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

† Neem contact op met Customer Service voor het exacte sterktebereik.

*Vergeleken met AIR OPTIX® AQUA, Biofi nity® en ULTRA™. 

1.  JJVCC Data on fi le 2016; 30-day dispensing evaluation, monthly replacement DW study, n=533 SiH CL wearers in US. Superior CLUE™ & MR survey comfort scores vs 3 SiH monthly CLs 
overall across all time points (p<0.05).

2. JJVCC Data on fi le 2016, Hydramax™ Technology.
ACUVUE® VITA™, EYE-INSPIRED™ en HydraMax™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV/NV. De handelsmerken van derden hierin gebruikt zijn handelsmerken van hun 
respectieve eigenaren. © Johnson & Johnson Medical BV/NV 2016. VPVA1002-April2016                     

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

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

NIEUW: ACUVUE® VITA™.

ALLEEN VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN 

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

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

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

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

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

TRAANFILM

LENS

http://www.jnjvisioncare.nl/
http://www.jnjvisioncare.be/
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Wat was het een prachtige sportzomer! En wie goed oplette zag behoorlijk wat 
sportbrillen de revue passeren. Tijdens de Olympische spelen zagen we bijvoorbeeld 
merken als Revo, Adidas, Oakley, Bollé en Nike. Topsporters eisen optimale prestaties 
van hun materialen en benodigdheden en daar hoort natuurlijk ook goed zicht bij. 
Een uitgesproken kans om hier als opticien op in te spelen. Maar ook de leveranciers 
waren fantastische ambassadeurs voor de Olympische spelen. Wat dacht je bijvoor-
beeld van Menrad, die Olympisch kampioen en windsurfer Dorian van Rijsselberghe 
van een Revo voorzag en hem voor de tweede maal goud zag winnen. Ook Oakley 
bracht een speciale limited edition uit voor de spelen en zo zagen we vele mooie 
‘sportbrillenmomenten’ voorbij komen waarnaar een miljoenenpubliek keek!

Met deze mooie sportzomer achter de rug, blikken wij in deze editie alweer vooruit 
op het najaar, waarin opnieuw weer veel te beleven is binnen de optiek. We trappen 
af met Centrop Sales en Hall of Frames op zondag 11 en maandag 12 september in 
De Loods in Nijkerk. In deze uitgave verzorgen wij een uitgebreide special over Hall 
of Frames, die dit jaar uitgebreider is dan ooit met maar liefst 76 stands en meer dan 
150 merken. Blader snel verder naar pagina 45 om goed voorbereid op pad te gaan. 

Natuurlijk zijn wij tijdens Hall of Frames aanwezig, maar wij reizen van vaktijdschrift 
De Opticien eind september ook weer af naar Parijs om de Silmo te bezoeken voor 
mooie primeurs, om uitgebreid te netwerken en uiteraard om inspiratie op te doen voor 
ons magazine. Een ander niet te missen evenement is Optitrade & Trends zo vinden 
wij, dat dit jaar plaatsvindt op 19 september aanstaande in Bussum. Optitrade heeft 
weer interessante sprekers geboekt. Zo zal Ronald van Zetten zijn visie op retail en, het 
what, why en how geven. Vanuit zijn achtergrond bij onder andere DA en de HEMA 
heeft hij ruim voldoende retailervaring. Kortom, noteer deze datum in de agenda. 

Wij lanceren in deze uitgave een nieuwe rubriek, waarin een praktijkcasus wordt 
behandeld. Want met een grote passie voor lenzen voorziet Procornea haar klanten 
graag van advies. De afdeling Professional Services krijgt op seminars, beurzen, con-
gressen en via de helpdesk verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen. In 
de nieuwe terugkerende rubriek delen vakspecialisten Ron Beerten en Elien Janssen 
hun kennis en ervaring en behandelen afwisselend een casus. 

Veel leesplezier!

Else Witten
Hoofdredacteur De Opticien

Else  Witt en

De Visie
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I N H O U D

P. 10 INTERVIEW
Ron Bouwmans van Bobo’s Eyewear en ontwerper Jos Baijens kennen elkaar al jaren. De twee Bosschenaren werkten al nauw samen voor de inrichting van het 
Bobo’s pand in Den Bosch. Vanaf september dit jaar gaat de samenwerking tussen de twee heren echter een stap verder. Een behoorlijke stap verder. Zo is Jos 2.0 
geboren en wel onder de naam Jos Eyeware. En nee dit is geen typefout, maar een weloverwogen keuze. Het merk ‘Jos Eyeware’ zal door Bobo’s Eyewear in de 
markt gezet worden en wereldwijd gedistribueerd worden. Daarmee maken beide heren hun ambitie en dromen waar. Jos kan zijn ontwerpvisie verder uitdragen 
en Bobo’s Eyewear heeft de beschikking over een NL merk dat men internationaal op de kaart gaat zetten. Bovendien is dit een verhaal over lef, durf, pionieren, 
zakelijke vriendschap en de nodige bescheidenheid.

20

P. 20 COVERSTORY
Nikon staat wereldwijd bekend als een van de top honderd bekendste consumentenmerken en wordt in 
Nederland vertegenwoordigd door Holland Optical Company. Nikon heeft één duidelijk visie: mensen inspire-
ren om iedere dag het beste uit zichzelf te halen door hen te laten genieten van scherp en helder zicht. “Door 
in elk Nikon brillenglas de NODE-technologie toe te passen ervaren consumenten perfect kijkcomfort”, vertelt 
Roger Slangen, Projectmanager van Holland Optical Company uit Diemen. “Het technologische en innovatieve 
imago van Nikon brillenglazen draagt dan bij aan het onderscheidende karakter van de positie van de zelfstan-
dige opticien!”

P. 45 HALL OF FRAMES SPECIAL
Meer dan dertig pagina’s nieuws over Hall of Frames. In deze uitgave staan we uitgebreid stil bij Hall of 
Frames. De beurs vind dit jaar plaats op zondag 11 en maandag 12 september en is uitgebreider dan ooit. Met 
meer dan 75 stands en 150 verschillende merken is een bezoek aan Hall of Frames zeker de moeite waard. In 
deze special leest u alles over de verschillende merken: wat de designfilosofie is, waar ze vandaan komen, wat 
de brillen uniek maakt. Kortom, alles om goed voorbereid op pad te gaan. Uiteraard zijn wij van vaktijdschrift 
De Opticien als officieel sponsor weer aanwezig met onze bar. We zien u graag voor een drankje!

10

P. 23 DE CYLINDER HINGE 
COLLECTIE VAN RODENSTOCK
Het unieke schroefloze scharnier, 
de Cylinder Hinge, is al in 1995 door 
Rodenstock ontworpen en gepatenteerd. 
Het Cylinder Hinge concept was direct 
een wereldwijd succes en is beloond met 
meerdere design awards. Deze unieke 
techniek is daarom altijd een inspira-
tie gebleven voor de ontwerpers van 
Rodenstock. Kan dit systeem nog sterker, 
nog mooier en nog beter? Het antwoord 
is ja! Dit bewijst de nieuwe generatie 
Cylinder Hinge brillen met scharnier in 
licht en allergievrij Titanium. Uiteraard 
nog steeds gemaakt van de beste mate-
rialen, compleet schroefloos én onder-
houdsvrij.

45
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P. 54 DUTZ EYEWEAR
Niet alleen een nieuwe najaarscollectie wordt gepresenteerd bij Dutz. Vorig jaar verhuisde het bedrijf naar een spiksplinternieuwe locatie in het 
Brabantse Oss. Vanuit hier is het bedrijf nog beter is staat de opticien te bedienen. “We willen graag laten zien wat we doen en waar we voor staan. Bij 
Dutz ontwerpen we de brillen ‘in-house’. Dat is een heel proces, waarmee we de opticien graag kennis laten maken. Doordat dit pand voldoende ruimte 
heeft, beschikken we over de mogelijkheid opticiens te ontvangen voor een gezellige en leerzame Dutz-dag.”

P. 126 JOCHEM, VOOR OGEN & 
OOGZORGCENTRUM ZWOLLE
Arie en Annette van Vliet zijn ondernemers die niet bang zijn hun hoofd boven 
het maaiveld uit te steken, maar dat doen ze zeker niet zomaar. Ze willen name-
lijk niets liever dan dat de brillen die ze verkopen en adviezen die ze geven echt 
helpen bij het bieden van beter zicht. Passie en liefde voor het vak noemen ze 
dat. Om deze ‘hulp’ nog verder te verbeteren is het nieuwe Oogzorgcentrum 
direct naast de deur gebouwd. Of beter gezegd, winkel en Oogzorgcentrum 
lopen vloeiend in elkaar over, maar kunnen - door de eigen ingangen - ook 
prima apart bezocht worden. De redactie van De Opticien spreekt met Arie en 
Annette over dit bijzondere project.

P. 94 ALLES VOOR EEN ONVERGETELIJKE KLANTREIS
Vanaf het eerste moment dat een consument beseft dat hij of zij een bril of 
contactlenzen nodig heeft, tot het moment van aankoop: het is een hele reis 
die de klant aflegt. Eén die al begint nog voordat de klant bij u in de winkel 
staat en waar ook nog eens vele bestemmingen mogelijk zijn. Hoe zorgt u dat 
de klant bij u in de winkel komt en niet kiest voor een concurrent? En hoe krijgt 
u een tevreden klant die opnieuw de reis met u aangaat? Essilors filosofie: bied 
de consument de best mogelijke klantreis in uw winkel. Een vijf sterren ervaring 
waar het uw klant aan niets ontbreekt.

126

94
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K O R T  N I E U W S

HOYA INTRODUCEERT ALWEER DE 21E EDITIE VAN HET BLUE MAGAZINE, DAT IN OKTOBER 

IN EEN MILJOENEN OPLAGE VERSPREID ZAL WORDEN. OPTICIENS HEBBEN DE MOGE-

LIJKHEID DELEN VAN DE UITGAVE AAN TE PASSEN, KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN EEN 

STANDAARD OF EIGEN AANBIEDING EN HEBBEN KEUZE UIT PREMIUM MERKUITINGEN 

VAN ANNE ET VALENTIN, ETNIA BARCELONA, LINDBERG, MYKITA, SILHOUETTE EN THEO. 

Als consumenten premium selecteerde HOYA een unieke regen & blikvanger; een stijlvolle XL-paraplu 
voorzien van het logo van de opticien, met een LED-fiberglasstang die instelbaar is met verschillende 
kleuren, verlopend of in een vaste stand. Onderaan het handvat zit een praktische LED-straler met wit 
licht. 

In het 24 pagina’s tellende magazine ontbreekt natuurlijk niet het actuele overzicht van zorgvergoe-
dingen en updates van de laatste glas- en meettechnieken en modetrends. De stijl en de kwaliteit van 
het magazine zijn doorgevoerd in een flink pakket ondersteunende materialen voor op de winkelvloer, 
internet en de plaatselijke media. 

Voor aanvullende informatie: HOYA Lens Nederland B.V. 
Tel. +31 (0)297 514222, www.hoya.nl 

HOYA 
NAJAARSCAMPAGNE 2016

Het internationale supermodel Lara Stone is Nederlandse. Ze groeide op in het Brabantse Mierlo 
en verhuisde op haar zestiende naar Parijs. Ze heeft model gestaan voor alle grote namen in de 
modewereld. Ze werd vooral bekend door haar werk voor Victoria Secrets en het spleetje tussen 
haar tanden. 

Mads Mikkelsen is misschien wel de sexyst man op aarde. Deze Deense acteur speelde vele fim-
rollen onder andere in King Arthur en Hannibal de televisieserie. Maar het bekendst is hij toch wel 
vanwege zijn vertolking van ‘Le Chiffre’ in de James Bond film Casino Royale en als ‘Rochefort’ 
in The Three Musketeers. 

De fotograaf van al dit moois is de bekende Peter Lindbergh

DE COLLECTIE
De herfst/winter kleuren op de Parijse catwalk waren voornamelijk Black Navy, Beetroot en Navy 
Satin Blue. Deze kleuren komen uiteraard ook terug in de brillencollectie van Marc O’Polo. Ook 
krijgt metaal een steeds duidelijkere positie binnen de monturencollectie.

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

MARC O’POLO DOET HET WEER!
WEDEROM KOMT MARC O’POLO MET TWEE  KLINKENDE NAMEN VOOR ZIJN VISU-

ALS VOOR DE HERFST/WINTER COLLECTIES VAN 2016/2017. DIT KEER ZIJN HET LARA 

STONE EN MADS MIKKELSEN. 

http://www.hoya.nl/
http://www.eschenbach-optik.com/
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T E R U G B L I K

DE ZON SCHEEN VOLOP EN MET DE WIND IN DE HAREN VERZAMEL-

DEN LEVERANCIERS EN LEDEN ZICH VOOR DE INMIDDELS BEKENDE 

CENTROP LEDENDAG. OP HET CIRCUIT VAN ZANDVOORT KON MEN 

DEELNEMEN AAN TAL VAN ‘PITSTOP’ ACTIVITEITEN, ZOALS DRIFTEN, 

ZELF MET EEN PORSCHE OF BMW HET CIRCUIT OP, MEERIJDEN MET EEN 

COUREUR, KARTEN, QUAD-RIJDEN, SLALOMMEN EN NOG VEEL MEER. 

DE DAG WERD TRADITIONEEL AFGESLOTEN MET EEN GEZELLIGE BARBE-

CUE EN EEN HOOP BLIJE EN TEVREDEN GEZICHTEN.

CENTROP LEDENDAG 
OP CIRCUIT ZANDVOORT

ZONOVERGOTEN



Start nu met DreamLite Zoom! Een primeur in Nederland: ortho-k lenzen speciaal 

ontworpen voor de cliënt die naast een bril of lenzen behoefte heeft aan een 

leesadditie. Vergroot uw aanbod direct met DreamLite Zoom. Correcties tot 

+2.00D. DreamLite nachtlenzen van Procornea zijn als enige in Nederland 

verkrijgbaar in: sferisch, torisch, multifocaal en torisch multifocaal.

DREAMLITE ZOOM. MULTIFOCALE NACHTLENZEN.
DE HELE DAG SCHERP ZIEN ZONDER BRIL, LENZEN EN LEESBRIL.

WWW.DREAMLITE.NL

http://www.dreamlite.nl/


I N T E R V I E W

Al vijftien jaar ontwerpt Jos brillen. Dat doet hij op niet onverdienstelijke wijze. 
Zo werd Jos vorig jaar nog uitgenodigd op internationale fashionweek in New 
York,op het Cannes fashion festival en de chic modebeurs in Shanghai. Ook 
zijn de eerste stappen op de Silmo en Opti beurzen gezet  worden zijn brillen 
inmiddels in negen landen verkocht. Hij liep echter tegen de nodige logistieke 
hindernissen aan. 

STAPPEN ZETTEN
Jos: “Dit is voor mij de kans om letterlijk stappen te gaan zetten. Logistieke stap-
pen die ik alleen nooit kan maken. Ik ben een eenmansbedrijf en krijg  langzaam 
aan internationaale aanvragen en succes. Dat betekent ook dat je moet gaan 
schakelen en dat lukt in mijn eentje simpelweg niet. Samen met Ron heb ik nu de 
kans het merk Jos Eyeware verder uit te bouwen tot een niet meer weg te denken 
merk  in de Nederlandse en wereldwijde optiekmarkt. En zelf kan ik gewoon mijn 
‘ontwerpdingetje’ blijven doen. ”

Ron daarentegen was op zoek naar een nieuwe zakelijke uitdaging. Hij vertelt 
hierover: “Ik voer al enige tijd gesprekken, waarbij ik gekeken heb om een 
bestaand internationaal merk over te nemen. Deze gesprekken liepen echter op 
niks uit. Met Jos daarentegen was de klik gelijk daar en nu gaan we samen deze 
uitdaging aan met een licentie overeenkomst met het merk “Jos”. 

DE WERELD VEROVEREN
Ron vervolgt: “Ons doel is helder: met Jos Eyeware willen we de wereld veroveren 
en dat doen we door origineel, eigenzinnig, anders en authentiek te zijn. We dra-
gen ons steentje bij als het gaat om Dutch design, met in het bijzonder oogmode, 
wereldwijd op de kaart te zetten.”

In Nederland is Jos aardig bekend, hoewel ook een groep binnen de optiek hem 
niet zal kennen. “We spreken binnen Nederland daarom ook wel van Jos 2.0, 
omdat we een compleet nieuwe fase met het merk gaan inslaan. Ik hou er dan 
ook niet van om de dingen half aan te pakken. Liever doe ik dat voor de volle 

RON BOUWMANS VAN BOBO’S EYEWEAR EN ONTWERPER JOS BAIJENS KENNEN ELKAAR AL JAREN. DE TWEE BOSSCHENAREN WERKTEN AL 

NAUW SAMEN VOOR DE INRICHTING VAN HET BOBO’S PAND IN DEN BOSCH. VANAF SEPTEMBER DIT JAAR GAAT DE SAMENWERKING TUSSEN 

DE TWEE HEREN ECHTER EEN STAP VERDER. EEN BEHOORLIJKE STAP VERDER. ZO IS JOS 2.0 GEBOREN EN WEL ONDER DE NAAM JOS EYEWARE. 

