatie uit 
de grootste consumentendatabase van Nederland en voert op basis hier-
van onder andere zeer gerichte en gesegmenteerde DM campagnes uit. 
Persoonlijk en met een hoog rendement!  

Jill Marketing: een nieuw en zeer gericht niveau van marketing 
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kinderen en leeftijd van de hoofdbewoner. Daarnaast vult Jill deze profielen 
aan met specifieke kenmerken uit de optiekmarkt. Bijvoorbeeld: De 60 plusser 
van 2 x modaal zonder inwonende kinderen, samenwonend/getrouwd besteed 
gemiddeld € 791,- aan een multifocale bril die hij/zij 1 maal in de 41 maanden 
vervangt. Ze komen om de 26 maanden op controle en dragen slechts in 9% 
van de gevallen contactlenzen, etc. Op basis van dit soort profielen kun je zeer 
gerichte selecties doen in je eigen bestand, maar ook in ons landelijke adres-
senbestand.

Alleen op welstand en leeftijd toetsen is namelijk onvoldoende. Men kan 
bijvoorbeeld wel een multifocale bril betalen, maar niet  geïnteresseerd zijn 
in een dure variant. Door inzicht te verkrijgen in deze profielen, weet je ook 
precies welke klanten interessant zijn om aan te schrijven en welke boodschap 
hen aanspreekt.”

“Bij de gratis datascreening krijgt de opticien inzicht in de elf globale profielen. 
Stapt men in bij de maandelijkse datascreening dan krijg je inzicht in de 42 
profielen en kan je nog gerichter marketingacties opzetten.”

Van algemene boodschap naar persoonlijk
“Op dit moment zien we in de praktijk dat de opticien vaak een algemene 
boodschap communiceert naar een groot gedeelte van zijn klantenbestand. 
Wat je na de datascreening kan, is gericht per doelgroep communiceren op 
welstand, geografisch-, en cultuurniveau. Je kan dan een hele andere beleving 
en boodschap aan een kaart meegeven. De kaart komt op het juiste moment 
bij de juiste persoon.  ” 

Gebiedsanalyse en klantwerving
We spreken hier nog alleen over de data van de bestaande klanten. Jill 
Marketing voert ook een gebiedsanalyse uit, waar men kan zien waar potentiele 
klanten wonen. “Ook dit gebeurt op basis van de profielen en daardoor kunnen 
nieuwe potentiele klanten heel gericht benaderd worden. Een gebiedsanalyse is 
dus speciaal geschikt om nieuwe klanten te werven. De kaart benadert de juiste 
doelgroep met de juiste boodschap, waardoor het rendement veel hoger is.”

“Je kan ook precies zien welke doelgroepen voor de omzet zorgen en waar nog 

terrein te winnen is. Bijvoorbeeld: hoe trek ik de jongeren naar mijn winkel? 
Hoe deze te benaderen en waar? Je bereikt ze natuurlijk goed me social media. 
Ook daarin kunnen wij ondersteunen.”

“De reacties vanuit de markt zijn erg enthousiast. We leveren dan ook niet 
alleen een dienst, maar gaan een traject in met de opticien om hem zo goed 
mogelijk te ondersteunen in zijn gehele marketingtraject. Dit wordt helemaal 
netjes uitgestippeld in een jaarplanning. We willen de opticien echt ontzorgen 
en dit deel van het ondernemen uit handen nemen. We ontwikkelen complete 
concepten, DM campagnes, mailings, advertenties, websites, webshops en 
sociale media.”

Jill bestaat uit een team van enthousiaste en creatieve mensen die beseffen 
dat marketing een sleutelwoord is tot succes. “We zijn gespecialiseerd in het 
werven van nieuwe klanten en het binden van huidige klanten”, aldus Daan 
Collet tot slot. 

Voor aanvullende informatie: 

Jill Marketing
Tel. +31 (0)85 2019711
www.jillmarketing.nl 

Waarom Jill Marketing? 

Beter inzicht in uw klanten 
Effectieve marketingactiviteiten
Meetbare resultaten
Data gestuurd ondernemen
Hogere opbrengsten
Professionele begeleiding
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OWP presenteert zelf de nieuwste dames- en herencollectie. In de damescol-
lectie zijn er twee nieuwe brillen die zich kenmerken door de combinatie van 
metaal met elegante vormgeving. Het eerste model heeft een vloeiend front en 
slank uitziende pootjes die de bril een elegant maar modern aanzien geven. 
Naast effen kleuren is de bril ook in hazelnoot/ivoor of violet/roze craquelé 
verkrijgbaar. Het andere model valt op door de artistiek gevormde pootjes en 
is in zes opvallende of subtiele kleurcombinaties verkrijgbaar. Beide modellen 
blinken uit door het design met veel aandacht voor detail, waarmee perfect een 
statement te maken is.

High-tech mannenbrillen
In de mannencollectie van OWP vallen vooral de technische vernieuwingen 
op. Twee brillen zijn gemaakt van superlicht HD acetaat dat slechts enkele 
millimeters dik is. De een bestaat uit een panto-voorkant met pootjes met RVS 
decoratie en de andere heeft een front van RVS en is afgemaakt met acetaat. 
Twee andere modellen vallen door de geavanceerde aansluiting van de pootjes 
op het front op. Een speciaal ontworpen, viervoudig gebogen stuk  metaal 
behelst niet alleen het scharnier maar ook een metalen naald en een schroef 
die het pootje op zijn plek houden. De collectie OWP-brillen voor mannen 
concentreert zich naast hoogwaardige materialen en technische verfijning ook 
op maximaal comfort.

Metropolitan
Bij Metropolitan zijn er twee nieuwe modellen in de collectie Sun. De eerste 
is gevormd naar een kattenoog en is daarmee een hommage aan diva’s uit de 

jaren ’50 zoals Grace Kelly en Jacqueline Kennedy. De nieuwe damesbril is 
er in zes kleuren met lenzen die contrasteren. Dit laatste komt ook terug in 
de nieuwe zonnebril voor mannen. Deze valt naast de contrasterende kleu-
rencombinaties op door de ronde lenzen in het panto-front. De glazen zijn 
polariserend of reflecterend, beschermen tegen UV-straling en verminderen 
schittering. Ten slotte zijn er drie brillen in de speciale editie ‘Metropolitan City 

Lights’, die geïnspireerd is op het drukke stadsleven en op jongeren is gericht. 
Er is keuze uit dertien kleurencombinaties.