EN NEE DIT IS GEEN TYPEFOUT, MAAR EEN WELOVERWOGEN KEUZE. HET MERK ‘JOS EYEWARE’ ZAL DOOR BOBO’S EYEWEAR IN DE MARKT 

GEZET WORDEN EN WERELDWIJD GEDISTRIBUEERD WORDEN. DAARMEE MAKEN BEIDE HEREN HUN AMBITIE EN DROMEN WAAR. JOS KAN 

ZIJN ONTWERPVISIE VERDER UITDRAGEN EN BOBO’S EYEWEAR HEEFT DE BESCHIKKING OVER EEN NL MERK DAT MEN INTERNATIONAAL OP DE 

KAART GAAT ZETTEN. BOVENDIEN IS DIT EEN VERHAAL OVER LEF, DURF, PIONIEREN, ZAKELIJKE VRIENDSCHAP EN DE NODIGE BESCHEIDENHEID.
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Wereldwijde primeur van 
Bobo’s Eyewear en Jos Baijens: 

JOS 2.0 OFTEWEL JOS EYEWARE 
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honderd procent. We hebben daarom een geweldig reclamebureau uit Breda in de arm 
genomen die ons, maar ook Jos goed hebben bekeken. Want jezelf ‘vermarkten’ is immers 
niet niks.”

Jos: “Dit is een heel proces geweest. Omdat ik in het verleden alles in mijn eentje deed, 
was ik het merk. Met al mijn positieve en negatieve eigenschappen, gekkigheden en kwa-
jongensstreken.  Het reclamebureau had de taak mij te ‘branden’. Ook internationaal, aan 
een doelgroep die mij helemaal niet kent.”

Ron: “Daar zijn ze met een tien en een griffel voor geslaagd. Jos is een serieus ontwerper, 
maar met een knipoog. Dit hebben ze haarfijn aangevoeld. Jos is vaak te bescheiden, 
maar hij mag zich rustig tussen de beste Nederlandse designers scharen. Het is dan ook 
voor het eerst dat een Nederlandse oogmode-designer zijn merk verkoopt onder licentie. 
Dat is bijzonder!”

DUTCH DESIGN
Het merk Jos wordt internationaal en nationaal gepositioneerd als Dutch Design. Dutch 
Design is een Engelstalige term voor industriële vormgeving en vormgevers in Nederland. 
Het refereert aan de ontwerp esthetiek die eigen is aan Nederlandse designers: minimalis-
tisch, experimenteel, innovatief, onconventioneel en met een gevoel voor humor. 

Het logo van Jos heeft dan ook een kleine metamorfose ondergaan. Zo is het kader om het 
logo verwijderd. Want zo stelt Ron Bouwmans: “Het logo van Jos Eyeware symboliseert 
Jos. Een merk dat vrij en onbevangen is. Zich niet laat vangen in hokjes of werkt binnen 
strakke kaders. Jos is vrij, eigen en authentiek.” 

Serieus en met een knipoog. Dat is ook honderd procent Jos. Dit komt tot uiting in de 
fraaie campagnes en POS materiaal die werkelijk tot in detail verzorgd zijn door beide 
heren. Zo komt de term ‘scizzoframe’ meerder malen voor in zowel brillennamen en in 
de campagnes. Dit verwijst weer naar de twee kanten (de serieuze en de humorvolle) 
die Jos bij zich draagt. Ook een eigen campagnestijl is ontwikkeld voor Jos Eyeware. “Jos 
houdt van echte mensen. Daarom gebruiken we voor de campagnes van Jos geen model-
len, maar maken we gebruik van streetcasting. Met andere woorden, gewone mensen van 
de straat.”

Online is Jos Eyeware eveneens volop aanwezig met een compleet nieuwe website en 
uiteraard een eigen Facebook-pagina. 

JOS EYEWARE: DE BRILLEN
Maar naast al de marketing blijft het natuurlijk om de brillen draaien. Jos Baijens: “Ik kan 
nu de collectie en mijn ontwerpen veel dieper uitwerken. Liet ik voorheen slechts enkele 
mannenmodellen produceren, nu kan ik de ontwerpen vertalen naar brillen voor vrouwen 
en/of leesbrillen. Bovendien heb ik nog zoveel ideeën en schetsen op de plank liggen, 
waarmee ik voorheen niets kon doen. Het is voor mij een droom die uitkomt, om mij hier 
nu weer volledig op te kunnen focussen.”

LIMITED
“Bovendien wordt in elke bril een exclusief nummer gegraveerd met een maximale 
productie van 250 stuks per Sku-nummer. Elke model bril wordt geleverd met zijn eigen 
‘certificate of authenticity’ en bij aanmelding op de website worden alle dragers op de 
hoogte gehouden van nieuwe modellen.”

BEURZEN
Jos-Eyeware  heeft een zeer fraaie stand op de aankomende Silmo en zal te vinden zijn op 
de village Hal 5- R 081 . Maar uiteraard is Jos Eyeware ook aanwezig op de aankomende 
Centrop Sales van 11 en 12 september aanstaande. Nieuwsgierig naar Jos Eyeware? Kom dan 
kennismaken op de stand van Jos en Bobo’s  in De Loods van Hart van Holland in Nijkerk. 

Voor aanvullende informatie: 

Bobo’s Eyewear
Tel. +31 (0)73 6901777
www.jos-eyeware.com 

http://www.jos-eyeware.com/
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Eye Netra heeft als missie iedereen toegang te geven tot de oogcorrectie die nodig is 
om de wereld te zien. Met behulp van geavanceerde techniek creëren ze hulpmiddelen 
waarmee iedereen toegang kan krijgen tot de best mogelijke oogtesten. En dat is nog 
maar het begin. Doordat zorgverleners de resultaten van de gepersonaliseerde oogtes-
ten delen met andere zorgverleners kunnen ze samenwerken en zo beter onderbouwde 
keuzes maken.

Voor aanvullende informatie: 

Optiek XL
Tel. +31 (0)517 382811
www.optiekxl.nl 

EYENETRA: HET NIEUWE METEN
OOGMETING MET EEN VIRTUAL REALITY HEADSET EN EEN SMARTPHONE? EYENETRA 

BRENGT EEN REVOLUTIE OP HET GEBIED VAN OOGMETING: MOBIEL, ZEER NAUWKEURIG 

MET SMARTPHONE ÉN BETAALBAAR. NU VERKRIJGBAAR BIJ OPTIEKXL. 

Eind vorig jaar is het Centrop een unieke samenwerking aangegaan met Famed (specialist in factoring en 
declaratieverwerking), waarbij iCODiS Powered by Famed is geïntroduceerd.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN ICODIS POWERED BY FAMED?
• Declaraties op werkdagen vóór 13.30 uur ingediend, worden dezelfde dag nog naar de 
 zorgverzekeraar gestuurd.
• Correcte afhandeling van uw declaraties. Famed is zowel NEN, als ISO gecertificeerd.
• Realtime declareren voor de CZ groep (CZ, Ohra en Delta Lloyd), hiermee weet u binnen een paar  
 seconden of de declaratie goedgekeurd / afgewezen wordt door de zorgverzekeraar.
• Koppeling met de volgende automatiseringspakketten: OS Optiek, IPRO, Optifile, Apollo Eyestore.
 Binnenkort beschikbaar: Optiek Totaal.
• Centrop helpdesk.

BEZOEK ÉÉN VAN DE REGIOBIJEENKOMSTEN
Maakt u nog geen gebruik van dit nieuwe declaratieplatform en wilt u graag meer weten? Bezoek dan de 
stand van iCODiS Powered by Famed (te vinden in de Centrop stand naast de entree) op de Centrop-Sales 
of kom - samen met uw medewerkers - naar één van de regiobijeenkomsten.

• 3 oktober Zwolle
• 17 oktober Eindhoven
• 24 oktober Hoofddorp
• 7 november Dordrecht
• 28 november Amersfoort

Alle regiobijeenkomsten zijn van 19.30 uur – 22.00 uur. Aanmelden via: icodis@centrop.nl onder vermel-
ding van ‘regiobijeenkomst’.

REGIOBIJEENKOMSTEN ICODIS 
POWERED BY FAMED 

DOOR VOOR UW KLANT DE ZORGDE-

CLARATIE TE VERZORGEN, KUNT U UW 

SERVICENIVEAU VERHOGEN. OMDAT 

DE ZORGVERGOEDING DIRECT VAN DE 

NOTA AFGETROKKEN KAN WORDEN, 

IS UW KLANT EERDER GENEIGD OM 

TOT AANKOOP OVER TE GAAN EN IN 

SOMMIGE GEVALLEN ZELFS TOT EEN 

DUURDERE AANKOOP, WAT OMZETVER-

HOGEND KAN WERKEN.

http://www.optiekxl.nl/
mailto:icodis@centrop.nl
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EIND DEZE MAAND, VAN 23 T/M 26 SEPTEMBER 2016, GAAT DE OPTIEKVAKBEURS SILMO VAN START IN 

PARIJS. DE ‘GROOTSTE FLAGSHIPSTORE VOOR DE OPTIEKBRANCHE’ PRESENTEERT EEN COMPLEET AANBOD 

VAN DE BELANGRIJKSTE EXPOSANTEN EN MERKEN IN DE OPTIEKSECTOR EN ZAL AAN DE NIEUWSGIE-

RIGHEID EN BELANGSTELLING VAN INKOPERS WERELDWIJD RUIMSCHOOTS VOLDOEN.  DE NEONGEEL 

GEKLEURDE PROMOTIECAMPAGNE VAN DE SILMO VORMT OOK DIT JAAR WEER DE GRAFISCHE LINK 

VOOR DE BEWEGWIJZERING EN DECORATIE VAN DE VAKBEURS EN VERSTERKT DE SAMENHANG TUSSEN 

DE VERSCHILLENDE BEURSSECTOREN.  

Naast het complete aanbod (monturen, zonnebrillen, glazen, contactlenzen, 
low vision, materieel, optische instrumenten, winkelinrichting) vormen oplei-
ding en informatie twee gewaardeerde diensten bij de beursbezoekers.  Dit 
aanbod is te vinden in specifieke ruimtes langs de gangpaden (themagerichte 
pop-up stores, interactieve terminals met het digitale magazine Trends by 
Silmo, etc.), dit jaar aangevuld met een nieuwe ruimte: EXPERIENCE STORE. 

Gewijd aan nieuwe digitale in-store ervaringen voor de optieksector, wordt 
men in deze ruimte ondergedompeld in een unieke interactieve ervaring.  
Deze digitale winkel onthult de nieuwste innoverende technologieën die 
opticiens in staat stelt om nieuwe diensten en passende oplossingen te ontwik-
kelen ter verbetering van hun dagelijkse routine en hun business, voor een 
vernieuwende digitale klantervaring.  

Een ander evenement voor opticiens en voor iedere bezoeker met belangstel-
ling voor wetenschappelijke vooruitgang en reflectie over het zicht, is de 7e  
editie van de SILMO ACADEMY, welke het publiek gedurende drie dagen van 
uitwisseling, van 10:00 tot 13:00 uur, kan bijwonen.   

Het thema van de SILMO ACADEMY  2016 is ‘Lezen’, welke in drie sessies 
wordt benaderd:  
1. Zaterdag 24 september van 10:00 tot 13:00 uur: Het lezen en leesproces-
sen; 

IN VOLLE GANG
SILMO 2016 

2. Zondag 25 september van 10:00 tot 13:00 uur: Het lezen bij kind en vol-
wassene;  
3. Maandag 26 september van 10:00 tot 13:00: Specificiteiten van het lezen 
bij senioren, en lezen als uitdaging voor de volksgezondheid .

De Silmo Academy is hét trefpunt voor verbreding van kennis en uitwisseling 
over zicht en correctie en vormt een gerenommeerd onderzoekcentrum, waar-
bij de organisatoren van de vakbeurs en het symposium zich inzetten voor de 
bevordering van onderzoek. Een subsidie van tienduizend euro wordt toege-
kend aan een wetenschappelijk onderzoeksproject voor optische visie, toe-
gankelijk voor iedere onderzoeker of gespecialiseerd team die aanvraag doet 
en wordt geselecteerd door het Wetenschappelijk Adviesorgaan van de Silmo 
Academy. Dit initiatief onderstreept het feit dat de SILMO nu sinds bijna vijftig 
jaar alle marktspelers van de optiekbranche ondersteunt en zich op lange ter-
mijn inzet voor de toekomst van deze sector. 

VERTEGENWOORDIGING IN NEDERLAND
Op de internetsite www.silmoparis.com kunnen bezoekers terecht voor de 
voorbereiding van hun beursbezoek, de aanvraag van toegangsbadges, het 
programmaoverzicht, de beursplattegrond en de exposantenlijst. In Nederland 
wordt de SILMO 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.

VOORBEREIDING

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

CAZAL definieerde als geen ander de hiphoptrend uit de jaren tachtig. 
Sommige modellen uit die tijd zijn opnieuw in trek geraakt. De fans gaven 
CAZAL liefkozend de bijnaam Cazzy mee. Cari Zalloni tekende in de jaren 
tachtig voor de populariteit van het merk. Hij bleek een visionaire blik te 
hebben, waarmee hij trendsettend kon zijn. Zalloni kwam in 2012 plotse-
ling te overlijden, maar zijn team zet de traditie voort. 

De ontwerpers van CAZAL volgen nooit de massa maar zoeken nieuwe 
wegen. Het resultaat is altijd een origineel model met een hoge mate van 
eigenzinnigheid. Persoonlijkheid en extravagantie gaan daarbij samen. Dat 
geldt zowel voor de bril als voor de drager. Overigens wordt de kwaliteit 
van CAZAL niet alleen uitgedrukt in het ontwerp, maar ook het materiaalge-
bruik. Dat zijn eersteklas materialen zoals puur titanium of goud. Preciese 
afwerking en kwaliteiscontroles vervolmaken het productieproces. Dat laat-
ste is ook erg belangrijk, want er zijn brillen van CAZAL die uit maarliefst 
vijftig componenten bestaan. Elk montuur drukt de aandacht voor detail 
uit, waar Cari Zalloni voor ging en die nu in handen is van zijn team. De 
Opticien licht enkele modellen uit de nieuwe collectie:

CAZAL 659
Dit model is sportief en elegant; een doorontwikkeling van de legendari-
sche 905 en de CAZAL 656. Het beroemde logo staat zelfbewust -bijna als 
een provocatie-  op het midden van de brug.

CAZAL 661
In dit technisch gezien uitbundige model is het metalen middengedeelte 
gemonteerd in het front van acetaat. Verfijnde dobbelsteenachtige elemen-
ten geven het model een bijzondere uitstraling.  

CAZAL 662
Krachtige lijnen domineren dit model met een mannelijke uitstraling. De metalen bovenlijn is geïntegreerd in het 
bovenste  gedeelte van het montuur en wordt op zijn plaats gehouden met een dubbele nylon draad. 

CAZAL 882
Deze zonnebril is een blikvanger vanwege zijn decoratieve metalen elementen, vervaardigd met vakmanschap en 
oog voor detail. Het expressieve silhouet geeft extra karakter aan het geheel. 

Voor aanvullende informatie: Eyewin, tel. +31 (0)23 5451574, www.cazal-eyewear.com 

HET ICONISCHE DUITSE BRILLENMERK CAZAL 

BRENGT DIT NAJAAR DIVERSE NIEUWE MODELLEN 

OP DE MARKT. HET MERK WEET TELKENS TE VER-

RASSEN MET EXTRAVAGANTE EN EIGENZINNIGE 

ZONNEBRILLEN. DAT LUKT CAZAL DOOR MODE-

TRENDS OP EEN EIGEN MANIER TE INTERPRETE-

REN. CAZAL STAAT VAN 23 TOT 26 SEPTEMBER OP 

DE SILMO BEURS IN PARIJS. 

EXTRAVAGANT EN EIGENZINNIG

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


T8001

Timeless elegant Newcomers and modern 
Trendsetters for business, events and city 
life. Made from finest titanium. High-tech 

material in a puristic design.

www.seiko-eyewear.nl 

SEIKO CURVED FASHION

http://www.seiko-eyewear.nl/
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C O L U M N

We kennen allemaal de verhalen van landgenoten die met een boodschap-
pendoos vol pindakaas, hagelslag en andere typisch Nederlandse etenswaren 
vertrekken, om zo de buitenlandse cultuur te ervaren. Misschien is het wel 
heel typisch Nederlands dat we een beetje gereserveerd staan tegen over 
zaken die anders zijn dan we dagelijks gewend zijn. Tenzij wij dit natuur-
lijk helemaal verkeerd zien, en deze landgenoten moeten worden gezien 
als exporteurs van de Nederlandse cultuur. U hebt vast gehoord van het 
spreekwoord: “verandering van spijs doet eten…”. Door nu en dan eens te 
veranderen van spijs behouden we de eetlust (F.A. Stoet, Nederlandse spreek-
woorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden; 2003).Op basis van dit 
spreekwoord valt er een parallel te trekken met contactlenzen. 

Hebt u zichtzelf wel eens de vraag gesteld hoe u nu bepaald welke lens de 
meest geschikte is voor een bepaalde klant? 

Ik vind dit een heel lastig te beantwoorden vraag. Het heeft niet alleen te 
maken met de materiaal- en typen keuzes die wij tegenwoordig hebben, maar 
ook met welk vervangsysteem een klant het meeste plezier heeft. In hoeverre 
vragen wij dit aan klanten? Een klant die misschien helemaal geen ervaring 
met contactlenzen heeft.

Heel eerlijk gezegd (en even generaliserend), wordt dit in de praktijk vaak 
niet gedaan. Het ‘aanpasproces’ in den landen ziet er vaak eenvoudig uit; 
namelijk het opmeten van diverse parameters, het bespreken met de klant van 
de mogelijke keuzes, inzetten en meegeven van de lenzen, een nacontrole na 
x-periode en dan de hamvraag…

Die hamvraag is de vraag aan de klant hoe het de afgelopen periode is 
gegaan. En als de klant dan antwoord dat het prima gaat, wat gaat er dan 
gebeuren? Inderdaad, de lenzen (dus de lenzen die zijn gedragen) worden 
voor een halfjaar besteld. Mocht de klant een tegenvallend resultaat melden, 
dan proberen we nog wat anders. 

Ik denk niet dat ik nu een uitzonderlijk proces schets. Dit is de manier waar-
op in de praktijk de lenzen vaak worden ‘aangemeten’. Voorop gesteld dat 
hier niets mis mee is, maar ik zou toch graag eens een paar zaken ter discus-
sie willen stellen. Aan u om hier wat mee te doen of niet.

De enige conclusie die we op basis van het antwoord van de klant kunnen 
trekken is dat de klant qua verwachtingen niet ontevreden is over de ervaring 
met de lenzen die de afgelopen paar weken zijn gedragen. Is het daarmee de 
beste lens? Nou nee, die vraag kunnen we simpelweg niet beantwoorden op 
basis van de ervaring met slecht een enkel type / soort lens. Er zijn collega’s 
die tijdens een proefperiode twee verschillende lenstypes meegeven. Op zich 
een prima strategie. Zou het niet logischer zijn om na een dergelijk eerste 
proefperiode nog een ander type lens mee te geven om te zien of het resultaat 
nog beter kan? 

Je kunt je namelijk afvragen of de verwachtingen die de klant stelt ten aan-
zien van de lenzen reëel zijn. Waarop is dit referentiekader gebaseerd, heeft 
u hen dat duidelijk gemaakt of is dit gebaseerd op wat huisgenoten, buren of 
vrienden en familie hebben ingefluisterd? Zijn we echt op zoek naar het beste 
comfort voor de klant of nemen we genoegen met goed is goed genoeg? Zo 
maar een paar vragen die hieruit volgen en in mij opkomen. 

Los van de verschillende typen contactlenzen zou het wellicht ook een goed 
idee zijn om klanten zowel de vervangsystemen als daglenssystemen te 
laten dragen. Zouden we niet standaard de klant eerst eens een maand het 
ene vervangsysteem moeten laten dragen en daarna een maand het andere? 
Uiteraard duurt daarmee de aanmeetperiode een stuk langer, maar wat als 
we daar dan ook een heel andere prijs voor gaan vragen (uiteraard wel met 
de juiste uitleg erbij). De klant betaald dan voor een aanmeetperiode waarin 
deze verschillende typen lenzen en vervangsystemen gaat proberen. Aan het 
einde van de rit bepaalt u samen met de klant welk systeem en lens de voor-
keur heeft. Klantenbinding, het bouwen van een waardevolle en toekomst 
gericht relatie in plaats van het uitvoeren van hetzelfde kunstje wat iedereen 
in de markt (hoog en laag) uitoefent. Geven we hiermee niet een hele andere 
beleving en invulling aan het ‘aanmeten’ van contactlenzen en bouwen we 
aan het onderscheidend vermogen?

Pas als een klant de kans krijgt om de diverse spijzen van de contactlens 
menukaart te proberen kan deze pas echt een beeld vormen van wat er ver-
wacht mag worden van lenzen en welke smaak hem of haar het beste past. 
Een bijkomend voordeel zal ook zijn dat de klant gaat ontdekken dat in 
verschillende situaties verschillende soorten oplossingen beter passen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van maandlenzen en daglenzen. Het 
vraagt van ons wel een andere aanpak. We zullen een spijzenkaart moeten 
samenstellen die meer smaken gaat bieden en deze smaken ook werkelijk 
moeten aanbieden in de vorm van een aanmeettraject. Uiteraard zal er ook 
een goede prijs gerekend moeten worden voor dit traject, wat de lenzen 
omvat maar ook de dienstverlening. Maar u biedt dan ook een echt andere 
spijs. 

Staat ieder klant hiervoor open? Nee hoor, er zullen altijd mensen blijven die 
graag hun eigen pindakaas en hagelslag mee willen nemen.

DE MEESTE VAN U ZULLEN INMIDDELS DE ZOMERVAKANTIE WEER ACHTER DE RUG HEBBEN. NU WAS DE ZOMER IN NEDERLAND EEN BEETJE DE 

WEG KWIJT, MAAR ALS U IN HET BUITENLAND BENT GEWEEST HEEFT U WAARSCHIJNLIJK WEL HEERLIJK KUNNEN GENIETEN VAN DE ZON. HET 

LEUKE VAN HET VERBLIJVEN IN EEN ANDER LAND VIND IK WEL HET KUNNEN BELEVEN VAN ANDERE GEWOONTES, MAAR ZEER ZEKER OOK 

HET KUNNEN GENIETEN VAN VAAK HEEL ANDER ETEN. ALTHANS, ALS JE HIER VOOR OPEN STAAT.

Verandering van spijs...
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NIKON STAAT WERELDWIJD BEKEND ALS EEN VAN DE TOP HONDERD BEKENDSTE CONSUMENTENMERKEN EN 

WORDT IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGD DOOR HOLLAND OPTICAL COMPANY. NIKON HEEFT ÉÉN DUIDELIJK 

VISIE: MENSEN INSPIREREN OM IEDERE DAG HET BESTE UIT ZICHZELF TE HALEN DOOR HEN TE LATEN GENIETEN VAN 

SCHERP EN HELDER ZICHT. “DOOR IN ELK NIKON BRILLENGLAS DE NODE-TECHNOLOGIE TOE TE PASSEN ERVAREN 

CONSUMENTEN PERFECT KIJKCOMFORT”, VERTELT ROGER SLANGEN, PROJECTMANAGER VAN HOLLAND OPTICAL 

COMPANY UIT DIEMEN. “HET TECHNOLOGISCHE EN INNOVATIEVE IMAGO VAN NIKON BRILLENGLAZEN DRAAGT 

DAN BIJ AAN HET ONDERSCHEIDENDE KARAKTER VAN DE POSITIE VAN DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN!”

 “I SEE” CAMPAGNE ZET NIKON OP DE KAART
Na de succesvolle “I AM” campagne voor de camera’s, ontwikkelde 
Nikon de “I SEE” campagne voor brillenglazen. Het merk wordt inge-
zet om haar beroemde naam en krachtige signatuur beter te benutten 
voor zelfstandige opticiens. Roger: “In de huidige markt zoeken opti-
ciens naar onderscheidende proposities. Met de concurrentie van de 
filiaalbedrijven en nieuwe toetreders op internet en in de winkelstraat, 
wordt dit steeds moeilijker. De zelfstandige opticien wil zich met her-
kenbare en toegevoegde waarde onderscheiden; een uitgelezen kans 
met Nikon.”

NIKON BRILLENGLAZEN – AL 100 JAAR EEN KRACHTIG MERK
Nikon zit al meer dan tien jaar in de portefeuille van Holland Optical 
Company en bestaat in 2017 honderd jaar. Sinds 1917 is Nikon bezig 
met de ontwikkeling van industriële producten op het gebied van de 
optische industrie zoals fotografie, microscopen, brillenglazen, ruim-
tevaarttechnologie en steppers. Deze ‘centennial’ zal met herkenbare 
promoties en communicatie worden ondersteund waarbij de focus ligt 
op samenwerking met de individuele opticien die onderscheidend is 
in zijn regio. Roger Slangen: “Denk daarbij aan een lokale campagne 
zoals ‘I SEE AMSTERDAM’. Deze campagne wordt ondersteund met 
herkenbaar promotiemateriaal. Elke plaats heeft zijn eigen iconische 
plekken, door deze aan het Nikon-merk te koppelen, versterkt dit de 
positie van de opticien als local hero in de beleving bij de consument.’

PRESIO MASTER EN VIRTUAL REALITY
Mede dankzij innovatieve producten als Presio Wide en Presio Power 
wordt Nikon binnen de optiek opnieuw krachtig op de kaart gezet. De 
onderscheidende bi-aspherische ontwerpen van de brillenglazen zijn 
direct afgeleid van de cameratechniek. In het ‘centennial’ jaar 2017 
zal HOC de nieuwste innovaties van Nikon introduceren. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de Presio Master, een uniek multifo-
caal waarbij alle, nog aanwezige, aberraties tot een minimum worden 
beperkt voor het ultieme visuele comfort. In combinatie met de Nikon-
coatingen het meest comfortabele multifocale brillenglas.

Roger vult aan: “Voor de perfecte ondersteuning in de winkel zijn wij 
bezig om nieuwe tools te ontwikkelen op het gebied van virtual reality 
en sales ondersteunende apps die op een gemakkelijke wijze de visuele 
verschillen aan de consument kan laten zien.”
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I SEE Nikon Lenses 
LENSWEAR FOR VISIONAIRS



NIKON VERSTERKT DE BELEVING VAN DE CONSUMENT
“Wat wij belangrijk vinden, is dat de consument in een optiekwinkel 
een brede keuze heeft; variërend van een huismerk tot een merk als 
Nikon”, vertelt Roger. “Hij wordt benaderd met informatie via steeds 
meer kanalen. Binnen een winkel moet je genoeg keuzemogelijkheden 
en alternatieven bieden. Nikon komt goed tot zijn recht als onderdeel 
van een totaal assortimentsbeleid, zodat de consument zelf een duide-
lijke keuze kan maken. Mensen die een nieuwe bril kopen, horen daar 
graag een verhaal bij wat ze zelf kunnen verder vertellen. Dat is met 
Nikon een verhaal dat beklijft en waaruit blijkt: ‘Ik weet wat ik heb 
gekozen en waarom’. Als merk moet je je naam en onderscheidend 
vermogen op dit gebied benutten én communiceren. Het merk Nikon 
versterkt de beleving van de consument en dat is in de huidige markt 
heel belangrijk”.

“De opticien heeft met de brillenglazen, het merk en de campagne 
van Nikon unieke tools in handen, waarmee hij klanten kan winnen 
en behouden en waardoor de concurrentiepositie groeit. ‘I SEE’ staat 
voor een concept met een marketingcampagne, POS-materiaal, online 
materiaal met web banners, aftersales support met de mogelijkheid de 
tekst ‘I SEE’ te koppelen aan de plaats waar de opticien is gevestigd. 
De Nikon garantie- en merkcertificaten in de vorm van een luxe boek-
je en pasje versterken de kwaliteitsbeleving bij de consument.” 

Met Nikon maakt u gebruik van alle know-how van Holland Optical 
Company. “Dit betekent dat u kunt vertrouwen op ons ervaren sales 
team, klantenservice en marketing”, vertelt Roger tot slot.

Voor aanvullende informatie: 
Holland Optical Company
Tel. +31 (0)20 6951951
www.hocsite.com 
www.nikoneyes.nl

NIKON BRILLENGLAZEN: 

• Innovatief voor merkconsumenten;
• Biedt onderscheidende innovaties en perfecte optische kwaliteit;
• In de top 100 bekendste merken wereldwijd;
• Uitgebalanceerd assortiment brillengglazen en coatings.
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DAAR ZIT MUZIEK IN!
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

BIJ AANKOOP VAN 30 STUKS
BLUETOOTH SPEAKER 
VAN PHILIPS CADEAU!
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HOE WERKT DE CYLINDER HINGE? 
De Cylinder Hinge bestaat uit drie aparte delen die met één draaibeweging samenkomen in een unieke 
en stabiele verbinding. Deze techniek staat garant voor optimale stevigheid en is als betrouwbaar en 
solide getest door meer dan 80.000 buigingen te maken tijdens het ontwikkelingsproces. Wilt u de 
systematiek met eigen ogen zien? Bezoek dan de Rodenstock website of Facebookpagina. 

UITGEBALANCEERD VAN TOP TOT TEEN 
De Cylinder Hinge collectie is een uitgebalanceerde serie monturen voor zowel dames als heren. 
Mooie warme en koele tinten gecombineerd met een eigentijds design, van modern naar retro en een 
knipoog naar klassiek. 

De combinatie van hoogwaardig Titanium en het lichtgewicht High Performance Polyamide van 
Rodenstock  (RXP) zorgt ervoor dat de bril enorm fijn draagt. Een leuk detail zijn de Titanium tips aan 
de veereinden. Deze zien er niet alleen cool uit, maar dankzij deze constructie wordt de bril ook nog 
eens perfect in balans gehouden op het hoofd van de drager.

Voor aanvullende informatie: 

Rodenstock Benelux
Tel. +31 (0)50 5441441
www.rodenstock.nl 

RODENSTOCK
DE CYLINDER HINGE COLLECTIE VAN 

HET UNIEKE SCHROEFLOZE SCHARNIER, DE CYLINDER HINGE, IS AL IN 1995 DOOR RODENSTOCK 

ONTWORPEN EN GEPATENTEERD. HET CYLINDER HINGE CONCEPT WAS DIRECT EEN WERELDWIJD 

SUCCES EN IS BELOOND MET MEERDERE DESIGN AWARDS. DEZE UNIEKE TECHNIEK IS DAAROM 

ALTIJD EEN INSPIRATIE GEBLEVEN VOOR DE ONTWERPERS VAN RODENSTOCK. KAN DIT SYSTEEM NOG 

STERKER, NOG MOOIER EN NOG BETER? HET ANTWOORD IS JA! DIT BEWIJST DE NIEUWE GENERA-

TIE CYLINDER HINGE BRILLEN MET SCHARNIER IN LICHT EN ALLERGIEVRIJ TITANIUM. UITERAARD NOG 

STEEDS GEMAAKT VAN DE BESTE MATERIALEN, COMPLEET SCHROEFLOOS ÉN ONDERHOUDSVRIJ. 

http://www.rodenstock.nl/


E Y E W E A R

Discover the world of  ELLE on elleboutique.com
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ALCON LANCEERT DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL 

CONTACTLENZEN. HET IS DE EERSTE EN 

ENIGE MULTIFOCALE CONTACTLENS MET EEN 

WATERGRADIËNT ONTWORPEN VOOR 

EEN BUITENGEWOON COMFORT, 

EEN VERMINDERD DROOGTEGEVOEL EN 

EEN ONONDERBROKEN VISUS.

DAILIES TOTAL1® 

UW VEERTIG PLUS KLANTEN REKENEN OP U
Het aantal dropouts bij contactlensdragers neemt zeer sterk toe in de presbyope populatie. Vanaf 
de leeftijd van veertig jaar zien we een drastische daling in het aantal personen die contactlenzen 
dragen. Topredenen voor dropout na de leeftijd van veertig zijn discomfort, droogtegevoel en een 
verstoorde visus.

Presbyope klanten hebben een contactlens nodig die deze combinatie van problemen kan oplos-
sen. DAILIES TOTAL1® Multifocal contactlenzen beschikken over drie unieke kenmerken die deze 
problemen aanpakken:

• Enerzijds is er het uniek materiaal met een watergradiënt voor een buitengewoon comfort. 
Het wordt gekenmerkt door een toeneming van het watergehalte van 33% in de kern tot meer dan 
80% aan het oppervlak en behoudt 100% van de lubricatie, zelfs na een dag dragen.
• Nieuw in de communicatie is SmarTearsTM met phosphatidylcholine (PC), een bestanddeel 
van de natuurlijke traanfilm dat het tekort aan PC in de traanfilm aanvult op het moment dat dit 
nodig blijkt. Zo draagt het bij tot de stabilisatie van de lipidenlaag en wordt contactlensgerela-
teerde droogte aangepakt.
• Tenslotte zijn DAILIES TOTAL1® Multifocal contactlenzen uitgerust met het Precision ProfileTM

design dat wordt gekenmerkt door een zacht en vlot verloop van de lenssterkten voor een onon-
derbroken visus op alle afstanden.

DAILIES TOTAL1® Multifocal contactlenzen met een watergradiënt zijn aanbevolen voor overdag 
dragen en dagelijks vervangen. De lenzen zijn beschikbaar in de sterkten +6.00D tot -10.00D in  
drie addities: low/medium en high. Met de vereenvoudigde richtlijnen voor het aanmeten van de 
multifocale contactlenzen van Alcon kan DAILIES TOTAL1® Multifocal bouwen op een aanpas-
succes van 96%. 

DAILIES TOTAL1® Multifocal vervolledigen het multifocaal assortiment van Alcon dat nu verschei-
dene oplossingen biedt voor presbyope klanten. Naast DAILIES TOTAL1® Multifocal contactlenzen 
met een watergradiënt kan u naargelang van de behoeften van de consument  tevens rekenen op 
de efficiëntie van DAILIES® AquaComfort Plus®  Multifocal met knipperslag geactiveerde bevoch-
tigingstechnologie en AIR OPTIX® Aqua Multifocal met SmartShieldTM technologie voor een 
uitstekende weerstand tegen afzettingen en comfortabel lensdragen van dag één tot dag dertig.