Mexx
Mexx introduceert ook veel nieuwe stijlen. De mannenbrillen vallen op door 
de doorzichtige acetaat pootjes met kleurige gedeeltes en metalen inzet. De 
‘Mexx Eyes’ damesbrillen hebben een ongecompliceerd front van acetaat of 
metaal en transparante of matte pootjes met geometrische zigzagprints. Het 
mannenmodel van Mexx Eyes heeft een streepjesopdruk. De juniorcollectie 
van Mexx bestaat uit twee acetaatmodellen in vier kleuren. Het meisjesmodel 
hebben een front van acetaat en pootjes van metaal met het logo uitgesneden. 
De verkrijgbare kleuren zijn fuchsia-violet, turquoise-blauw of zwart. Voor jon-
gens is er een acetaatbril met een simpel front, geborstelde oppervlaktes en een 
imitatie-houteffect. Ten slotte heeft ook Mexx een zonnebrillencollectie voor 
2016 met veel ronde en ovale vormen. Meest opvallend in deze collectie zijn 
de reflecterende lenzen en de frames met goud- of zilvereffect finish.

Meer informatie:
OWP Brillen
Tel. +49 (0)851 59010
www.owp.de

OWP presenteert nieuwe collecties van drie merken

OWP staat begin september op de Centrop-Sales beurs te Nijkerk. Hier zal 
het de herfst- en wintercollectie presenteren van de drie merken die onder 
de paraplu van OWP vallen: Metropolitan, Mexx en OWP zelf. Hier alvast de 
belangrijkste nieuwtjes.

Vrouwenmodel 1402 

van OWP valt op door 

de bijzondere pootjes

Zonnebrillen van 

Metropolitan

Mexx ‘Sun’ 

zonnebrillencollectie

http://www.owp.de/
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C O L U M N

Je hoort ze, je vertelt ze, je gelooft ze of je stopt ze in de map “broodje aap”. 
Vanaf het moment dat we uit de zee gekropen zijn en leerden lopen en wat 
later praten, communiceren we met verhalen. Zeker in het begin was dat best 
handig om elkaar te vertellen voor welke dinosaurus we hard moesten weglo-
pen en welke eetbaar was …..

Later, toen we inmiddels in plaggenhutten woonden, was het vertellen van ver-
halen de manier om wijsheden door te geven en bij gebrek aan TV en Internet 
elkaar te vermaken tijdens de lange winteravonden.Door de mondelinge over-
levering is het vaak niet bekend of ze waar zijn, waar ze vandaan komen en 
waarom ze zijn blijven voortleven.

Tegenwoordig wordt iedere komma, ieder ding wat je doet, vastgelegd. In 
geluid, beeld en tekst. De gemiddelde Amerikaanse presidentskandidaat kan 
liegen wat ‘ie wil, als hij 15 jaar geleden een keer ondeugend naar z’n secre-
taresse heeft geknipoogd (of iets dergelijks ….) dan wordt dat uit één of ander 
digitaal bestand opgediept en door zijn opponenten gebruikt om zijn onbe-
trouwbaarheid aan te tonen.

Bedrijven die beweren het goed voor te hebben met de mensheid worden 
publiekelijk aan de schandpaal genageld als blijkt dat hun producten slecht 
zijn voor je gezondheid of dat het maken ervan een voetafdruk veroorzaakt 
waar onze achter-achter-kleinkinderen de prijs voor gaan betalen. 

Allemaal verhalen die blijven plakken, die voortleven en bepalen hoe we over 
dingen en mensen denken.

In de huidige gecompliceerde wereld neemt het vertellen, en vooral bedenken 
van verhalen een hele belangrijke plaats in. We hebben verhalen nodig om grip 
te krijgen op de dingen om ons heen, om ze te leren begrijpen, een plaats te 
geven en er iets van te leren.
Een verhaal geeft samenhang tussen losstaande feiten en maakt ze beter ver-
werkbaar voor ons brein. En, niet het minst belangrijk, we nemen onze meeste 
beslissingen op basis van emotionele criteria. Precies datgene wat een verhaal 
moet geven, emotie.

De aankoopbeslissing van, laten we zeggen een bril, is een emotionele beslis-
sing. Dat lijkt misschien niet zo te zijn gezien de grote aantallen die er worden 
verkocht op basis van alleen de lage prijs maar als je even doordenkt dan is 
dat toch zo.

Het verhaal dat hieraan ten grondslag ligt is het verhaal dat je dagelijks in grote 
porties via alle media voor de kop krijgt geslingerd: “een bril is een functioneel 
ding dat makkelijk en voor weinig geld te koop is”. De emotie schuilt niet 
zozeer in die boodschap alswel in het feit dat je (veel) geld overhoudt om 
andere, leukere dingen te doen of te kopen.

Met andere woorden, de klant heeft een verhaal nodig om zichzelf, en ook zijn 
omgeving, te overtuigen van het feit dat de aanschaf van een dure en bijzon-
dere bril een besluit is dat hem iets brengt. Smaak, stijl, uitstraling en vooral 
ook de kennis daarover die hij met anderen kan delen.

Als jouw klant op de verjaardag van ome Arie voor het eerst publiekelijk 
optreedt met zijn nieuwe bril dan krijgt hij daar zeker reacties op. Meestal 
is de eerste opmerking “had je geld teveel?” en wordt met trots gemeld hoe 
goedkoop het ding van de gesprekspartner was. De reactie van jouw klant zou 
dan moeten zijn: “nee, jij smaak te weinig?”, gevolgd door het ventileren van 
de kennis van jouw klant over zijn bril. Jouw klant heeft smaak, stijl en kan er 
nog iets over vertellen ook.

Geef je klanten een verhaal mee. Dat kan hem zitten in je uitzonderlijke vak-
kennis, je buitengewone service, je fantastische koffie, je bijzondere producten 
en wat je klant daar allemaal (meer) mee kan en uitstraalt. Maak het tastbaar 
en geef er samenhang aan.
Maak van je klant een trotse klant, een ambassadeur!

Vertelse, Dick

Verhalen

Dick

In deze column laat Dick Hulsbos zijn licht schijnen over de ontwikkelingen 
en bijzonderheden binnen de optiekbranche. Dick heeft een grote passie en 
liefde voor het brillenvak en is al bijna 27 jaar eigenaar van Odé Frames. 
‘Being different’ is een motto dat helemaal bij Dick en Odé Frames past.



O N D E R N E M E N

Motivatie is de onmisbare factor in de succesformule!