Voor aanvullende informatie: 

Alcon Benelux
www.myalcon.nl

MULTIFOCAL CONTACTLENZEN

http://www.myalcon.nl/
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Ontwerper Toshiaki Yamagishi selecteert zijn vakmensen zorgvuldig. Zij zijn het die zijn ontwer-
pen met de hand vervaardigen, zijn visie vormgeven. Met het beroemde Japanse perfectionisme 
volgt hij het productieproces van A tot Z. In de monturen van Yellows Plus komen vakwerk en 
tijdloos design samen.

De bril zoals getoond op de afbeelding is niet alleen een lust voor het oog, maar voelt ook 
aangenaam aan en prikkelt de perceptie. Het eenvoudige ontwerp van deze collectie benadert 
het concept van draagbaarheid vanuit een ander perspectief. Het opzetten van een bril was nog 
nooit zo leuk.

Voor aanvullende informatie: Eyewearstudio, 
Tel. +31 (0)174 298901, www.eyewearstudio.nl

YELLOWS PLUS: 
ELEGANT EN STIJLVOL

MET DE VERMAARDE JAPANSE TOE-

WIJDING EN KWALITEIT GEMAAKTE 

MONTUREN, ALLEMAAL MET DE 

HAND AFGEWERKT. HET MEEST PURE 

MATERIAAL. ZORGVULDIG ONTWOR-

PEN MET OOG VOOR DETAIL, VORM 

EN COMFORT. GEEN KORTE MODE-

GRIL, MAAR TIJDLOOS DESIGN. DAT 

IS YELLOWS PLUS.

De  combinatie tussen de rijke historie van Persol en de voortuitgang 
komt tezamen in de Calligrapher Edition. Kaligrafie is de kunst van het 
schoonschrift. Deze eeuwenoude kunst slaat een mooie brug met het 
vakmanschap van Persol en de hedendaagse technieken. De metalen 
neusbrug en veren zijn in vormen, welke doen denken aan kalligraaf 
pennen.  En voor degenen die van details houden: de binnenkant van 
de veren zijn op kalligrafische wijze gegraveerd met de naam van de 
collectie. Voor mannen met een liefde voor kunst en die een sterke 
persoonlijkheid hebben.

Meer informatie: Luxottica
Tel. +31(0)23 3031500, www.luxottica.com

PERSOL CALLIGRAPHER EDITION
PERSOL, EEN MODERN MERK MET EEN RIJKE HISTORIE WAARVAN DE 

ROOTS UIT ITALIË KOMEN. PERSOL KENMERKT ZICH TEVENS DOOR HET 

GEBRUIK VAN NATUURLIJKE EN HOOGWAARDIGE  MATERIALEN EN VAK-

MANSCHAP. VOORBEELDEN VAN VAKMANSCHAP EN UNIEKE KENMER-

KEN ZIJN BIJVOORBEELD HET MEFLECTO IN DE VEER WELKE DRUKVERLA-

GEND WERKT BIJ DE SLAAP EN HET SUPREME ARROW SCHARNIER, WAT 

LIJKT OP EEN ZWAARD EN DE VOORUITGANG SYMBOLISEERT. 

http://www.eyewearstudio.nl/
http://www.luxottica.com/




1 felle kleuren 2 matte afwerking 3 comfortabel 4 gecurvde veren

Geleverd met opbergzakje

4 kleuren x 4 sterktes1 DAMES MODEL

4 kleuren x 4 sterktes1 HEREN MODEL

EEN READY-TO-WEAR-LEESBRILLEN OPLOSSING
STEVIGE HOUTEN PRESENTATIE DISPLAY MET 40 KWALITEITS-LEESBRILLEN

*AFMETING: 65 x 47 x 16,5 cm

Kit Proximo Colour

BESTEL UW KIT OP : WWW.A-CONCEPTS.EU

PROXIMO LEESBRILLEN ZIJN 24/7 NA TE BESTELLEN OP : WWW.DIGITALE-VERTEGENWOORDIGSTER.NL

http://www.a-concepts.eu/
http://www.digitale-vertegenwoordigster.nl/


C O L U M N

De klant wordt kritischer, je zou ook kunnen zeggen lastiger, maar dat alleen 
al is een onderwerp voor een langdurige beschouwing of, als je wilt, discus-
sie. Ik probeer altijd de redelijkheid van een en ander te relateren aan hoe 
ik zelf sta in discussies over dit onderwerp als het gaat om zaken die ik privé 
heb aangeschaft en die om de een of andere reden niet voldoen aan de ver-
wachting.

De laatste jaren ben ik steeds meer aan het consuminderen. Minder vaak 
zaken kopen, alleen als ik ze echt nodig heb, maar dan wel goeie dingen. 
Spullen waarvan je mag en wilt verwachten dat ze lang meegaan, door de 
manier waarop ze worden gemaakt en vaak, onvermijdelijk, door het prijs-
kaartje dat er aan hangt. Een paar voorbeelden:

Een aantal jaren geleden reed ik met enige trots met een gloednieuwe 
leasebak weg bij de dealer die hem mij met veel egards had afgeleverd.  
Uitgebreide instructie, gelukwensen en een kistje wijn. Het was winter, koud, 
en zoals vrij kort daarna bleek, glad, spekglad. Het zal de tweede bocht 
geweest zijn dat mijn nieuwe statussymbool niet meer naar mijn instructies 
luisterde en gewoon rechtdoor de stoeprand op schoof. Gelukkig geen voet-
gangers die daar last van konden hebben maar wel twee voorwielen die plat 
onder de auto lagen. Ze hebben me in ieder geval niet in mijn gezicht uit-
gelachen daar bij de garage, maar ik kan me ook niet herinneren dat ze het 
hebben gehad over garantie. Ook gloednieuwe en dure auto’s kunnen daar 
niet tegen.  Dat hoefden ze me niet uit te leggen.

Een tak van sport waar het al jaren niet geweldig gaat is de kledingbranche. 
Je zou zeggen dat die, zeker in het hogere segment, toch hun stinkende best 
moeten doen voor klanten die met een klacht binnenkomen. Een door mij 
vier weken tevoren gekocht prachtig vest bleek alleen al door het dragen 
grote pluisvorming te vertonen. Geen porum en erg lelijk!
De betreffende verkoper begon me eerst uit te leggen dat dit normaal was 
bij deze soort wol, Kashmir geloof ik, en dat ik voorzichtiger moest zijn met 
wassen. Aangezien dat nog niet was gebeurd, was de volgende opmerking dat 
hij het zou overleggen met de leverancier. Mijn uitleg, dat ik het vest toch bij 
hem had gekocht en niet bij zijn leverancier, mocht niet overtuigen. Het is 
niet meer goed gekomen tussen mij en deze winkelier en dat zal het ook niet 
meer gaan doen.

HOE ZIT HET NOU EIGENLIJK MET GARANTIE?

Wettelijk gezien heeft een consument twee jaar na aankoop garantie op 
fabrieksfouten in het product dat hij koopt. Dit alles bij normaal gebruik. 
Tegen de deur aanlopen met de kop naar voren, samen met de bril op een 
stoel gaan zitten, met de drager bovenop, worstelen met (klein)kinderen en 
dergelijke zijn over het algemeen geen zaken waar een bril voor is gemaakt 
of waar ie tegen kan. Hoe duur of hoe nieuw een bril ook is.

Soms is het wat minder duidelijk. Gaat de klant te ruw om met een bril waar 
na een paar maanden de lak van de bovenrand af gaat, of, zat de lak er 
gewoon niet goed genoeg op?
Is de bril al tig keer recht gebogen door de klant zelf en uiteindelijk gebro-
ken? Uiteindelijk is dit een kwestie tussen de winkel en de klant. De winke-
lier kan in het belang van de relatie met de klant besluiten coulant te zijn bij 
twijfel en garantie te geven. Het is vervolgens tussen de winkel en zijn leve-
rancier of dit wordt ondersteund.

De leverancier heeft te maken met ‘ketenverantwoordelijkheid’. 
Overduidelijke (of een beetje duidelijke) structurele fouten in geleverde pro-
ducten zouden altijd gratis moeten worden vervangen. Bijkomende complica-
tie is hier hoe lang een artikel, een bril in ons geval, nog leverbaar moet zijn. 
Als een montuur na vijf jaar op het rek ‘kamperen’ alsnog wordt verkocht is 
het voor een leverancier vaak ondoenlijk om voor een vervangend exemplaar 
te zorgen. 

Lastige discussie als we het hebben over een montuur van pakweg 150,- ver-
koop in  combinatie met veel duurdere glazen. Hier geldt in ieder geval de 
regel dat hoe ‘modieuzer’ de bril, hoe minder lang de beschikbaarheid. Ook 
wellicht een overweging om in de voorraad sneller afscheid te nemen van 
hardnekkige ‘blijvers’?

Een veel wijzer iemand dan ik vertelde me laatst het volgende: “Wrijving 
geeft energie en energie kun je ombuigen in je voordeel.” Een klacht is een 
potentiele gelegenheid om te laten zien waarom je achter het product staat 
dat je hebt verkocht en dat de klant niet beter had kunnen kiezen dan door 
zijn bril bij jou te kopen. En ja, de verwachting van de klant is tegenwoordig 
veel hoger dan vroeger door de stortvloed aan communicatie van de ‘veel-
voor-weinig’ aanbieders. Meer uitleg, ook van te voren, en meer service ach-
teraf zijn onvermijdelijk geworden. Garantie gaat over fouten in het product, 
niet over misbruik of ongelukjes, daar zijn verzekeringen voor. Misschien een 
ideetje om dat standaard aan te bieden bij de verkoop?

Tot slot een kleine anekdote die me altijd te binnen schiet als iemand iets 
beweert waarvan ik het waarschijnlijkheidsgehalte op z’n minst in twijfel trek. 
Zoals: “Ik legde mijn bril voor het slapen gaan op het nachtkastje en de vol-
gende morgen was hij kapot…”

Een medisch specialist kreeg de vraag of je een geslachtsziekte kon oplopen 
op een WC-bril. 
“Ja dat kan” antwoordde hij, “maar het is buitengewoon oncomfortabel”.

Groets, Dick

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

CHE. DICK HEEFT EEN GROTE PASSIE EN LIEFDE VOOR HET BRILLENVAK EN IS AL BIJNA 27 JAAR EIGENAAR VAN ODÉ FRAMES. ‘BEING DIFFE-

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

Gegarandeerd

Dick Hulsbos 
D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 6 29



D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 630

MODERN DESIGN 
      ontmoet stedelijke levensstijl: 

             NEUBAU EYEWEAR
EEN COLLECTIE UIT DE KOKER VAN SILHOUETTE MAAR GEEN SUB-

COLLECTIE VAN HET MERK. NEUBAU STAAT VOLLEDIG OP ZICHZELF, 

SPREEKT EEN ANDERE DOELGROEP AAN EN IS OPGEZET OM EEN 

COMPLEET NIEUW MERK TE WORDEN. 

Individualiteit, creativiteit en een inspirerende stedelijke sfeer zoals je die 
opsnuift in de bruisende, trendy wijken van veel wereldsteden: dat zijn de typi-
sche kenmerken van Neubau, het zevende district van de Oostenrijkse hoofd-
stad Wenen. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor vernieuwende ideeën 
en blijvende trends, van mode tot muziek en moderne kunst in allerlei genres.

WENEN
Neubau is voortdurend in beweging. Galerieën, studio’s, cafés, conceptsto-
res, hipsterbars, winkeltjes van veelbelovende ontwerpers ... Je vindt het er 
allemaal. De geest van vernieuwing, de rijkdom van ideeën en creatieve veel-
zijdigheid zijn hier alom vertegenwoordigd. Deze wijk in Wenen is een mooi 
voorbeeld van al die opwindende, snel evoluerende creatieve stadswijken 
overal ter wereld die dezelfde aantrekkingskracht uitoefenen. Die levensvisie 
inspireerde de naam van een nieuw brillenmerk: neubau eyewear.

De wereldwijde lancering van de brillencollectie was in juni 2016: twaalf 
modellen in elk zes kleuren. De eerste neubau zonnebrillencollectie zal volgen 
in oktober 2016.

STEDELIJKE LEVENSTIJL
neubau eyewear koppelt een stedelijke levensstijl en vernieuwend design 
aan jarenlange vakkennis en ervaring. Op kwaliteitsvlak geniet het merk de 
steun van een toonaangevende Oostenrijkse fabrikant: Silhouette International 
Schmied AG. Dat bedrijf staat sinds jaar en dag bekend om zijn eenvoudige 
elegantie, hoogwaardige materialen en topkwaliteit. CEO Daniel Rogger is 
blij dat zijn onderneming met deze nieuwe brillenlijn een enthousiast nieuw 
publiek kan aanboren. Een product dat zijn kracht haalt uit meer dan het 
moderne design alleen. “Het originele merk neubau eyewear is de ideale aan-
vulling op de merkenportfolio van ons bedrijf. Hoogwaardige brillen gemaakt 
in Oostenrijk, die perfect voldoen aan de eisen van kritische klanten.”

M O N T U R E N
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MODERN STADSPUBLIEK
Zoals het een groot bedrijf als Silhouette betaamt, koppelt het de zoektocht 
naar een uniek design bij neubau eyewear aan een hoogwaardige productie. 
Het resultaat: een lichte en comfortabele bril die je de hele dag door kunt dra-
gen. Een bril op maat van een modern stadspubliek, want dat is nu eenmaal de 
inspiratie achter het merk.

Daniel Liktor, verantwoordelijk voor het merk en de lancering van neubau eye-
wear, vat het mooi samen: “Op een oprecht aantrekkelijke manier weerspiegelt 
neubau eyewear de huidige tijdsgeest in de brillenmode. Dit merk ademt het 
jonge, creatieve en moderne Wenen uit. Je kunt het gerust beschouwen als een 
eerbetoon aan alle trendy stadswijken en de mensen die er wonen en leven.”

Voor aanvullende informatie: 

Neubau
Tel. +32 (0)3 248 24 50
www.neubau-eyewear.com

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


Bart Rienks

De Brillemaeker 
Brielle

“Tja... als je vader directeur is geweest van Centrop, dan kan je wel zeggen dat deze organisatie er bij mij met de paplepel is ingegoten. Dat betekent 

natuurlijk niet dat ik me niet kritisch op kan stellen. Maar als ik alles strak op een rijtje zet, dan is Centrop gewoon een efficiënte no-nonsense organisatie. 

Ze zijn voor vragen altijd makkelijk benaderbaar, korte lijnen, geen flauwekul. Centrop is er voor de bewuste zelfstandige opticien. Denken kritisch mee en 

zijn constructief. Als ik nu opnieuw zou moeten kiezen? Centrop... heel vanzelfsprekend!” 

Houdt u ook van korte lijnen, bel dan nu 026 - 364 80 48 om een afspraak te maken.

  Centrop net zo 
vanzelfsprekend als...

de paplepel
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De special edition is gebaseerd op het iconische model de Fat Wilton en is met een grotere 
voorkant en groene spiegelende glazen geüpgraded tot limited model. Voor de samenwer-
king zijn er slechts 700 exemplaren ontwikkeld met op ieder opvallend montuur het unieke 
nummer gegraveerd. 

De Fat Wilton is een mix van elementen die kenmerkend zijn voor alle G-Star Eyewear – 
zoals de recht geslepen glazen, geïnspireerd op de originele aviator zonnebril, tot aan de 
scharnieren in de vorm van industriële schroeven. Natuurlijk heeft ook Eva zelf wat aan 
het ontwerp toegevoegd. Ze koos ervoor om de groene glazen te combineren met semi-
transparante monturen in de kleur rookgroen. Daarnaast heeft ze ook haar eigen draai 
gegeven aan het model door te kiezen voor effen witte pootuiteinden en effen witte randen 
aan de binnenkant. Het resultaat; een ronde bril met weerspiegelende glazen die zowel 
modern als retro is.

Aan het montuur van de Big Booler Wilton zit een wit leren koordje bevestigd. Bij het 
opbergen van de special edition in het gestroomlijnde witte hoesje, kan het zelfs dienen als 
clutch dankzij dit multifunctionele koordje. 

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

VOORTBOUWEND OP HET SUCCES VAN DE RECENTE 

COLLECTIE HEEFT G-STAR RAW OPNIEUW SAMENGE-

WERKT MET DJ EN PRODUCER EVA SHAW MET ALS 

RESULTAAT EEN SPECIAL EDITION ZONNEBRIL: DE BIG 

BOOLER WILTON.

http://www.marchon.com/
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“Onze passie voor materialen en zorg voor detail heeft geleid tot de geboorte van 
Materika, de lijn die respect heeft voor het milieu. Elke Materika-bril is niet alleen 100% 
recyclebaar: het ontwerp, op basis van de Life Cycle Design Concept, is gericht op ener-
giebesparing en het behoud van het milieu in alle levensfasen van het product.”

ALUMIX
Speciaal voor de Materika-collectie is een nieuw materiaal ontwikkeld, genaamd Alumix.  
Een legering van aluminium en magnesium. Beide zijn elementen die ook in de natuur 
makkelijk met elkaar mengen. Het resultaat is een licht, niet-magnetisch en niet-toxisch 
materiaal dat corrosiebestendig is en gekenmerkt wordt door mechanische eigenschappen. 
Alumix kan een oneindig aantal keren voor honderd procent gerecycled worden, zonder 
verlies van zijn oorspronkelijke kenmerken. 

Nieuwsgierig naar deze nieuwe collectie van Augusto Valentini? Osinga Brilmode is aan-
wezig op Centrop Sales en vertelt u er graag alles over. 

Voor aanvullende informatie: Osinga Brilmode
Tel. +31 (0)33 4948962, www.brilmode.nl

MATERIKA: EEN COLLECTIE 

MET RESPECT VOOR HET MILIEU
DESIGNER AUGUSTO VALENTINI PRESENTEERT MATERIKA. EEN NIEUWE COLLECTIE WAARIN HET MATERIAAL EN DE NATUUR CENTRAAL STAAT. 

ZO IS HET DESIGN GEBASEERD OP DE PRINCIPES VAN ECO-DESIGN. EN DAT GAAT VOLGENS DE DESIGNER VERDER DAN ALLEEN DE FOCUS 

TE LEGGEN OP DE ESTHETISCHE EN FUNCTIONELE ASPECTEN VAN HET ONTWERP. HIJ BENADRUKT HET BELANG VAN LIFE CYCLE DESIGN: DE 

SET VAN CRITERIA DIE NIET ALLEEN GERICHT ZIJN OP BESCHERMING VAN HET WELZIJN VAN DE GEBRUIKER, MAAR OOK PROBEERT DE CON-

SUMPTIE TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN, NET ALS DE MATERIALEN EN ENERGIE DIE NODIG ZIJN OM HET ONTWERP TE PRODUCEREN. 

VASUMA – EEN GEPASSIONEERD EYEWEAR MERK

“Brillen zien wij als een ‘uitbreiding’ van de persoon die ze draagt. Onze inspi-
ratie halen we dan ook uit mensen. Hun culturen, en historische voorkeuren. Zo 
vinden wij dat in het algemeen mensen voor 1980 veel beter gekleed waren.”

“We hebben een sterk geloof in hoge kwaliteit, dat is altijd één van onze 
belangrijkste aandachtpunten geweest bij het produceren van brillen. Vroeg of 
laat gaan alle eyewear merken met ambitie naar Japan om gebruik te maken 
van hun geschiedenis in handgemaakte brillen van de beste kwaliteit. Ook wij 
hebben deze reis gemaakt en waren onder de indruk van het vakmanschap. We 
hebben een verzameling van modellen geproduceerd in Japan en gaan daar in 
de toekomst mee door. Samen met onze partners in Italië en Hong Kong leveren 
we een breed spectrum aan kwaliteitsbrillen.”

“Elk jaar gaan we een samenwerking aan met andere Zweedse kunstenaars, 
ontwerpers en merken. We doen dit om ons te laten inspireren door andere ver-

VASUMA IS EEN GEPASSIONEERD EYEWEAR MERK MET TIEN JAAR 

ERVARING. “WE HEBBEN EEN ACHTERGROND IN DE COMMUNI-

CATIE EN MUZIEK, MAAR BRILLEN HEBBEN ALTIJD ONZE INTERESSE 

GEHAD” VERTELT STEFFEN SUNDELIUS, EIGENAAR EN MEDEOPRICH-

TER VAN VASUMA. 

bazingwekkende talenten. Dit najaar zijn we een samenwerking aangegaan met 
het Zweedse sneakermerk Jim Rickey. Jim Rickey maakt al een paar jaar naam 
over de hele wereld. De samenwerking resulteert in een paar zonnebrillen die 
compleet passen bij het gevoel en silhouet van zowel Vasuma en Jim Rickey. 

Voor aanvullende informatie: My-Eyewear
Tel. +31 (0)6 53528142, www.vasuma.com 

http://www.brilmode.nl/
http://www.vasuma.com/


Osinga Brilmode • Tel: 033-4948962 • Mail: info@brilmode.nl • www.brilmode.nl

mailto:info@brilmode.nl
http://www.brilmode.nl/
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de opticien
SPECIAL
Hall of Frames
Centrop Sales

COVERSTORY
I SEE NIKON LENSES, 
LENSWEAR FOR VISIONAIRS

INTERVIEW
WERELDPRIMEUR VAN BOBO’S EYEWEAR 
EN JOS BAIJENS: JOS EYEWARE

DE VOLGENDE EDITIE VAN 

DE OPTICIEN
VERSCHIJNT OP 28 OKTOBER

VOOR ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 

GERDO VAN DE PEPPEL: T  024-3246146  E  G.PEPPEL@GPMEDIA.NL
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curve zone waargenomen (fluobeeld 1). Dit zegt echter niks over het defini-
tieve resultaat. Elien legt uit: “Dit is normaal en komt doordat de cornea zich 
nog moet vormen naar de lens-geometrie. Het is niet nodig om de lens aan te 
passen. Een extra druppel bij inzetten kan helpen. Bij controle van de lenzen 
raad ik  wel aan om de visus met lenzen in te controleren, deze moet vanaf 
het begin goed zijn.”

Na twee weken is het resultaat bij controle nog niet geheel 
zoals gehoopt. De cliënt zelf is al zeer tevreden. Aan het 
einde van de dag komt hij nog iets tekort en doet daarom 
zijn DreamLite nachtlenzen eerder in. Bij de controle 
wordt een corneal imprint waargenomen (fluobeeld 2). 
Volgens Elien is dit een normale bevinding: “Deze ver-
schijning is gebruikelijk, dit is geen staining. Je ziet mid-
dels het negatief fluobeeld welk effect de curven van de 
DreamLite lens op de cornea hebben. Ik heb met meneer 
afgesproken om over 2 weken nogmaals te evalueren.”

In week vier komt de cliënt terug voor controle volgens 
afspraak. “De topografieën toonden nu een perfecte ‘Bulls 
Eye’. Meneer is zeer tevreden, heeft geen leesklachten 
meer en ziet veraf scherp. Tevens blijkt door de DreamLite 
lens geen extra Zoom profiel meer nodig te zijn. Dit komt 
omdat er bij het dragen van ortho-k al een beginnend 
multifocaal profiel in de cornea ontstaat. Veel DreamLite 
dragers hebben hierdoor pas op latere leeftijd leesonder-
steuning nodig.” Aldus Elien. 

Conclusie: door even af te wachten en de cornea de tijd 
te gunnen om zich aan te passen aan de lensgeometrie 
kunnen onnodige aanpassingen voorkomen worden. 

Vond u deze casus interessant? Lees dan zeker in de vol-
gende uitgave van De Opticien de casus van Ron Beerten.

PROCORNEA’S 
ERVARINGEN EN TIPS VAN 

MET VEERTIG JAAR ERVARING IS PROCORNEA EXPERT OP HET GEBIED VAN HET 

ONTWERPEN EN PRODUCEREN VAN VORMSTABIELE EN ZACHTE CONTACT-

LENZEN. DANKZIJ DE COMBINATIE VAN DE MEEST MODERNE TECHNIEKEN, 

HOOGWAARDIGE MATERIALEN ÉN UITERST BEKWAME VAKSPECIALISTEN IS DE 

NEDERLANDSE LENZENPRODUCENT IN STAAT OM DE MEEST COMPLEXE LENSDE-

SIGNS TE VERVAARDIGEN. NAAST INNOVATIE EN KWALITEIT STAAT HET BEDRIJF 

VOOR EEN PERSOONLIJKE AANPAK. 

Met een grote passie voor lenzen voorziet Procornea haar klanten graag van 
advies. De afdeling Professional Services krijgt op seminars, beurzen, congres-
sen en via de Helpdesk verschillende vragen over uiteenlopende onderwer-
pen. In deze terugkerende rubriek delen vakspecialisten Ron Beerten en Elien 
Janssen hun kennis en ervaring en behandelen afwisselend een casus.  
 
“GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK” DOOR ELIEN JANSSEN

In deze rubriek behandelt Elien een casus met ortho-k in de hoofdrol. 
Ortho-k lenzen aanmeten kan een uitdaging zijn omdat je geen controle hebt 
op het proces wanneer de ogen gesloten zijn.

Achtergrond: Man, 46 jaar, draagt zachte contactlenzen, beginnende leesklach-
ten en droge ogen,  interesse in de DreamLite Zoom (multifocaal). 

Bij de aflevering van de lens werd in het fluobeeld een luchtbel in de reverse 

OPTOMETRISTEN

RON BEERTEN 
Opleiding: Optometrie aan de Hogeschool te Utrecht
  Optiek aan de Christiaan Huygens school te Rotterdam
Ervaring:  Ron is zijn carrière gestart bij de Koninklijke Marine 
  waar hij onderzoek deed naar contactlenzen voor Defensie. 
   Later is hij zich gaan specialiseren in contactlenzen en 
   visuscorrectie bij verschillende Nederlandse ziekenhuizen. 
   Inmiddels werkt Ron al ruim twintig jaar voor Procornea waar 
   hij een belangrijke rol speelt in de productontwikkeling. 
Persoonlijk:  Fanatiek beoefenaar van Jiu-Jitsu, vader van twee kinderen en 
  internationaal bekend als ‘Wandelende Wikipedia’ m.b.t. 
  contactlenzen. 

ELIEN JANSSEN 
Opleiding: Optometrie aan de Hogeschool te Utrecht
Ervaring:  Elien is haar loopbaan begonnen in de medische wereld. 
  Ze heeft zich vrijwillig ingezet in Nicaragua voor de verbetering 
   van oogzorg en heeft daarnaast bij verschillende Nederlandse 
   ziekenhuizen en klinieken veel ervaring opgedaan op het gebied 
   van de aanmeting van contactlenzen op medische indicatie. Sinds 
   2011 werkt Elien bij Procornea waar zij verantwoordelijk is voor 
   productontwikkeling, support en training. 
Persoonlijk: Moeder van twee jongens, passie voor gezonde voeding & sport 
   en actief voor verschillende vakgroepen zoals het ANVC.

Fluobeeld 1 Fluobeeld 2



Direct werken met een zeer geavanceerd slijpsysteem zonder eerst te investeren? Essilor Instrumenten heeft haar 
dienstenpakket uitgebreid! Essilor installeert een Mr Blue 2.0 of Mr Orange in uw werkplaats en u betaalt een toeslag 
per brillenglas. Daarnaast ontvangt u een pakket inslijpdiensten van Essilor zodat u ook in drukke periodes verzekerd 
bent van extra capaciteit. U wordt volledig ontzorgd!

Vier voordelen van Essi Use:
•  Flexibiliteit: investeren niet noodzakelijk! U houdt bestedingsruimte over voor andere investeringen. 
•  Afhankelijk van uw wensen kiest u uw eigen slijpsysteem. Essilor installeert een hoogwaardig slijpsysteem,  

geeft u training en draagt zorg voor technische service zodat u al uw glazen snel en kwalitatief kunt inslijpen. 
•  Het tarief is afhankelijk van het aantal glazen wat u inkoopt bij Essilor; u bepaalt zelf de prijs!
•  U ontvangt aanvullend een pakket inslijpdiensten (met o.a. remote edging en inslijpen door Essilor) zodat u in drukke 

periodes verzekerd ben van extra capaciteit.

Kortom, geen zorgen of verrassingen.

MAAK KENNIS MET ESSI USE   
TOTALE ONTZORGING DOOR ESSILORS INNOVATIEVE PAY PER USE AANBOD

Essilor Nederland, Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar

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

www.essilorpro.nl

NIEUW! 
ESSILORS 

PAY PER USE 
AANBOD

BENT U BENIEUWD?  KOM LANGS OP DE ESSILOR STAND OP DE CENTROP SALES  
EN LAAT U INFORMEREN OF NEEM CONTACT OP MET UW INSTRUMENTENADVISEUR!

http://www.essilorpro.nl/
http://www.essilor.nl/
http://www.essilorpro.nl/
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EEN NIEUW BRILLENMERK ÉN ON & OFFLINE 

CONCEPT VOOR ZELFSTANDIGE OPTICIENS

NINA      MAX: 

Nina & Max is dan ook geboren vanuit de behoefte van de zelfstandige opticien. Zij zagen met de 
komst van internetaanbieders als bijvoorbeeld Ace & Tate dat met name een relatief jonge doel-
groep hier erg gecharmeerd van is. “En dat is logisch. De tone of voice, de gebruikte beelden en de 
hele presentatie spreken jonge consumenten aan, de prijs is aantrekkelijk en de brillen zien er ook 
nog eens leuk uit”, vertelt Dick van der Niet. 

“De zelfstandige opticien had hier geen antwoord op. Tot nu toe. Want met Nina & Max introdu-
ceren we  niet alleen een collectie trendy monturen en zonnebrillen én een on- en offline concept 
waardoor die collectie inclusief glazen voordelig gekocht kan worden maar ook een volwaardige 
marketingstrategie die de doelgroep aanspreekt. Bovendien gaan we een paar stappen verder dan 
de huidige aanbieders.”  

DE VOORDELEN VAN DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN

Net als bij vergelijkbare collecties die inclusief glazen aangeboden worden, kan de consument met 
een recept 24/7 per dag via de Nina & Max webshop bestellen. De bril of zonnebril wordt dan 
inclusief glazen binnen een paar dagen  geleverd. Nieuw is dat precies dezelfde collectie ook bij 
inmiddels al een flink aantal zelfstandige opticiens te vinden is en ook nog eens voor exact dezelfde 
prijs. Bovendien hebben al die opticiens een voorraad enkelvoudige glazen in huis zodat de nieuwe 
bril na montage ook direct meegenomen kan worden. Uiteraard niet nadat die bril door een ervaren 
medewerker afgesteld is. De winkels hebben dus duidelijk een aantal voordelen ten opzichte van 
de webshop en krijgen daarover online ook alle informatie maar de klant heeft altijd zelf de keuze. 

Dick van der Niet vervolgt: “Het aantal online aanbieders groeit nog steeds. We zien dat de com-
binatie online en offline sowieso het beste werkt omdat de consument dan weet waar hij terecht 
kan voor de service en garantie. In dit geval hebben we daar nog een paar extra voordelen aan 
toegevoegd om het allemaal nog aantrekkelijker te maken. Na een paar weken, kunnen we nu al 
zeggen dat het concept werkt. 

Nina & Max is gestart met de founders en een aantal andere zelfstandige opticiens die zich reeds 
als partner aangesloten hebben. Zij dragen enerzijds bij aan het marketing-budget en verplichten 
zich de volledige collectie én de voorraad glazen in huis te hebben en profiteren anderzijds van 
de sterke marketing van dit nieuwe merk. Zelf ook interesse om mee te doen? Dick van der  Niet 
vertelt u er graag alles over. U kunt hem bereiken via notjustvision@gmail.com 

NINA & MAX IS EEN NIEUW BRILLENMERK 

DAT ZOWEL ONLINE ALS BIJ ZELFSTANDIGE 

OPTICIENS TE KOOP IS. “NINA & MAX IS 

EEN TOTAALCONCEPT EN EEN ANTWOORD 

OP DE GROEIENDE INVLOED VAN TREND-

SETTENDE INTERNETAANBIEDERS”, VERTELT 

DICK VAN DER NIET.  HIJ IS DE BEDENKER 

VAN DIT CONCEPT DAT HIJ VERDER SAMEN 

MET VOORAANSTAANDE OPTICIENS ALS 

LINNEWEEVER, SATON, VAN WELY, VAN DER 

LEEUW, GROENHOF EN GIJSEN ONTWIKKEL-

DE. “EEN VOLWAARDIG NIEUW BRILLENMERK 

MET MOOIE EN KWALITATIEF GOEDE MON-

TUREN EN ZONNEBRILLEN, EEN WEBSHOP 

ÉN EEN SAMENWERKING MET ZELFSTAN-

DIGE OPTICIENS DIE IN HUN WINKEL EXACT 

DEZELFDE COLLECTIE AANBIEDEN ALS ONLI-

NE IN DE WEBSHOP EN DAAR EEN PAAR INTE-

RESSANTE VOORDELEN AAN TOEVOEGEN.
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‘Technology & Elegance’ 
VAN KOSBY EYEWEAR
‘TECHNOLOGY AND ELEGANCE’, DAT ZIJN DE KERNWOORDEN VAN 

DE COLLECTIE KOSBY EYEWEAR. HET RESULTAAT VAN EEN INTENSIEVE, 

VIJF JAAR DURENDE SAMENWERKING TUSSEN DE TWEE FRANSE OPTI-

CIENS GUY AZOULAY EN FRANCIS KESSOUS.
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TECHNOLOGY
Het resultaat van de jarenlange ‘research and development’ zijn de twee patenten 
op de collectie. Het eerste patent betreft de complexe en extra platte flexschar-
nier ‘Stretch & Flex’. Het tweede patent rust op de innovatieve ‘Kross & Lock’ 
techniek, waardoor aan iedere zijde van het montuur nog maar één schroefver-
binding is verwerkt. De bakschroef is hierdoor overbodig geworden.

De ontwerpers zijn er in geslaagd om een technische collectie met een design 
uitstraling en een hoogwaardige kwaliteit te creëren. Dat zie je en dat voel je. 
Esthetisch mooi en vervaardigd met hoogwaardig stainless steel en acetaat.  De 
kleuring geschiedt door de beste bedrijven in de Franse Jura.