Motivatie, of anders gezegd, drijfveren is dàt wat een persoon tot een bepaald gedrag aanzet. Dit kunnen aange-
boren drijfveren zijn (zoals voeding) of aangeleerde drijfveren (zoals beloning bij prestaties). Bij de aangeboren 
drijfveren draait het vooral om het spel en bij de aangeleerde drijfveren draait het om de knikkers.
Ah, denkt u als werkgever, dat is interessant. Want goed gemotiveerde mensen maken het succes, en dat geldt 
ook zeker voor ons in de optiekbranche. Net zoals dat alle medewerkers het belangrijk vinden om een leuke, 
interessante en goed beloonde baan te hebben. Zo vinden werkgevers het belangrijk om goed gemotiveerde 
medewerkers in dienst te hebben. Oftewel, wederzijdse belangen. 

Motivatie alleen is niet voldoende.
Dat een goede motivatie alleen niet voldoende is mag duidelijk zijn. Een onhandig persoon die goedbedoeld een 
ingewikkelde reparatie probeert te maken is wel degelijk gemotiveerd, maar levert vrijwel zeker geen kwaliteit. 
Motivatie werkt als een katalysator, het versterkt of verzwakt een bepaalde vaardigheid of kunde. 
Als ik dit beeld loslaat op onze optiekbranche dan zie ik gelijk dat menig werkgever prima in staat is om de 
vaardigheden en kunde van zijn medewerkers te bepalen. Maar over het hoofdstuk motivatie zijn heel wat meer 
onzekerheden en vraagtekens. We willen elkaar graag stimuleren en motiveren, maar hoe? 

Weten door meten.
Een belangrijke uitspraak in de wetenschap is ‘meten is weten’. En dat klopt, als we een oogmeting doen dan 
weten we precies wat we nodig hebben. Daar gokken we niet naar, nee dat meten we. Maar iemands drijfveren 
ontdekken en weten wat iemand motiveert, stimuleert? Dat is een heel ander verhaal, daarbij gaan we vaak op ons 
gevoel af en op wat we zien. We kijken hoe ijverig een medewerker is of we geven motiverende complimentjes 
waarvan we hopen dat ze de medewerker extra stimuleren. 

Kan je motivatie dan ook meten?
Ja, je kunt iemands drijfveren namelijk meten. Waar wordt iemand nou warm van? Wat doet iemands hart sneller 
kloppen en waar is iemand nou echt goed in? Waar wordt iemand structureel blij van en wat heeft iemand nog 
meer in zijn mars? Allemaal zaken die zowel voor werkgever als medewerker van groot belang zijn om te weten. 
Ja weten, want ze zijn onafhankelijk te meten. En hoe dan? 

Er zijn verschillende methoden om dit te doen, dat kan gaan van uitgebreid psychologisch onderzoeken tot een 
simpel testje in een damesblad. Dat de kwaliteit en het resultaat hiervan verschillend is spreekt voor zich.

Drijfveren in de optiek?
Omdat de factor mens zo belangrijk is in de optiekbranche is er door een aantal mensen gekeken hoe we deze 
factor goed in kaart kunnen brengen en hoe we deze per individu kunnen optimaliseren. Onder leiding van Prof. 
Dr. Nico Schraag is er een speciale drijfveren analyse ontwikkeld die onder andere door mij gebruikt wordt bij 
mijn organisatie trajecten. Maar ook als losse analyse is deze erg goed bruikbaar, bijvoorbeeld als goed onder-
bouwde basis voor uw personeelsgesprekken.

Wilt u ook weten hoe uw eigen drijfveren én de drijfveren van uw medewerkers optimaal ingezet kunnen worden? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact op. www.besmartconsulting.nl

Motivatie

Ondernemer worden is in theorie maar een kleine stap. Na inschrijving bij de 
KvK ben je op papier een ondernemer. Het lijkt wel of iedereen het kan. Toch 
is het een vak apart. Een vak dat naast uw specialisme – optiek, optometrie 
en/of contactlensspecialist – de nodige kunde en aandacht vraagt. Want hoe 
genereer je meer klanten, hoe weet je ze tevreden te stellen met jouw kennis 
of kunde over de optiek, en hoe te voldoen aan een enorme berg met regels en 
verplichtingen die bij het ondernemen om de hoek komen kijken? Het marke-
tinggedeelte (klanten vinden) aan de ene kant, en de Belastingdienst en andere 

overheidsregels aan de andere kant. Kortom, het ondernemerschap is breed 
en iedereen loopt tegen de nodige drempels en problemen aan. Herkenbaar? 
Voor sales trainer Harry Dickhoff, consultant Bert Smelik en fiscaal jurist 
Mike Grippeling in ieder geval wel. Alle drie zijn zij binnen hun eigen speci-
alisme ‘ondernemers’ binnen de optiekbranche. Zij kennen het klappen van 
de zweep, maar leren tegelijkertijd nog iedere dag bij. In deze nieuwe vaste 
rubriek van vaktijdschrift De Opticien schetsen Harry, Bert en Mike herken-
bare situaties waar u als optiekondernemer tegenaan loopt. 

Uw personeel maakt de winkel. Dat is een gegeven. Ongemotiveerd personeel 
kan immers dodelijk zijn. Niets vervelender dan een winkel binnen te lopen 
waarbij het personeel liever met elkaar bezig is dan met de verkoop. Of zodra 
de winkel gesloten is men niet weet hoe snel de weg naar huis te vinden. Het 

tegenovergestelde kan natuurlijk ook. Die werknemer die altijd een tandje 
extra bijzet en op zijn vrije dag toch nog even belt om te vragen of klant X 
nog langs is geweest. Hoe kan dit toch? Deze grote verschillen in motivatie en 
hoe hier als werkgever het beste mee om te gaan…
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Bert Smelik is gediplomeerd opti-
cien en al ruim 28 jaar werkzaam in 
de optiekbranche. Na 10 jaar winke-
lervaring en 15 jaar bij Friederichs is 
hij in 2010 zijn eigen adviesbureau 
voor zelfstandige opticiens begon-
nen, BeSmart Consulting. Hierbij 
staan Mens & Organisatie centraal, 
omdat dit de basis vormt voor elke 
succesvolle onderneming. 

Website: www.besmartconsulting.nl
Email: info@besmartconsulting.nl
Tel: 06-536 355 87

Bert Smelik

http://www.besmartconsulting.nl/
http://www.besmartconsulting.nl/
mailto:info@besmartconsulting.nl
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Motivatie, de sleutel tot jouw bedrijfssucces

Je personeel ‘maakt’ de winkel. Hoe zij dat doen wordt voor het grootste gedeelte bepaalt door hun motivatie. Dat 
is een gegeven.