Een team van tien opticiens kijkt continu over de schouders mee van de ont-
werpers en controleren op technische haalbaarheid en esthetische waarden. Zo 
wordt een hoogwaardige kwaliteit gewaarborgd, verpakt in een stijlvol design 
met een perfecte pasvorm. Kosby Eyewear heeft speciaal voor de opticien een 
servicekit ontworpen. Een met leer afgewerkte box met een perfect passende 
schroevendraaier, reserveschroefjes en een kleine voorraad dunne en dikke neus-
pads voor servicegevallen in de winkel. Er is bewust gekozen om te werken met 
twee maten neuspads, zodat de eerste aanpassing/afpassing verricht kan worden 
zonder het montuur direct te forceren.

(NOT EXTRAVAGANCE BUT) ELEGANCE
Kosby Eyewear is een collectie met een breed publiek; heren en dames vanaf 
zo’n 35 jaar die op zoek zijn naar een elegant montuur die niet te veel om aan-
dacht schreeuwt, maar zeker wel gezien mag worden.

De collectie laat zich inspireren door de verschillende culturen, 
creatieve steden en trendy omgevingen over de hele wereld. 
In de collectie vindt je er modellen als ‘Bali’, ‘Londres’ en 
‘Brasilia’. Een “internationale collectie”, ontwikkeld met een 
typisch Europees oog voor detail. 

AVA IS EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF
Al 34 jaar is het Brabantse familiebedrijf AVA Brillen een ver-
trouwde speler binnen de optiekbranche. Met merken als Kosby 
Eyewear, Exquisit Elite, Bien-Lu, Vuillet Vega, Renaissance en 
drie kinderbrillenlijnen onder de noemer AVA KIDS is AVA 
Brillen uitgegroeid tot een allround optiekbedrijf. 

Het merkenportfolio is in 2016 uitgebreid met de high-end bril-
lenlijn ‘Carven Eyewear’. Carven is al sinds 1945 een befaamd 
merk in de Franse modewereld met een eigen kleding-, parfum- 
en tassenlijn en heeft nu ook haar plaats in de optiekbranche 
ingenomen. Carven Eyewear is afkomstig van dezelfde fabrikant 
als Kosby Eyewear, luisterend naar de naam ‘Seaport ODLM’.
Bij AVA Brillen zijn kwaliteit, service en duurzaamheid al jaar 
en dag de standaarden. 

Bovendien is AVA Brillen een voorraadhoudende leverancier, 
die uitsluitend de zelfstandige opticien beleverd. Jeroen van 
Hest- eigenaar van AVA– legt uit: “We zien dat de voorraden 
in de winkel teruglopen. De zelfstandige opticien is meer gaan 
leunen op de voorraad van de groothandel. Doordat men de 
voorraad laag wil houden is dus ook het inkoopbeleid van 
de opticien de afgelopen jaren veranderd. Men koopt minder 
stuks in, wil minder risico lopen en de omloopsnelheid verho-
gen. De opticien snijdt bovendien in het aantal leveranciers. 
De bestaande leveranciers moeten daarom wel wat te bieden 
hebben. Niet alleen een goede klik hebben met elkaar, maar 
scherp naar zijn collecties blijven kijken, uitstekende service 
verlenen en deze continue proberen te verbeteren. Niet voor 
niets is AVA Brillen dan ook contractleverancier bij zowel het 
Centrop als Optitrade.  



“Bij AVA brillen spelen we hier op in. We zijn een groothandel die voorraad 
houdt en niet afhankelijk zijn van voorraden uit het buitenland. In Nederland 
kunnen we binnen 24 uur leveren, in België en Luxemburg binnen 48 uur. We 
zijn daar zeer sterk in. Daarnaast zijn we een totaalleverancier. Van leesbrillen, 
kinderbrillen tot multifocaal monturen en van modern tot klassiek. Bij ons vindt 
de opticien alles. We bieden hierdoor een totaalpakket. Dit pakket ondersteunen 
we met ‘De Digitale Vertegenwoordiger’, zoals bij AVA Brillen de webshop is 
genoemd.”

De motivatie die wordt gebruikt bij de keuze in leveranciers is eveneens aan het 
veranderen; “Een veelgebruikte motivatie voor deze keuze is altijd het merken-
palet geweest. Een andere motivatie - die een steeds belangrijkere rol gaat spelen 
- is om met leveranciers te gaan werken die hetzelfde servicebeleid hebben zoals 
dat wordt gehanteerd in de winkel; servicegerichte leveranciers die ‘customer 
intimacy’ als kernstrategie hanteren, in plaats van enkel te opereren met oog op 
het maken van zoveel mogelijk winst”, aldus Jeroen van Hest.
Service, coulance en meedenken over de juiste oplossing is voor de binnendienst 
van AVA Brillen een topsport. Om de lat hierin nog hoger 
te leggen is de binnendienst uitgebreid met gediplomeerd 
opticien Wendy Bosboom die AVA ondersteunt bij meer com-
plexe vraagstukken en werkzaamheden.

AVA Brillen is sinds 2013 exclusief importeur van Kosby 
Eyewear voor Nederland. Interesse in de collectie? Maak een 
vrijblijvende afspraak of bezoek AVA Brillen op één van de 
volgende beurzen:

• Centrop Sales Nijkerk: 11 en 12 september 2016
• SILMO Parijs: 23-26 september 2016
• Opti Munich: 28-30 januari 2017
• MIDO Milaan: 25-27 februari 2017

Voor aanvullende informatie: 

Ava Brillen
Tel. +31 (0)411 62 44 44
www.avabrillen.nl 
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mark'ennovy betekent
OMZET
Duurzame winstmarges en loyale klanten zijn een aantal van de meest waardevolle factoren voor 
onze sector. Dit is de reden waarom onze contactlenzen exclusief voor ú zijn, de oogzorgspecialist.
Ons Klantenservice Team bestaat uit optometristen en opticiens die u op basis van de unieke 
gegevens en behoeften van uw klant kunnen helpen bij de keuze van de uiteindelijke lens. 

Ontdek hoe uw praktijk kan profiteren
van mark'ennovy contactlenzen.

Bel gratis naar: 0800-023 2029 (NL)
       
Email: klantenservice@markennovy.com
Web: www.markennovy.com

Inspire your eyes

Exclusief voor
oogzorgspecialisten

Niet voor verkoop
op het internet

0800-799 18  (BE)

mailto:klantenservice@markennovy.com
http://www.markennovy.com/
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VERFRISSEND EENVOUDIG
Model 8241 toont hoe grappig en tegelijk  chic een 
simpel een acetaat frame kan zijn. De sprekende 
vorm is slank en verfijnd en toch casual. Het ontwerp 
dicht het gat tussen stijlvol chic en stedelijk cool. 
Deze stijl is verkrijgbaar in een breed spectrum van 
kleuren, van zwart kristal en transparant blauw tot 
hazelnoot of klassiek Havana. De finishing touch 
van dit model wordt gevormd door de merknaam 
Metropolitan, gefreesd in een metalen achtergrond.

ZWART OF WIT
Het ontspannen tijdloze ontwerp van model 8239 
voor mannen roept de sfeer op van Woody Allen’s 
modern-nostalgische esthetiek. Het acetaat frame van 
hoge kwaliteit, met zijn scherpe lijnen laat zien hoe 
zwart en wit tegelijk opwindend en subtiel kunnen 
zijn; klassiek cool ontmoet persoonlijk zelfvertrou-
wen. Een eenvoudig maar helder voorbeeld van veel-
zijdigheid: de perfecte accessoire voor een grote stad. 
Dit model is ook verkrijgbaar in de kleur Havana of 
met een grijsblauwe hoorn uitstraling.

EENVOUDIG AANTREKKELIJK
Model 8303 voor vrouwen combineert moeiteloos elegant klassiek met eenvou-
dig casual. Het model kan net zo vanzelfsprekend in het park gedragen worden 
als in een café. Het stijlvolle acetaat is uitgevoerd met de trend van dit moment: 
de metalen dubbele brug. Model 8303 is verkrijgbaar met in verschillende tinten 
reflecterende lenzen.

Model 8304 voor mannen met dubbele brug en roestvrij stalen ornamenten is het 
beste als stijlvol stads  te omschrijven. Ook hier reflecterende lenzen, gevat in mon-
turen in tin, klassiek zwart, houtmotief of Havana met matgouden componenten. 
Deze bril is het perfecte antwoord op lastige schitteringen van de zon.

SUBTIEL INDRUKWEKKEND
Met z’n harmonieuze en uitgebalanceerde vorm belichaamt model 8032 het motto 
‘less is more’. Op schijnbaar eenvoudige wijze geeft dit model een stadse draai aan 
een retro ontwerp. Het veelzijdig karakter van dit montuur komt tot uitdrukking in 
een breed spectrum van kleurcombinaties, variërend van avant-garde goud tot klas-
siek zwart. 

Metropolitan eyewear is een collectie voor stadse trendsetters en combineert een 
subtiele stijl met loepzuivere lijnen. De modellen zijn trendgevoelig maar toch met 
beide benen op de grond. Ze zijn niet aarzelend over stijl en kwaliteit; ze drukken 
dat gewoon uit.

Meer informatie:

OWP 
Tel. +31 (0)20 6101026
www.metropolitan-eyeware.com 

 METROPOLITAN EYEWEAR 
    voor stadse trendsetters

HET DUITSE BRILLENMERK OWP STAAT OP DE CENTROP SALES MET 

ONDER ANDERE DE TRENDSETTENDE METROPOLITAN EYEWEAR-

COLLECTIE. DE BEURS VINDT ZONDAG 11 EN MAANDAG 12 SEP-

TEMBER PLAATS IN DE LOODS TE NIJKERK. DE OPTICIEN GEEFT VAST 

EEN VOORUITBLIK. 
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http://www.metropolitan-eyeware.com/


DE BEURS
V     R ALLE
NEDERLANDSE
OPTICIENS
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In deze special blikken wij vooruit op de Hall of Frames voorjaar 2016. 
Nijkerk is op zondag 11 en maandag 12 september 2016 met Centrop 
Sales en de Hall of Frames dé place to be voor de opticiensbranche. 
Op Hall of Frames zijn 75 stands te vinden waar veel belangrijke en 
verschillende optiekmerken exposeren. Oriënteren en orders plaatsen 
is dus volop mogelijk. Ook De Opticien is aanwezig met een gezellige 
bar, dus wellicht tot ziens op Hall of Frames!

SPECIAL

VAN 9.30 TOT 18.00

HALL OF FRAMES:
     ZONDAG 11 EN MAANDAG 
12 SEPTEMBER
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B E U R S N I E U W S

Hall of Frames 
       Centrop Sales 

BINNENKORT IS HET WEER 

ZOVER: OP 11 EN 12 SEPTEM-

BER  2016 IS DE LOODS AAN DE 

BERENCAMPERWEG 12 TE NIJKERK 

WEER DE PLACE TO BE VOOR DE 

NEDERLANDSE OPTIEKWERELD. 

DAN ZIJN NAMELIJK ZOWEL HALL 

OF FRAMES ALS CENTROP SALES 

WEER AANWEZIG OM GEZA-

MENLIJK TE ZORGEN VOOR HET 

GROOTSTE OPTIEKEVENEMENT 

VAN NEDERLAND.

PRAATJE
Net als afgelopen najaar zal vaktijdschrift De Opticien, als een van de hoofd-
sponsors van het evenement, ook weer aanwezig zijn. Wij staan bij onze eigen 
bar (standnummer 17 op Hall of Frames). Deze is in de hoek rechtsachter te 
vinden. U bent dus weer van harte uitgenodigd om een drankje te komen doen 
en een praatje te komen maken. Voor een kop thee, koffie, espresso of cappuc-
cino kunt u ook dit najaar weer terecht bij de stand van de andere hoofdspon-
sor, Essilor. Zij hebben hun stand direct links van de ingang.

DE BEURZEN
Veel van de grote spelers op de brillenmarkt zijn aanwezig op Hall of Frames 
en Centrop Sales. Daarnaast zijn er, zeker op Centrop Sales, ook een aantal 
bedrijven aanwezig van gerelateerde producten. Een compleet overzicht samen 
met een handige plattegrond van beide beurzen is op de volgende pagina’s 
te vinden. Beide beurzen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet-
Centrop-leden. Daardoor zijn de beurzen ook een uitgelezen gelegenheid om 
naast optiekbedrijven ook collega-opticiens te ontmoeten.

AANMELDEN
Geïnteresseerden voor Centrop Sales wordt aangeraden om van te voren aan te 
melden. Dit heeft als voordeel dat er een lunch, inclusief het inmiddels befaam-
de broodje kroket, klaarstaat. Daarnaast ontvangen diegenen die van tevoren 
aanmelden de beursaanbiedingen voor aanvang van de beurs. Aanmelden kan 
via www.centrop.nl/aanmelden-centropsales of via inlog.centrop.nl voor leden 
van de organisatie. 

Meer informatie:

Centrop Sales
Tel. +31 (0)26 3648048
www.centrop.nl

NAJAAR 2016

OPENINGSTIJDEN
Zondag 11 september 09.30-18.00
(kinderopvang aanwezig)

Maandag 12 september 09.30-18.00

LOCATIE
De Loods
Berencamperweg 12
Nijkerk

AANMELDEN
www.centrop.nl/aanmelden-centropsales
inlog.centrop.nl (voor Centrop-leden)

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

http://www.centrop.nl/aanmelden-centropsales
http://inlog.centrop.nl/
http://www.centrop.nl/
http://www.centrop.nl/aanmelden-centropsales
http://inlog.centrop.nl/
http://www.hallofframes.nl/
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1 More
2 More 

3 JF Rey Eyewear

4 Creatief Brillen

5 Hotstegs Service Center

6 Caroline Abram / Bevel

7 Thierry Lasry / Harry Lary’s 

8 BIREI

9 Foodbar

10 Optical Supply Nederland 

11 Optical Supply Nederland

12 Speets Brillen

13 See Concept

14 Mykita

15 Etui & Zo

16 Amsterdam Blend

17 Bar

18 G.F.C. / Lafont

19 Fleye

20 Wissing Brillenfassungen

21 JUP / Van Loon

22 Callai Eyewear

23 Jazz Eyefashion

24 Traction

25 Julbo

26 Toptics

27 Kruytzer Trend Eyes

28 For Local Heroes Only

29 Eye Supply

30 Eye Supply

31 Kinto / Netoptic

32 Etnia Barcelona

33 Sightstylers

34 J.C.L. Brilmode

35 Cabrio Sunglasses by Hoet Design

36 F + M private label / Götti

37 Dutz Eyewear

38 Dutz Eyewear

39 FUNK International

40 Face a Face

41 Pro Design

42 Goudezeune, Growth Architects

43 Goudezeune, Growth Architects

44 l.a. Eyeworks / L.G.R.

45 Style 22

46 Parasite Eyewear

47 TD Tom Davies

48 Matttew Eyewear

49 Bloomdale Eyewear

50 Optibytes

51 Optieksignage

52 Optimaal Agenturen

53 MOSCOT

54 General Eyewear

55 Gijs Dutch Design

56 Lookizi

57 Brilonline.com 

58 Silmo (Promosalons Nederland)

59 FashionOptics

60 Coblens Eyewear

61 WooDone / Paperstyle

62 Tag Heuer by Williame Optics

63 Ofar

64 Eurovisie

65 Bellinger,Blac & Entourage of 7

66 Frame Holland "Preciosa"

67 Insighter, the latest on eyewear

68 Insighter, the latest on eyewear

69 All Eyes Trading 

70 All Eyes Trading

71 Spectacular Eyewear

72 Spectacular Eyewear

73 Eye Design

74 BBIG

75 Jisco Eyewear

76 Essilor

Toiletten
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Garderobe

17

38

39
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http://brilonline.com/
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A01  Centrop
A02  iCODiS Powered by Famed
A03  OO2 (OS Optiek)
A04  Jos Baijens
A05  Osinga Brilmode
A06  Rodenstock
A07  OWP
A08  Enot
A09  Marchon
A10  AVA Brillen
A11  Eschenbach
A12  Lunor
A13  Talba
A14/A15  Zeiss
A16  Adidas/Silhouette
A17  Seiko
A18  O’Max/Essilor
A19  Hoya
A20  Menrad
A21  Hoya
A21  Eyevinci
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  Jill Marketing  
A23  RED Bull Racing Eyewear
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A29  Optiplus
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B02  Sàfilo
B03  Pajuk
B04  Optiek Vision
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B07  Bobo’s Eyewear
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B16  Two Billion Eyes
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Bloomdale Eyewear maakt zijn debuut 

op Hall of Frames met de nieuwe collectie

te zien op stand 49
Voor meer info: +31 6 4818 6905 • www.insighter.nl • info@insighter.nl

mailto:info@insighter.nl
http://www.insighter.nl/
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H A L L  O F  F R A M E S

DANISH HERITAGE 
VAN PRODESIGN

De traditionele ongecompliceerde basis van het Deense design 
combineert ProDesign altijd met een verrassende twist die bij 
iedere collectie anders is. De enige stabiele factor is dat alle col-
lecties van ProDesign altijd harmonisch werken in combinatie met 
het gezicht van de drager. Wel zo belangrijk, want hij of zij wordt 
er dag in dag uit mee gezien! 

Harmonie is echter niet alles; volgens ProDesign is ook stijl en een 
positief gevoel bij het dragen van de bril belangrijk. Dit is de reden 
dat de Denen verschillende collecties maken die, met de eerder 
genoemde twist, verschillende doelgroepen moeten aanspreken.

DANISH HERITAGE
De nieuwste collectie van ProDesign betreft Danish Heritage: een collectie moderne brillen met ontwerpen 
beïnvloed door de Deense architectuur en meubels uit de Gouden Eeuw van de jaren 1940 en ‘50 - met sub-
tiele verwijzingen naar het Viking-tijdperk, zoals het logo-embleem dat is gebaseerd op het Viking symbool. 
“We hebben het veranderd in een gebeiteld icoon en het staat voor het vakmanschap dat we in elke bril leg-
gen”, aldus de designers van ProDesign.

COLLECTIE 4734-37
De vereniging van natuurlijke materialen en 
subtiel gegraveerde metalen met een oude 
Scandinavische look is het handelsmerk van 
deze serie. “Geniet van de gestroomlijnde 
functionaliteit van het scharnier en hoe het 
metaal van de veren mooi aansluit bij de 
voorzijde van de brillen - evenals de afwer-
king van de ingewikkelde ‘swordlike’ gravu-
res.” Alle vier de modellen hebben een vin-
tage gevoel, maar sommige van de kleuren 
zijn meer hedendaags, wat een aantrekkelijk 
contrast creëert. Bijpassende clip-ons zijn 
beschikbaar voor alle ontwerpen.

Voor aanvullende informatie:

ProDesign
Tel. +31 (0)79 5938770 (Nederland)
Tel. 0800-93065 (België)
www.prodesigndenmark.com

SINDS JAAR EN DAG BRENGT PRODESIGN BRILLEN EN ANDERE LIFE-

STYLEPRODUCTEN OP DE INTERNATIONALE MARKT MET ECHT DEENS 

DESIGN. DIT ONDERSCHEIDT ZICH DOOR HET MINIMALISTISCHE 

LICHTE ONTWERP EN VEEL FUNCTIONALITEIT. NU PRESENTEERT HET 

BEDRIJF DE HERITAGE COLLECTIES. 

http://www.prodesigndenmark.com/
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H A L L  O F  F R A M E S

Flair Nature betekent het gebruik van natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld 
Bio-Acetaat en Bio-staal voor een allergievrij en onbelast kijkgenot. Ook de 
techniek wordt daartoe ten volle benut. 

Flair heeft modellen van randloos-, nylor- als ook volrandmonturen in de 
collectie. De materialen die voor de monturen gebruikt worden zijn naast 
Bio-Steel® en edelstaal ook titanium, acetaat, buffelhoorn, swarovski-kristal, 
edelstenen en echt goud. Het materiaalgebruik staat voor een allergievrij en 
onbelast kijkplezier. Kortom: het gaat om draagcomfort met een goed gevoel. 

Al meer dan zestig jaar is Flair succesvol. Het design, de perfecte afwerking en 
kleurstelling hebben Flair een vaste positie gegeven in de markt.

Meer informatie:

Speets Brillen
Tel. +31 (0)35 6833815
www.speetsbrillen.nl 

FLAIR VOOR IEDERS SMAAK EN STIJL

HET ONTWERPTEAM VAN HET DUITSE BRILLENMERK FLAIR LAAT ZICH 

INSPIREREN DOOR DE NATUUR. NIET VOOR NIETS LIGT DE ONTWERP-

STUDIO IN HET DUITSE HEUVELLANDSCHAP BIJ OELDE. HET MERK PRE-

SENTEERT EEN OVERZICHT VAN DE FLAIR NATURE COLLECTIE TIJDENS 

DE HALL OF FRAMES OP 11 EN 12 SEPTEMBER IN NIJKERK.

Dit seizoen borduurt Fleye voort op deze innovatieve ontwikkelingen en 
introduceert gekleurde houten oppervlakken. Om het contrast tussen het 
warme hout en het koele metaal te behouden, was het een uitdaging om 
een lichte houtsoort te vinden die gekleurd kon worden. Dit alles op wel 
zo’n manier dat de structuur van het hout zichtbaar bleef en een consistentie 
kleurnuance bereikt werd. Daarom werkt Fleye met plataan hout. Op de Hall 
of Frames presenteert Fleye haar nieuwe strakke ontwerpen in ruw carbon 
en natuurlijke houtsoorten gecombineerd in kleurstellingen als indigo blauw, 
diep blauw, paars en zwart. 

Voor aanvullende informatie: Hanewacker Eyewear
Tel. +31 (0)6 22468711, www.fleye.dk

GEKLEURDE HOUTEN 
OPPERVLAKKEN BIJ FLEYE
VORIG JAAR INTRODUCEERDE FLEYE EEN BIJZONDERE INNOVATIE MET 

EEN UNIEKE MATERIALENMIX. ZO WERDEN HOUT EN CARBON MET 

ELKAAR GECOMBINEERD. EEN 0,3 MM DUN LAAGJE VAN PERZIK-, EIK- 

EN EBBENHOUT GAF EEN NIEUW OPPERVLAK EN WAS IN STAAT OM 

EEN TOTAAL ANDER GEVOEL TE BIEDEN EN EEN ANDERE KIJK OP DE 

CARBON-ONTWERPEN VAN FLEYE. HET VOEGDE VOLGENS FLEYE EEN 

WARM DETAIL TOE AAN HET RUWE, MODERNE CARBON. 

http://www.speetsbrillen.nl/
http://www.fleye.dk/
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Het pand aan de Angelenweg  in Oss is open en ruimtelijk. Met een flinke glaspartij aan verschillende 
kanten, een fraai rond plafond en bovenal grote ruimtes, kijk je zo de weilanden in. Een heerlijke 
plek om brillen te ontwerpen. Het magazijn is eveneens overzichtelijk, waardoor de pakketten met 
brillen altijd op tijd geleverd worden. 

“Dutz is geen trendsetter, maar een trendvolger”, vertelt Roland Vandermeulen verder. “De Dutz 
designers volgen de bezielende stijlgidsen van de toonaangevende modemerken op de voet. Wij 

vertalen de trends op onze eigen Dutz 
manier naar commerciële, kwalitatief 
hoogwaardige modellen voor de zelf-
standige opticien. Service en een onge-
dwongen manier van zaken doen horen 
daar eveneens bij. Ik denk dat dat ons 
een hele prettige partner maakt om mee 
samen te werken.”

De combinatie van deze factoren 
heeft ervoor gezorgd dat Dutz een sta-
biele waarde is geworden binnen de 

B E D R I J F S R E P O R T A G E

DUTZ EYEWEAR
NIET ALLEEN EEN NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE WORDT GEPRESENTEERD BIJ DUTZ. 

VORIG JAAR VERHUISDE HET BEDRIJF NAAR EEN SPIKSPLINTERNIEUWE LOCATIE IN HET 

BRABANTSE OSS. VANUIT HIER IS HET BEDRIJF NOG BETER IN STAAT DE OPTICIEN TE BEDIE-

NEN. EIGENAAR ROLAND VANDERMEULEN “WE WILLEN GRAAG LATEN ZIEN WAT WE 

DOEN EN WAAR WE VOOR STAAN. BIJ DUTZ ONTWERPEN WE DE BRILLEN ‘IN-HOUSE’. 

DAT IS EEN HEEL PROCES, WAARMEE WE DE OPTICIEN GRAAG KENNIS LATEN MAKEN. 

DOORDAT DIT PAND VOLDOENDE RUIMTE HEEFT, BESCHIKKEN WE OVER DE MOGELIJK-

HEID OPTICIENS TE ONTVANGEN VOOR EEN GEZELLIGE EN LEERZAME DUTZ-DAG.”
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Nederlandse optiekmarkt. Maar ook internationaal timmert Dutz Eyewear 
hard aan de weg. Het bedrijf levert inmiddels aan twintig landen wereldwijd. 
“We houden met ons ontwerp sterk rekening met de verschillende wensen van 
onze klanten. Een Franse klant heeft bijvoorbeeld een hele andere voorkeur 
voor kleuren en patronen dan een Nederlandse consument. Ook qua maat-
voeringen houden we rekening met de verschillende gezichtsvormen. Dat 
maakt het proces van ontwerpen alleen maar uitdagender.”

De nieuwste ontwerpen van Dutz Eyewear zijn te zien op de Hall of Frames 
op 11 en 12 september aanstaande. Roland Vandermeulen vertelt: “Ook dit 
jaar is de herfst/wintercollectie 2016-2017 weer volop geïnspireerd door de 
eigentijdse materialen en bewerkingsmethodes van de hedendaagse catwalks. 
Van stijlvolle eenvoud tot luxueuze slangenhuid en van gehamerde afwerking 
tot elegante kleurpatronen: het variërende aanbod geeft de mode en stijl van 
het seizoen perfect weer. Met veel genoegen presenteren we op Hall of Frames 
de Dutz najaarscollectie.”

DUTZ = COLOR
De Pantone-modekleuren voor het najaar en de winter staan in het teken van 
blauw en rood: sterke, krachtige kleuren die harmonie en optimisme uitstra-
len. En dat geeft natuurlijk een positieve en vrolijke indruk… Verder zien we 
dit seizoen ook de neutrale kleuren grijs en taupe, aardetinten en goud terug, 
aangevuld met felle kleuren als mosterdgeel en pittig paars. Ook dit najaar is 
Dutz weer ‘all about color’.

STRIPES ARE NEVER OUT
Zomer of winter: strepen zijn geliefd in ieder modeseizoen. In onze nieuwe 
collectie mogen ze dan ook zeker niet ontbreken. De komende periode zien 
we deze klassiekers terug in de fraaiste soorten en maten: verticaal, horizon-
taal en diagonaal, maar ook breed, gebroken en in de vorm van klassieke 
krijtstrepen. De Dutz designers haakten in op de trends en geven het nade-
rende seizoen een grafisch aanzicht met lineaire patronen in overtuigende 
kleurencombinaties. Stripes are never out!

COLOURED ZEBRA
Animalprints zijn nog steeds hot: de kledingkasten van vele fashionista’s 
hangen nog altijd vol met tijger- en panterprints. Maar er zijn meer dieren 
op komst! Dit najaar breidt de jungleverzameling zich namelijk uit met de 
zebraprint. Vooral de zwart-witte zebraprint is een échte eyecatcher. De Dutz 
designers hebben deze print nu ook gecombineerd met felle basiskleuren, 
zoals rood, blauw, roze en turquoise. Het resultaat: een extra
updated touch van model DZ605!

GET YOUR PHYTH(ON)
Snake skin is dit seizoen een hot topic. Van sportkleding en schoenen tot tas-
sen en accessoires: op de catwalk zagen we heel wat slangenprints passeren. 
De combinatie van bijzondere materialen en pittige animalprints geeft iedere 

bril een unieke boost. Daarnaast onderscheiden we ons dit seizoen met het 
gebruik van vernieuwende texturen. Zo heeft model DZ610 een opvallend 
luxueuze structuur en een op slangenhuid geïnspireerd patroon. 

EXOTIC VISION
De hedendaagse catwalks worden gesierd door weelderige kunst- en bloe-
menpatronen. Op een verleidelijke, vrouwelijke manier spelen de monturen 
in de Exotic Vision-serie daar op in. De designers zijn erin geslaagd om de 
patronen een So Dutz make-over te geven, waardoor de monturen niet alleen 
fleurig en kleurrijk zijn, maar ook nog eens uitstekend draagbaar. 

ROUND & ROUND
Nog altijd vormen de jaren ‘50 en ‘60 een inspiratiebron. Ronde vormen zijn 
in fashionshows dan ook niet meer weg te denken. Onze designers stonden 
voor de uitdaging om deze klassieke vorm in een eigentijds jasje te gieten… 
en dat is gelukt! Zo zien we opvallend vaak retrorond in een combinatie van 
kleurrijk acetaat en geborsteld metaal, maar ook metaal en acetaat in uitge-
sproken kleuren. En wat te denken van panto’s met een dubbele brug en een 
opvallend streeppatroon? 

MAAK INDRUK!
Dutz-model DZ619 is een elegant en stijlvol montuur, geïnspireerd op een 
leerstructuur en verkregen door de gehamerde bewerkingstechniek. Het slan-
ke ontwerp en de klassieke kleuren geven het model een zachte vrouwelijke 
touch. Less is more: dat is waar het om draait bij dit model. 

Voor aanvullende informatie: 

Dutz Eyewear 
Tel. +31 (0)412 645000
www.dutzeyewear.com

http://www.dutzeyewear.com/


WWW.BBIG-DESIGN.COM

WWW.BBIG-DESIGN.COM

• Kleurrijke nieuwe modellen   

• Levering uit voorraad   

• Prima service en ondersteuning

U kunt ook succesvol zijn met:

van Loon Oogmode | www.vanloonoogmode.nl | 0031 (0)6 5578 39 44 

http://www.bbig-design.com/
http://www.bbig-design.com/
http://www.vanloonoogmode.nl/
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H A L L  O F  F R A M E S

De modellen van Face à Face zijn handgemaakt door de beste vakmensen. 
Dat gebeurt in Frankrijk voor de optische modellen en in Italië voor de zon-
nebrillen. In beide productiefaciliteiten worden artistieke vaardigheden 
gecombineerd met technologische innovaties.

Net als een architect werkt Face à Face met volume, vorm, verschillende 
materialen, kleuren en textuur. Alle inspanningen zijn erop gericht om de 
persoonlijkheid van de brildrager te benadrukken. Elke collectie wordt vooraf 
gegaan door een onderzoeks- en ontwerpfase. Dat resulteert in compleet 
nieuwe stijlen, versterkt met innovaties. De montuurlijnen drukken eigentijds 
ontwerp uit, persoonlijkheid en persoonlijke luxe. De kwaliteit en creativiteit 
is meermalen bekroond. Face à Face brillen en zonnebrillen zijn regelmatig te 
zien in Tv-programma’s en worden door filmsterren zowel op de set als privé 
gedragen.

JUBILEUM
Face à Face vierde vorig jaar het twintigjarig jubileum. Innovatie en creati-
viteit lagen ten grondslag aan de spectaculaire groei in die jaren. De groei 

kreeg een extra stimulans in 2013, toen Face à Face de Bocca lijn introdu-
ceerde. Wat werd geïntroduceerd als een bescheiden eenmalige collectie 
bleek een stijl die veel verder rijkte en is vandaag de dag verantwoordelijk 
voor een kwart van de omzet van Face à Face. Bocca’s creaties zijn zo rijk 
en haar identiteit zo sterk dat veel vrouwen er mee weg liepen. Ze werden 
verliefd op de sensuele, kleurrijke en tegelijk speelse stijl. 

Een ander groot succes van Face à Face is de Alium lijn. Dat is juist een sterk 
mannelijke stijl die supersnel een breed publiek bereikte en al snel goed was 
voor twintig procent van de omzet. Alium is het klinkende bewijs dat inno-
vatie in het hoogste brillensegment – zelfs als er een hoger prijskaartje aan 
hangt- vertaald kan worden in commercieel succes. 

Face à Face is een merk in het portfolio van de Design Eyewear Group, 
samen met Inface, Prodesign: denmark and WOOW.

Voor aanvullende informatie:

Design Eyewear Group
www.faceaface-paris.com

Face à Face
GROEIT SNEL

HET FRANSE BRILLENMERK FACE À FACE BLIJFT GROEIEN. VORIG JAAR VIERDE HET BEDRIJF HET TWIN-

TIGJARIG BESTAAN MET KLINKENDE OMZETCIJFERS. HET JAAR DAARVOOR, IN 2014, WAS DAT OOK 

AL HET GEVAL. DE KRACHT VAN FACE À FACE, VAKWERK IN PLAATS VAN MASSAPRODUCTIE, STAAT 

GARANT VOOR DE GROEI. HET BEDRIJF PRESENTEERT HAAR NIEUWSTE MODELLEN OP DE HALL OF 

FRAMES, OP ZONDAG 11 EN MAANDAG 12 SEPTEMBER IN NIJKERK.

http://www.faceaface-paris.com/
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ØRGREEN OPTICS MAAKT NIET ALLEEN MOOIE BRIL-

LEN, DE CAMPAGNES VAN HET MERK ZIJN EVENEENS 

VAN HOOG NIVEAU. OOK VOOR DE HERFST/WINTER 

2016 WEET HET LABEL ZICH WEER TE OVERTREFFEN. 

DE CAMPAGNE WORDT PAS OP DE SILMO OFFICIEEL 

GELANCEERD. TOCH HEBBEN WIJ ALVAST DE PRIMEUR 

IN DEZE HALL OF FRAMES UITGAVE VAN VAKTIJD-

SCHRIFT DE OPTICIEN. 

DE CAMPAGNE
In de kilte van een betonnen omgeving waar vaste oppervlakken en strakke lijnen een-
voudig en functioneel samenkomen, introduceert het Deense eyewear merk Ørgreen de 
herfst/winter 2016 campagne met een warme huid en stralende ready-mades in de zoek-
tocht naar individualiteit en attitude. 

Door de ogen van Ørgreen transformeert zelfs bruut beton in grondstoffen en natuurlijke 
materialen. De campagne geeft een tijdloos samenspel van licht, kleuren en hoeken 
weer. Lijnen lopen in elkaar over en weerspiegelen dynamiek en bedrog, waardoor het 
onmogelijke toch gebeurt. Zo laat de campagne haar voorliefde zien voor alles wat dub-
belzinnig is. 