Ongemotiveerd personeel kan immers dodelijk voor je bedrijfsvoering en leiden tot het langzaam verminderen van 
de drie i’s: Initiatief, Inzet, en Innovatievermogen. Verkoopmedewerkers vinden hun werk leuk, houden van klanten 
en waarderen dat elke dag anders is… Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste opticiens hun verkoopmedewerkers 
super servicegericht zijn, wat henzelf sterk motiveert: het is echt vaak: ‘alles uit de kast trekken’ voor de klant, geen 
moeite is teveel.

Het toenemend probleem is dat de consumenten deze instelling niet altijd op prijs stellen, waardoor een zekere 
mate van demotivatie bij je winkelmedewerker ontstaat. De verkoper snapt de houding van de klant niet, “ik doe 
wel zo mijn best en toch: vindt hij of zij het niks, te duur” en: “kijken ze liever na een uur onvermoeibare inzet 
‘toch liever nog even verder!’’

Waardoor wordt dit nou veroorzaakt?
Allereerst, de onzekerheid, niet elke consument over de streep te trekken is een van de meest motiverende facto-
ren waardoor verkopers dit werk graag doen: resultaatgerichtheid… en dus blijven zoeken naar manieren hoe je 
verkoop beter kan…. En dan.. ontstaat wat we noemen: de ‘paradoxale communicatie’: je als verkoper wel willen 
verbeteren maar toch… uit veiligheidsredenen liever vasthouden aan je oude veilige technieken: ‘de gewoonten 
van de mens zijn vaak zijn veiligheidsgordel’ waardoor verbetering vaak uitblijft.

Vaak blijkt dat verkopers gemotiveerder worden, door spanningen in communicatie tussen verkoper en consument 
eens te inventariseren en vervolgens te horen wat elke verkoper dan doet… tip: vraag je verkopers nou eens onder 
de koffie wat ze zeggen wanneer de klant zegt: ‘ik vind het wel erg duur!’

Je verbaast je over de verschillende antwoorden maar door er over te praten en er
aandacht aan te besteden, motiveert het om het beter te doen!

Nico Schraag 

Nico Schraag is communicatieadvi-
seur, spreker en. Als Consumentoloog 
combineert hij namelijk de nieuwste 
trainingsmethoden en communica-
tie-inzichten met een aantoonbare 
brede praktijkervaring. Ook Mark 
Rutte behoorde bijvoorbeeld tot 
zijn clientèle. Daarnaast helpt hij al 
meer dan dertig jaar optiekonderne-
mers om meer rendement uit hun 
onderneming te halen. 

Website: www.nicoschraag.nl
Email:  info@nicoschraag.nl
Tel:  +31 (0) 355330028

Motivatie maakt van werknemers betrokken medewerkers

Ondernemers merken op een bepaald moment dat zij niet alles meer alleen kunnen doen. Ze moeten dan op zoek 
naar medewerkers die helpen om hun bedrijf verder uit te bouwen. En liefst willen zij natuurlijk hun gepassioneerd-
heid terugzien bij hun medewerkers. Maar helaas is personeelsmotivatie geen studievak op de optiekopleidingen en 
daardoor gaat er onnodig veel waardevolle energie verloren. 

Gemotiveerde medewerkers krijgen energie door het samen werken en het helpen vervullen van gemeenschappe-
lijke doelen. Minder gemotiveerde werknemers echter verbruiken veel energie tijdens het werk, zijn daardoor sneller 
moe en vaak minder positief over het werk. 

Creëer zekerheid
Schenk vertrouwen, want wederzijds vertrouwen is de basis voor betrokken medewerkers. Doe wat je zegt en zorg 
dat je een voorbeeldfunctie uitdraagt. Voorbeeld doet immers volgen, maar let wel op, zowel positief als negatief. 
Werk samen aan een mooi perspectief voor een gezonde toekomst. Als je werknemers weten wat er leeft, zullen 
ze met goede ideeën komen. Communiceer duidelijk welke richting je op wilt, maak gebruik van hun creativiteit 
en laat hen gerust meebeslissen. Respecteer de mening van je medewerkers. Luister oprecht, want als hun mening 
telt en als hun ideeën daadwerkelijk uitgevoerd worden zal er positieve energie vrijkomen. Aan een gemotiveerde 
en deskundige medewerker kan je gerust delegeren. Zo zorg je direct voor voldoende uitdagingen en signaleer je 
doorgroeimogelijkheden. Medewerkers halen bevrediging uit persoonlijke ontwikkeling, het bezitten van kennis, 
behaalde successen, acceptatie, waardering en erkenning. Deel daarom gerust vaak en veel complimenten uit.

Motivatie zorgt voor extra loyaliteit
Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn loyaal en ze werken mee aan het versterken van klantrelaties. Klanten 
worden hierdoor op hun beurt meer betrokken bij het bedrijf en zullen andere klanten werven. Niets werkt motive-
render dan de feedback van tevreden klanten die ook nog positief recommanderen. Medewerkers die ambassadeurs 
zijn creëren zo wederom ambassadeurs bij je klanten. Worden de resultaten hierdoor beter, betaal je medewerkers 
dan goed en naar behoren, want ook zij werken tenslotte om geld te verdienen.

Heeft jouw bedrijf een motivatie of inspiratie boost nodig? Ik help je graag, tot snel!

Harry Dickhoff richtte in 2004 
Optical Support, training, coaching 
en advies op. Na ruim 10 jaar erva-
ring als gediplomeerd opticien/con-
tactlensspecialist en bedrijfsleider 
stapte hij over naar de optische 
groothandel. Bij Carl Zeiss en Essilor 
Benelux heeft hij in ruim 12 jaar veel 
ervaring opgedaan in diverse marke-
ting-, sales- en managementfuncties. 
Als trainer, coach en adviseur helpt 
hij zelfstandige optiekondernemers 
en hun verkoopteams bij het ver-
beteren van de klantgerichtheid en 
de commerciële slagkracht. Goed 
getrainde en vooral geïnspireerde 
medewerkers dragen actief bij tot 
meer onderscheidend vermogen en 
een verbeterd bedrijfsrendement.
 
Website: www.opticalsupport.nl
Email: Info@opticalsupport.nl
Tel: 06-250 78 606

Harry Dickhoff

http://www.nicoschraag.nl/
mailto:info@nicoschraag.nl
http://www.opticalsupport.nl/
mailto:Info@opticalsupport.nl


MAANDELIJKSE

et het uitgebreide aanbod aan parameters, in sferisch, torisch, multifocaal en multifo-
caal torisch ontwerp, heeft mark’ennovy alles om aan de visuele behoeftes van uw 
klanten te voldoen. Door premium op maat gemaakte contactlenzen te gebruiken 

zorgt u niet alleen voor een levensveranderende ervaring voor uw klanten, maar u kunt hier-
mee ook uw contactlenspraktijk verbeteren en beschermen.

De eerste zachte maandlens met een 
hoog DK en zonder siliconen.

Gemaakt met Ori:gen technologie,
lage dehydratie, makkelijke handeling

en een hoge scheurbestendigheid.
.

Silicone hydrogel materiaal met
een perfecte combinatie van dK

en watergehalte.

 

mkservices@markennovy.com
T 0800 0232 029

www.markennovy.com

  
 

 
 

AANPASSEN MAKKELIJK GEMAAKT

Het aanpassen van mark’ennovy Contactlenzen 
is eenvoudig. Onze professionele klantenservice 
helpt u de beste parameters te kiezen en 
adviseert u bij de keuze van de ideale contact-
lens voor uw klant. 

Het is simpel, ons team heeft alleen de volgende 
gegevens nodig:

• Brilrefractie

•HVID

 

PARAMETERS

• K-waardes

• Dominante oog
Sferish
Torish

Multifocaal
Multifocaal Torish

Diameter (mm)  13.00 tot 16.00 stappen van 0.50
Basis Curve (mm)  7.10 tot 9.80 stappen van 0.30
Sferisch (d)  -30.00 tot +30.00 stappen van 0.25
Cylinder (d)  -0.75 tot -8.00 stappen van 0.25
As(°) Alle 1º
Additie (d)  0.50 tot 4.00 stappen van 0.50
MF-design  CD – CN

Geometries

IN

MEER 
DAN CONTACTLENZEN

mailto:mkservices@markennovy.com
http://www.markennovy.com/


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

‘TrueBlue Sweeps Optimaal zicht’ maakt gebruik van Tencel® vezels. Deze zijn 
vergelijkbaar met Viscose®, maar worden milieuvriendelijk geproduceerd. Ook 
zijn ze deels biologisch afbreekbaar. Bovendien bevat Sweeps® een unieke 
zuiverheid, zachtheid en absorptievermogen. Dit laatste zorgt ervoor dat vet 
en vuil daadwerkelijk door het doekje worden opgenomen, en niet worden 
verplaatst over het brillenglas zoals bij veel andere brillenpoetsdoekjes. Dit 

voorkomt krassen, zeker bij kunststof oppervlak-
ken. Ten slotte reinigt Sweeps® Optimaal zicht 
met een glanzend en streeploos resultaat. 

Onafhankelijk onderzocht
Het onafhankelijke onderzoeksbureau TÜV 
Rheinland heeft geconcludeerd dat Sweeps® 
doekjes, in tegenstelling tot veel vergelijkbare 
producten, inderdaad geen krassen op lenzen 
achterlaten en de coating intact laten. De brillen-
poetsdoekjes van TrueBlue zijn verkrijgbaar in een 
handige meeneemverpakking van vijftien stuks. Er 
is ook een handige display voor het etaleren van 
de Sweeps® producten.

Meer informatie:
TrueBlue Optics BV
Tel.+31 (0)318 624739
www.trueblueoptics.nl

TrueBlue Optics introduceert de eerste vochtige brilpoetsdoekjes met 
Tencel® vezels met Sweeps® Optimaal zicht. Hierdoor zijn losse schoon-
maaksprays en doekjes niet meer nodig. Ook zijn bekraste brillenglazen na 
het schoonmaken hiermee een ding van het verleden.

Op de aankomende Hall of Frames vakbeurs, op 6 en 7 september 2015, is ook het Belgische brillenmerk Kinto 
aanwezig. Zij presenteren hier de modellen uit de nieuwe najaarscollectie.

Optimaal zicht zonder krassen met TrueBlue

Kinto presenteert nieuwe modellen op Hall of Frames

Kinto is een Belgisch brillenmerk, dat sinds 1978 onafhankelijke kwaliteitsbrillen produceert. Hierbij richt het merk zich 
op ruimdenkende vrouwen en mannen die van mode houden en genieten van het leven. Op de brillenbeurs ‘Hall of 
Frames’ zal het merk de nieuwe herfstcollectie presenteren. Deze collectie zal weer bestaan uit veel originele ontwerpen 
met perfecte pasvorm en veel beschikbare kleuren. De brillen zullen, volgens de gewoonte van Kinto, vervaardigd zijn uit 
hoge kwaliteitsacetaat van marktleider Mazzucchelli.

Meer informatie: Kinto
Tel. +31 (0)23 5574244 (Nederland)
Tel. +32 (0)2 3772097 (België)
www.kinto.be

A D V E R T E N T I EA E
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C O L L E C T I E N I E U W S

‘Met veel plezier ontwerp ik monturen voor Rodenstock. De samenwerking 
met de designers,  het vakmanschap en de kwaliteit van Rodenstock zijn onge-
evenaard. Zij creëren het perfecte canvas voor mijn ideeën en het resultaat is 
een collectie die ik dolgraag wil introduceren!‘, aldus Claudia Schiffer. 

Boyfriend look
De typische Boyfriend look is here to stay en 
kenmerkt zich door stoere vormen, een casual 
twist en een vrouwelijke, high fashion uitstra-
ling. De combinatie van de platte metalen 
veren en het opvallende front van acetaat in 
warme kleurencombinaties zijn een echte 
aanwinst voor de Boyfriend collectie van 
Claudia Schiffer by Rodenstock. 

Oversized collectie
De oversized zonnebril is dé accessoire voor 
een vleugje glamour. Het motto van topmodel Claudia Schiffer: met een over-
sized bril ben je nooit underdressed. De nieuwe modellen zijn modern en 
clean vormgegeven. Mooie, grote zonnebrillen met opvallende en  speelse 
kleuraccenten.

Voor aanvullende informatie: 

Rodenstock  Benelux
Tel. +31 (0)50 5441 599, 
www.rodenstock.nl

Stijlvol genieten van de najaarszon met 

Claudia Schiffer by Rodenstock 

Claudia Schiffer introduceert haar nieuwe  AW15/16 zonnebrillencollectie. 
Met een grote passie voor vintage styling, heeft Claudia zich laten inspireren 
door de jaren ‘60 en ‘80.  Dit zie je duidelijk terug in de kleurstellingen, de 
vorm en stijl van de collectie zonnebrillen die onmiskenbaar van de hand van 
topmodel en fashion icoon Claudia Schiffer is. Verfijnd, maar speels. Elegant 
en draagbaar voor elke vrouw. 

U kunt bij BeSmart Consulting terecht voor alle zaken rondom uw bedrijfsvoe-
ring en in het bijzonder voor:

• Begeleiding bij aan- en verkoop van uw optiekonderneming
• Personeel en Organisatie advies

• Marketing strategie en ondersteuning

“U bent per heden van harte welkom op ons 
nieuwe kantoor, de koffie staat voor u klaar!”, 
aldus eigenaar en oprichter Bert Smelik. 

Voor aanvullende informatie: 
BeSmart Consulting
Rijnzathe 4, 3454PV De Meern, 
Tel. +31 (0)30-6042627 
www.besmartconsulting.nl

Nieuw kantoor voor BeSmart Consulting

BeSmart Consulting, het bedrijfsadvies bureau voor de zelfstandige optiekon-
dernemers groeit en is daarom verhuisd naar een nieuwe kantoorlocatie. Het 
nieuwe kantoor is mooi centraal gelegen in het bedrijvenpark Strijkviertel in 
De Meern.
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HOI, 020 - 56 96 555, www.hollandopticalinstruments.nl 

HOI biedt met de nieuwste innovaties verschillende oplossingen voor uw optometrie-, refractie- b d d

en inslijpapparatuur, die perfect passen in de snel veranderende dynamiek voor complete oogzorg.

-  Neksia slijpautomaat is dé oplossing voor kwaliteit en efficiënt slijpwerk

- Nidek RS-330 biedt de perfecte combinatie van OCT en Fundus Camera in één

- CSO Antares is de nieuwste corneatopograaf met effectieve traanfilm analyse

- Maatwerk en helder advies voor de inrichting van uw refractie- en contactlensruimte

Wilt u ook kennis maken met deze innovatieve instrumenten voor uw bedrijf?

’AAN  
KWALITEIT EN 
PRODUCTIVITEIT 
STEL IK  
HOGE EISEN’

http://www.hollandopticalinstruments.nl/


SALT. is een brillenmerk dat zich vooral laat inspireren door de pracht van de 
natuur. Het bedrijf combineert lifestyle-elementen uit Californië, waar het geves-
tigd is, met Japans vakmanschap om de beste premium brillen te maken. Het doel 
is om authentieke, positieve, inspirerende connecties te maken tussen mensen 
door middel van hun brillen. Het merk heeft nu zelf een connectie gemaakt met 
het eveneens Californische AETHER voor de SALT. + AETHER-brillencollectie 
bestaande uit de Scout en Explorer. 

AETHER
AETHER werd in 2009 opgericht door Jonah Smith en Palmer West. Het idee 
hierachter was het maken van moderne, technische kleding die zowel in stede-
lijke omgevingen als daarbuiten goed tot zijn recht komt. Het bedrijf produceert 
high-performance buitenkleding voor mannen en vrouwen die er toch verfijnd 
uitziet door het gebruik van de beste moderne stoffen op een elegante manier. 
De producten van AETHER zijn gemaakt voor diegenen die vorm en functie graag 
combineren; voor de modebewuste avonturier dus.

Zicht en comfort
De collectie van SALT. en AETHER is specifiek gecreëerd met de motorrijder (m/v) 
in het achterhoofd, maar de brillen zijn geschikt voor iedereen en voor iedere 
gelegenheid. De monturen zijn van lichtgewicht bèta-titanium gemaakt. Dit 
materiaal is flexibel maar bijna onbreekbaar. De belangrijkste eisen waaraan een 
bril voor hogesnelheidsactiviteiten moet voldoen zijn comfort en scherp zicht. Dit 
zijn dan ook de twee meest belangrijke aandachtspunten geweest bij het ontwik-
kelen van de twee brillen. Goed zicht wordt gegarandeerd door de afsluitende 
kleppen aan de zijkant van het montuur, dat storend zonlicht dat langs de glazen 

naar binnen schijnt en windstroming met tachtig procent vermindert. Om toch 
goed zicht naar de zijkanten te kunnen behouden zijn de kleppen geperforeerd.

Lenzen
Er zijn twee lenzen verkrijgbaar, welke beiden gepolariseerd zijn om schittering 
tegen te gaan. De eerste lens heeft ook een fotochromatisch filter dat zich aanpast 
aan de lichtcondities. De tweede lens biedt in plaats hiervan een krasbestendige 
spiegelende beglazing die schittering extra tegengaat. De lenzen en monturen 
zijn in vier kleurencombinaties verkrijgbaar: geborsteld goud met bruin, zilver 
met groen, zwart met grijs of wit met bruin. Het design van de brillen is klassiek 
en tijdloos. 

Meer informatie:
Birei Benelux
Nathan Mooij
+316 17900547
Info@birei.nl

Het premium brillenmerk SALT. en AETHER, een fabrikant van de hoogste 
kwaliteit buitenkleding, hebben hun krachten gebundeld. Het resultaat is de 
gezamenlijke lijn bestaande uit de modellen Scout en Explorer, die vooral 
gericht zijn op motorrijders.

Met SALT. en AETHER op de motor

Explorer

Scout

C O L L E C T I E N I E U W S
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TOPTALENT VERDIENT PERFECT GEREEDSCHAPMr Blue 2.0

Onderscheid uw zaak door uw klanten een unieke en speelse
service te bieden: een persoonlijke gravering in brillenglazen.
Van initialen van de drager, de naam van een kind tot sport-
emblemen en meer; M’Eye Sign biedt u vele mogelijkheden.
Exclusief op de Mr Blue 2.0 werkt het graveerproces snel, 
eenvoudig en automatisch.

Bezoek ons voor meer informatie op de Hall of Frames of neem 
contact op met uw instrumentenverkoper, Christian Ermes via 
telefoonnummer: 088 - 0888 111

www.mrblue2.nl / www.essilorpro.nl
EXCLUSIEF VOOR

LAAT U OVERTUIGEN D.M.V. 
EEN DEMONSTRATIE EN ONTVANG 
EEN BLUETOOTH-SPEAKER!*

Bezoek Essilor op de Hall of Frames 6-7 september 2015.

* zolang de voorraad strekt

http://www.mrblue2.nl/
http://www.essilorpro.nl/


“Het is een perfecte samenwerking tussen de Serengeti en de 24 Uur van Le 
Mans om deze limited edition zonnebrillen collectie te lanceren want zowel 
Serengeti als de 24 Uur van Le Mans zijn de pioniers van technologie en presta-
ties”, vertelt Ron Bouwmans van Bobo’s Eyewear, de distributeur van Serengeti 
in Nederland. 

Sinds 1923, is de 24 Uur van Le Mans het verhaal van de mannen en de machi-
nes, internationaal erkend als de moeilijkste motorsport race in de wereld, 
beroemd om het uithoudingsvermogen en de zoektocht naar prestaties.

Als pionier van de fotochromatische en de Spectral Control® technologie, 
lanceerde Serengeti ‘s- werelds beste lens om auto te rijden in 1982 en is het 
tot op heden nog steeds de meest geavanceerde zonnelens in de zonnebrillen 
industrie.

De Serengeti / 24 Uur van Le Mans limited edition zonnebrillen collectie zal 
bestaan uit het beste van de Serengeti technologie en uitgevoerd worden met 
gepolariseerde minerale en gepolariseerde PhD Trivex lenzen.

“Serengeti zonnebrillen bieden absoluut het beste in lenstechnologie en beste-
den een ongeëvenaarde aandacht aan details”, vervolgt Ron Bouwmans. “De 
fotochromatische lenzen van Serengeti werken doordat zij zich aanpassen aan 
veranderende lichtomstandigheden, zodat de ogen dat niet hoeven te doen. 
De fotochromatische lenzen met het Spectral Control® filter worden donker-
der bij fel zonlicht, worden lichter bij weinig licht of bewolkt weer en filteren 
de kortere blauwe lichtgolven die een atmosferische waas en verblinding 
veroorzaken. Dit vermindert de vermoeidheid van de ogen en het levert de 
ultieme gezichtsscherpte. Deze geweldige veelzijdigheid is de reden waarom 
chauffeurs een duidelijke voorkeur hebben voor  Serengeti zonnebrillen. De 
Serengeti technologie is zo ontworpen dat de chauffeurs moeiteloos elk detail 
op de weg kunnen zien en zo hun prestaties kunnen verbeteren.”

De ontwerpen van de zonnebrillen zijn geïnspireerd op de geschiedenis en het 
erfgoed van zowel  Serengeti als de 24 Uur van Le Mans.

Dani Lagace, Directeur Global Eyewear Division bij Serengeti, zei: “We zijn erg 
trots op deze partnership met de legendarische 24 Uur van Le Mans en zijn blij 
met de unieke ervaring die de race biedt. Het past uitstekend bij onze merk-
waarden: Het hoogste niveau van technologie en prestaties gebaseerd op ons 
unieke erfgoed. De limited edition zonnebrillen collectie die in januari 2016 
zal worden gelanceerd combineert de technische prestaties van Serengeti met 
het heldhaftige imago van de 24 Uur van Le Mans.”

Fabrice Bourrigaud, Directeur Le Mans Spirit verklaarde aan de ACO(Automobile 
Club de l’Ouest)  : “We zijn erg blij om samen te werken met Serengeti 
Eyewear. Zij hebben een enorme grote ervaring en een erkende knowhow in 
de zonnebrillen industrie. Voor de ACO is deze samenwerking zeer zinvol. Nu 
kunnen wij onze fans zonnebrillen aanbieden die kwaliteit, stijl en de beste 
prestaties leveren en dat ook nog in een speciaal Le Mans ontwerp!”

Nadere informatie: Bobo’s Eyewear
T:  +31 (0)73-6901777, www.serengeti-eyewear.com, www.24h-lemans.com

Zonnebrillen specialist Serengeti Eyewear kondigt een nieuwe samenwerking 
aan met de beroemde 24 Uur van Le Mans race en de lancering van een limi-
ted edition zonnebrillencollectie voor 2016.

Serengeti Eyewear kondigt officiële samenwerking 

aan met de 24 Uur van Le Mans

S A M E N W E R K I N G
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J U R I D I S C H  A D V I E S

Met de inwerkingtreding 
van de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ) is het 
arbeidsrecht met ingang 
van 1 januari 2015 en 
1 juli 2015, ingrijpend 
veranderd. In een eerdere 
editie van De Opticien 
hebben wij de belang-
rijkste wijzigingen reeds 
in hoofdlijnen aan u toe-
gelicht. Inmiddels zijn de 
eerste uitspraken over de 

WWZ gepubliceerd. In deze bijdrage lichten we het belangrijkste nieuws over 
de proeftijd en de aanzegplicht aan u toe.  

Proeftijdbeding
Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om een proeftijdbeding op 
te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of 
korter. Een werkgever die in een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes 
maanden toch een proeftijdbeding opnam, kon dan ook geen gebruik maken 
van het (ongeldige) proeftijdbeding, zodat hij een eerder ontslagen werknemer 
weer in zijn functie moest toelaten.

Op de laatste dag van de proeftijd beëindigde de werkgever de arbeidsover-
eenkomst, onder verwijzing naar het proeftijdbeding. De werknemer vocht het 
ontslag aan en stelde daarbij dat het proeftijdbeding niet geldig was overeenge-
komen. Een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
zes maanden of korter, is immers niet toegestaan. Omdat een proeftijdontslag 
daarom niet mogelijk was en de werkgever ook geen toestemming van het 
UWV had om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, oordeelde de rechter dat 
de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd. De vordering van de 
werknemer tot wedertewerkstelling, werd dan ook toegewezen. Ook moest de 
werkgever het loon doorbetalen vanaf de datum van het (onterechte) proef-
tijdontslag, tot aan de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tot 
een einde zou komen. 

Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst
Aanzeggen: hoe zat het ook al weer? De arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd eindigt automatisch op de vooraf overeengekomen datum, zonder dat 
u daar als werkgever iets voor hoeft te doen. Sinds 1 januari 2015 moet de 
werkgever bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 
extra handeling verrichten. Vanaf die datum moet de werkgever bij arbeidsover-
eenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer een ‘aanzegtermijn’ 
van één maand in acht nemen. Dit betekent dat u als werkgever uiterlijk één 
maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schrif-
telijk aan uw werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt 
voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet u dit niet of niet op tijd, 
dan moet u aan de werknemer een vergoeding ter grootte van (maximaal) één 
maandsalaris betalen.

De aanzegbepaling
Veel werkgevers hebben op deze wetswijziging ingespeeld door in de arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, een zogenaamde 

‘aanzegbepaling’ op te nemen. Deze aanzegbepaling bevat de mededeling dat 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na de overeengekomen duur, niet 
zal worden voortgezet. Op deze wijze wordt de aanzegging in feite al bij het 
sluiten van de arbeidsovereenkomst gedaan, zodat de werkgever geen boete 
kan riskeren vanwege het niet tijdig aanzeggen. Aanvankelijk was niet duidelijk 
of het opnemen van een dergelijke aanzegbepaling voldoende was om aan de 
wettelijke aanzegplicht te voldoen. Intussen valt uit de rechtspraak over dit 
onderwerp op te maken dat dit het geval is.

Belangrijk is wel dat een dergelijke aanzegbepaling zorgvuldig wordt geformu-
leerd. Onder omstandigheden kan een aanzegbepaling namelijk anders worden 
geïnterpreteerd, zodat de betreffende bepaling niet de gewenste werking heeft. 
Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om in een aanzegbepaling op te nemen 
dat de werkgever de werknemer tijdig zal informeren over het al dan niet voort-
zetten van de arbeidsovereenkomst. Immers impliceert dit dat een eventuele 
aanzegging nog moet volgen.

Zegt de werkgever niet (tijdig) aan en vertrouwt hij volledig op een dergelijke, 
onjuist geformuleerde aanzegbepaling, dan moet hij als gevolg daarvan een 
vergoeding van maximaal één maandsalaris aan de werknemer betalen. Ga bij 
het opstellen van een aanzegbepaling dus zorgvuldig te werk en zorg ervoor dat 
er geen onduidelijkheid kan bestaan over de bedoeling van de aanzegbepaling!

Tot slot
Al met al heeft de inwerkingtreding van de eerste onderdelen van de WWZ, 
tot weinig verrassingen geleid. Wel is duidelijk geworden dat lang niet alle 
werkgevers de nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 
helder op het netvlies hebben. Het niet in acht nemen van de nieuwe regels, 
kan echter grote (financiële) gevolgen hebben. Blijf dus scherp!

Intussen is ook meer bekend over de ontbindingsprocedure, de billijke vergoe-
ding en de mogelijkheid van het opnemen van een concurrentiebeding in een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de volgende editie van De Opticien 
leest u hierover meer!

Heeft advies nodig bij het opstellen van een aanzegbepaling of heeft u andere 
vragen over de WWZ? Neem dan contact op met Nieske Nijkamp (n.nijkamp@
pvdb.nl) of Samiha Said (s.said@pvdb.nl).

Wet Werk en Zekerheid: 

de eerste bevindingen

Uw vak als opticien bestaat al lang niet meer uit alleen maar de verkoop van mooie brillen en of het aan-
passen van contactlenzen. U bent meer en meer ondernemer en daarbij komen allerlei zaken kijken zoals 
verzekeringen, personeelsbeleid, marketing, winkelinrichting en ga zo maar door. Binnen deze takken is er 
volop beweging en verandering en wij houden u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen. Samen met 
advocaten Samiha Said en Erik Jansen van Poelmann van den Broek, brengt vaktijdschrift De Opticien u het 
laatste nieuws op het gebied van arbeidsrecht.

mailto:s.said@pvdb.nl
http://pvdb.nl/


Wij zijn weer terug...
en wij blijven scherp!

- In zeer nette staat
- Geschikt voor 2
 instrumenten

Refractie-unit
Topcon IS-600

- Circulaire Polarisatie
- Koppelbaar aan ACP-8
  projector

Phoropter
Topcon CV-5000

- Canon 50D body
- 15,1Megapixels
- Non Mydriatic
- 2X digital zoom

Funduscamera
Canon CR-1 Mark II

- Incl. geelfilter
- Incl. tonometer A900
- Incl. Kinsteun

Spleetlamp
Haag Streit BQ 

- In zeer goede staat
- Incl. tracer en blocker
- OptiekXl demo

Slijpmachine
Kaizer
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- Curvature weergave in mm.   
  of dioptrieën
- Complete Zernike analyse

CSO Modi 
Corneatopograaf

- Wavefront analyse
  technologie
- Hartmann sensor

Lensmeter
Huvitz HLM-9000

- Wavefront technologie
- Nauwkeurige meting van  
  keratometrie- en
  refractiedata

Autorefractor
Huvitz HRK-9000(A)

Tonometer
Icare TA01
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EVEN VOORSTELLEN
Thomas is bij OptiekXL
verantwoordelijk voor Sales 
Binnendienst. Heeft u vragen 
over het aanbod van OptiekXL of 
wilt een vrijblijvend voorstel op 
maat?  Thomas helpt u graag 
verder!

OptiekXL is binnen een aantal 
jaar uitgegroeid tot een van de 
grootste leveranciers van in-
strumenten, werkplaatsgereed-
schap en winkelbenodigdheden 
aan opticiens en medisch 
specialisten in Nederland. 
Wij werken met een enthousiast 

team vanuit een karakteristiek 
pakhuis aan de oever van het 
Van Harinxmakanaal in Franeker. 
Hier hebben wij ook onze 
showroom, waar wij u graag op 
afspraak onze instrumenten 
demonstreren. 

Kijk voor alle producten
nieuw en occasion op:

www.optiekXL.nl

Of bel ons:

Tel: 0517 382 811

Optiek XL - Prins Hendrikkade 2 - Franeker - Tel. 0517 382 811 - Prijzen excl. BTW. prijswijzigingen voorbehouden - Acties geldig t/m 30-09-2015

- Geschikt voor het m
 van intraoculaire dr

- Oogmeting in een
 oogwenk

http://www.optiekxl.nl/


D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 5120
O’Max Instruments is
an Essilor Company

O’Max Instruments BV  Pasteurstraat 2, 2811 DX Reeuwijk

Telefoon: 0182 39 61 11, Fax: 0182 39 91 39  E-mail: info@omax.nl  www.omax.nl

Innovatieve
 & High-Tech
instrumenten

Multifunctionele
refractieunits

Hoogwaardige
service

(remote) 
Helpdesk

Online registratie
instrumenten

Software
oplossingen

 & koppelingen

Wij hebben oog 
voor uw totaaloplossing

O’Max Instruments is exclusief distributeur van Topcon kwaliteitsinstrumenten

voor de optiekbranche. Een wereldmerk met sterke focus op kwaliteit, gebruiks-

gemak en innovatie. Dit betekent een verademing voor uw workflow en een

directe meerwaarde voor u én uw klanten.

O’Max instruments levert een geïntegreerde totaalopossing met een compleet

programma van innovatieve instrumenten, software en bijpassend meubilair.

Kijk op www.omax.nl voor meer informatie.

mailto:info@omax.nl
http://www.omax.nl/
http://www.omax.nl/