Mooi en gebroken, puur en provocerend, zinloos en significant, openhartig en scheel: 
volmaaktheden en verdraaiingen verstrikt in een aangeboren verlangen om verveling 
tegen te gaan en uiteindelijk individualiteit aan te moedigen. 

INSPIRATIE
Inspiratie voor de campagne wordt gevonden in periodes van twee artistieke polariteiten 
van de vroegere twintigste eeuw. De moderniteit levert respectievelijk de esthetische en 
existentiële stromingen. Le Corbusier is hier een voorbeeld van en staat voor de ideale 
vorm. Dada daarentegen is puin dat vervormd wordt. Juist deze dubbelzinnige en com-

Ørgreen Optics
DUBBELZINNIGE NIEUWE CAMPAGNE 
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“WE ARE HUMAN AND TRUE 

FOR THE SAKE OF AMUSEMENT, 

IMPULSIVE, VIBRANT TO CRUCIFY 

BOREDOM.  AT THE CROSS-

ROADS OF THE LIGHTS, ALERT, 

ATTENTIVELY AWAITING THE 

YEARS IN THE FOREST.” TRISTAN 

TZARA, DADA MANIFESTO 1918

plexe tegenpolen zijn de inspiratie voor de Ørgreen-campagne voor de herfst/
winter van 2016. 

Le Corbusiers architectuur weerspiegelt de strakke lijnen en dynamische ron-
dingen van de Ørgreen brillen. Zijn kunstvolle meesterwerken brengen de 
eenheid van de schoonheid en functie samen door middel van een perfect 
beheerst samenspel van licht, kleuren en hoeken, kortom, ook alles waar 
Ørgreen voor staat. Tegelijkertijd solide en delicaat. Modern en altijd verfijnd. 

Dadaïsme’s probeert de status quo ten val te brengen door het los laten van 
bestaande verbindingen en dissonanten. Het weerspiegelt Ørgreens houding 
om de orde te willen doorbreken en de verwachtingen te overtreden op een 
gekke manier. Om individualiteit aan te moedigen en te zoeken naar vrijheid. 
Niet alleen het onverwachte doen, maar het onvoorstelbare.

De vroege twintigste eeuw markeert een tijd 
van breken en opbouwen. Geanimeerd door 
een mooie toevallige ontmoeting tussen utopie 
en dystopia, logica en absurditeit, duidelijkheid 
en dubbelzinnigheid, zuiverheid en provocatie. 

DEENS DESIGN SINDS 1997
‘Less is more’ is de mantra achter Ørgreen’s 
ingetogen benadering van elegantie. 
Innovatieve kleuren, discrete details en bijzon-
dere materialen zijn de handtekening van een 
vooruitstrevende onderneming. Een eyewearla-
bel dat gedreven is door niet aflatende nieuws-
gierigheid en een diep verlangen om dingen 
anders te doen.

Ontworpen in Denemarken en onberispe-
lijk handgemaakt in Japan, Ørgreen is een 
high-end eyewear merk met een wereldwijde 
fangroep en opgericht in Kopenhagen in 1997. 
Ørgreen wordt momenteel verkocht in meer 
dan vijftig landen wereldwijd. 

Optical Supply is met Ørgreen aanwezig op 
Hall of Frames.

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

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


G R OW  TO  B E C O M E ,  N OT  TO  A C Q U I R E .

Goudezeune ‘Growth Architects’ is een creatief en gepassioneerd platform dat 

binnen de optiekwereld een bijzonder en gediversifieerd portfolio aan collec-

ties aanbiedt en ondersteunt. Dit aanbod geeft aan elke optiekzaak de moge-

lijkheid om zich sterker te profileren – de kers op de taart - en aan de klant een 

nog intensere aankoopbeleving te bieden. Onze medewerkers zijn stuk voor 

stuk door de wol geverfde professionals waarop u kan rekenen voor advies 

en ondersteuning op maat. Goudezeune staat voor creativiteit en innovatie, 

ingrediënten die garant staan voor dynamiek. Dynamiek die elke optiekzaak 

nodig heeft om aan de behoeften van zijn klanten te blijven voldoen. Groeien 

wil niet noodzakelijk zeggen groter worden, maar vooral sterker worden.

Goudezeune ondersteunt niet alleen u als optiekzaak, maar ook de  

merken die zij vertegenwoordigt. Een uitgebreid portfolio maar ook een  

gedegen product-, sales- en marketingondersteuning voor u als onder-

nemer. Wij zorgen voor trainingen zodat uw team op de hoogte is van de 

‘Brand stories’, materialen, technologie en verkoopsargumentatie
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Een goed voorbeeld daarvan is de Saint Martin BF769, met dubbele brug en gewelfde lijnen in twee 
kleurtonen. Met een heldere of satijn titanium afwerking heeft dit model een high-tech uitstraling. 
Daarmee vormt het een spannend contrast met de op de jaren tachtig geïnspireerde vorm. Alle Blackfin 
modellen zijn uitgevoerd in titanium en beta-titanium met de bekende zwaardvis oortips. Die tips zijn 
een patent van het bedrijf. 

Jaap Speets van Speets Brillen vult aan: “We presenteren tijdens Hall of Frames twaalf nieuwe modellen,  
waarvan twee modellen een heel nieuw product zijn. Deze twee  nieuwe Blackfin-modellen (BF762 en 
BF777) hebben een speciale bewerking gehad voordat ze gekleurd worden. Door deze speciale behan-
deling is het oppervlak bewerkt. Dit is voor andere materialen niet ongebruikelijk maar voor titanium 
wel aangezien dit een zeer specialistische bewerking is en maar enkele bedrijven dit kunnen.”

BLACKFIN EN ANDREA BOCELLI
Naast de nieuwe collectie is er meer nieuws vanuit het bedrijf. Blackfin is bijzonder verheugd dat het 
opnieuw een relatie is aangegaan met Andrea Bocelli en het Associazione Teatro del Silenzio. Dat resul-
teert opnieuw in een jaarlijks concert in het sfeervolle Teatro van Lajatico, de thuisbasis van de Maestro, 
in de provincie Pisa.  

“We zijn verheugd dat we de samenwerking met het Associazione Teatro del Silenzio en met zijn 
Honorary President Andrea Bocelli kunnen voortzetten. Andrea is een groots zanger en een genereus 
mens, een model en wereldwijd een symbool voor Italië. Ons partnerschap begon vorig jaar met een 
evenement in Toscane. Daar drukten we uit hoe bijzonder het is om op authentieke wijze Italiaan te 
zijn”, zegt Nicola Del Din, CEO van Blackfin.

Ter ondersteuning van zowel het 
theatergezelschap als het concert 
ontwiepr Blackfin vier speciale 
modellen in kleine oplage. Het zijn 
de Weston BF760, Brunswick BF761, 
San Diego BF766 and Palm Beach 
BF767 – uitgevoerd met de tekst 
“Blackfin for Teatro del Silenzio” . 
Ze worden aangeboden aan Maestro 
Bocelli, de dirigent van het orkest 
Marcello Rota, en aan alle gastarties-
ten op het podium. 

Voor aanvullende informatie: 

Speets Brillen, 
Tel. +31 (0)35 6833815, 
www.speetsbrillen.nl

Hall of Frames 
SILMO PREVIEW VAN BLACKFIN OP 

DE BLACKFIN NAJAARS- EN WINTERCOL-

LECTIE 2016-2017 WORDT VAN 23 TOT 26 

SEPTEMBER GEPRESENTEERD OP SILMO IN 

PARIJS. DE NIEUWE ONTWERPEN WORDEN 

GEKENMERKT DOOR EEN MIX VAN SPECTA-

CULAIRE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN, BIJ 

VOORKEUR UITGEVOERD IN RONDE VOR-

MEN EN UNISEX DESIGN. OP DE HALL OF 

FRAMES GEEFT SPEETS BRILLEN ALVAST EEN 

PREVIEW VAN DE SILMO-COLLECTIE.
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SPECTACULAR EYEWEAR B.V. 
036-5495040
INFO@SPECTACULAR-EYEWEAR-NL
WWW.SPECTACULAR-EYEWEAR.NL

http://www.spectacular-eyewear.nl/
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Johann von Goisern 
OOK ONDERSCHEIDEND EN INNOVATIEF IN RETRO

HET OOSTENRIJKSE FAMILIEBEDRIJF BEWIJST JAAR IN JAAR 

UIT EEN BETROUWBARE PARTNER TE ZIJN VOOR DE ZELF-

STANDIGE OPTICIEN EN VERGEET DAARBIJ NIET TE INNO-

VEREN. IN DE NIEUWE COLLECTIE IS GOED INGESPEELD 

OP DE RETRO TREND, WAARIN ROND EN PANTO DOMI-

NEREN. HIERVOOR IS EEN NIEUWE GECOMBINEERDE 

LAMINEERTECHNIEK ONTWIKKELD.  

Inmiddels kent elke opticien de gelamineerde monturen van 
het merk Johann von Goisern. Ze worden liefdevol gemaakt in 
Oostenrijk door de optiekfamilie Pomberger. Johann von Goisern 
is een onderscheidende collectie met een duidelijk gezicht en 
een hoge omloopsnelheid. De vormen sluiten altijd goed aan bij 
de lopende trends, de hoeveelheid bijzondere kleuren maken 
het merk uniek. De collectie bestaat uit 90 modellen in 4 lijnen: 
Volwassenen, zonnebrillen, kinderbrillen en look-overs. Hij is groot 
en divers, en daardoor ook specialistisch. De doelgroep is zeer 
breed, zo passen de zachte kleuren ook bij een dame op leeftijd, 
waarvoor dan speciaal een wijd scala aan tussenmaatjes beschik-
baar is. Er is natuurlijk niets leukers dan aan zo’n dame een mooie 
onderscheidende bril te adviseren, die haar een frisse nieuwe look 
geeft waarover gesproken wordt. Dit zorgt voor mond-tot-mond 
reclame voor de winkel. 

KWALITEIT, SERVICE & MARKETING
Naast een uitgebreide collectie biedt het merk een uitstekende kwa-
liteit en service. Het merk streeft ernaar om na vijf jaar nog onderde-
len te leveren en de scharnieren zijn door de opticien zelf te vervan-
gen. Op marketinggebied zijn er nieuwe ontwikkelingen, zo zijn er 
prachtige filmpjes om het verhaal van het merk en de ambachtelijke 
productie te vertellen. Tevens is er een nieuwe campagne voor het 
najaar ontwikkeld en is er een nieuwe display ontworpen.

NIEUWE COLLECTIE EN LAMINEERTECHNIEK
Dit najaar heeft de designer Hans Peter zichzelf weten te overtreffen 
met een prachtige collectie. Er zijn negen nieuwe modellen voor 
volwassenen en twee voor de kids. Alle modellen zijn verkrijgbaar in 
vernieuwende kleuren, die inspelen op de najaarsmode die is geba-
seerd op kleuren die je ziet aan de horizon; zoals blauw, grijs, taupe 
en warme rode tinten. De modellen hebben veelal ronde vormen 

met dunne lijnen, passend bij de huidige retro trend. Er is een nieuwe speciale 
gecombineerde lamineertechniek ontwikkeld, waarbij horizontale gelamineerde 
platen schuin doorkruist worden op de hoekstukken. Dit geeft een speels en 
vernieuwend effect aan de klassieke ronde vormen. Heel veel nieuws dus om 
ambitieus mee aan de slag te gaan voor een succesvol najaar.

Nog geen dealer en op zoek naar een onderscheidend merk. Neem dan contact 
op of bezoek de stand op de Hall of Frames (Stand 29 & 30) of de Silmo (Hal 5 
stand R070) en vraag naar de mogelijkheden.

Voor aanvullende informative: Eye Supply
T +31 (0)10-2657762
www.eyesupply.nl
www.johann-v-goisern.com
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For Local Heroes Only (FLHO) lanceert Seeqenz op 11 en 12 september op Hall of Frames in Nijkerk. 
Klanten die op de beurs besluiten te gaan werken met dit systeem krijgen een luxe Marc Cain tas 
cadeau. Voor de opticien biedt Seeqenz interessante mogelijkheden voor intensievere klantenbinding. 
De consument wordt er immers door uitgenodigd om vaker van bril te wisselen. Daartoe zal zij vaker 
de winkel bezoeken. 

Het systeem Seeqenz biedt de opticien 
ook langs digitale weg mogelijkheden voor 
intensiever klantcontact. Via social media of 
mail kan de nieuwsgierige en trouwe Marc 
Cain klant op de hoogte gehouden worden 
van nieuwe prints en uitgenodigd worden 
om haar montuur passend bij haar nieuwe 
Marc Cain outfit te maken. 

Voor aanvullende informatie

For Local Heroes Only
Tel. +31 (0)6 21854888
www.flho.nl 

SEEQENZ: PRINTS VOOR BRIL EN KLEDING

MARC CAIN BRENGT ONDER DE NAAM SEEQENZ BRILLEN UIT MET PRINTS DIE PASSEN 

BIJ DE KLEDING. MARC CAIN LEVERT DAARTOE ELKE TWEE MAANDEN NIEUWE VEREN 

EN NEUSBRUGGEN, VOORZIEN VAN ACTUELE PRINTS. DIE ELEMENTEN ZIJN DAARTOE 

GEMAKKELIJK VERVANGBAAR. SEEQENZ IS EEN GEPATENTEERD WISSELSYSTEEM.

Natuurlijk laten wij de 10e verjaardag van JUP niet geruisloos voorbij gaan. Op de Hall 
of Frames vieren wij dit met een leuke actie. Nieuwsgierig of wilt u het bedrijf feliciteren? 
Van Loon Oogmode is te vinden op stand 21 in De Loods. 

Voor meer informatie: 

Van Loon Oogmode
Tel. 31 (0)6 55783944
www.vanloogoogmode.nl 
www.jup.nu 

TIENDE VERJAARDAG VAN JUP

VAN LOON OOGMODE IS TROTS OP JUP EN VIERT DIT JAAR DE 10E VERJAAR-

DAG VAN JUP. JUP ONDERSCHEIDT ZICH MET LEUKE KLEURRIJKE MODELLEN 

VOOR EEN SCHERPE PRIJS. “MET DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN BOUWEN 

WIJ EEN OPEN EN EERLIJKE RELATIE OP”, VERTELT VAN LOON. “WAARIN 

SNELLE LEVERING, GOEDE ONDERSTEUNING EN EEN UITSTEKENDE SERVICE 

VOOROP STAAN.”

http://www.flho.nl/
http://www.vanloogoogmode.nl/
http://www.jup.nu/


 Speets Brillen BV • tel:035-6833815 • www.speetsbrillen.nl

http://www.speetsbrillen.nl/


Tel. +31 6 20121908



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

‘YOU GOTTA LOVE’ GEORGE GINA & LUCY. DIT IS EEN MERK WAAR DE PASSIE VANAF SPAT. EEN 

MERK WAARDOOR DE MODERNE VROUW ZICH NÓG SPECIALER VOELT. GECREËERD UIT EEN 

VOORLIEFDE VOOR DESIGN. DAT ZICH VANDAAG DE DAG EEN VAN DE MEEST VOORAANSTAAN-

DE MERKEN VAN DUITSLAND MAG NOEMEN. EEN MERK WAARVAN DE BRILLENLIJN NU OOK 

BESCHIKBAAR IS IN NEDERLAND. EN WEL VIA INSIGHTER.

De brillenlijn is kleurrijk en artistiek. De najaarscollectie van 2016 kenmerkt zich hippe prints op high end 
acetaat frames. Daniel van Gool van Insigther vertelt: “ Zo staan er hele glas-in-lood taferelen op de binnenkant 
van de veer. Of kun je heerlijk wegdromen bij de beeltenis van een verlaten strand. Echt een top collectie, en 
ook nog eens zeer gunstig geprijsd.”

‘HOW IT ALL STARTED’
In 2004 ontwerpen drie Duitse vrienden een trendy nylon tas. Dat is het begin van iets veel groters. De enkele 
tas, vormt zich om tot een even uitbundige tassenlijn. En die wordt opgepikt. Niet alleen in Duitsland, maar er 
volgt interesse uit de gehele wereld. Inmiddels zijn er veel meer succesvolle productlijnen. Parfum, sieraden. 
Alle lijnen zijn via Insighter verkrijgbaar dus heb je de mogelijkheid het merk als totaalconcept te presenteren 
in de winkel…

NIEUWSGIERIG? 
“Zien is geloven!” vertelt Daniel van Gool van Insighter. “Kom langs bij Hall of Frames en bekijk de GG&L col-
lectie live. Stand 67 en 68. Of maak een afspraak per mail (info@insighter.nl) of telefoon.”

Mocht je George Gina & Lucy op de Silmo in Parijs willen bewonderen dan kan dat in hal 5 stand H 136

Insighter, tel. +31 (0)6 4818 6905, www.insighter.nl

GEORGE GINA & LUCY
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OFAR MAAKT ZIJN ENTREE OP HALL 

OF FRAMES. VOLGENS OFAR EEN 

REDEN TE MEER OM DE BEURS TE 

BEZOEKEN.  OP 11 EN 12 SEPTEMBER 

2016 PRESENTEERT OFAR IN NIJKERK 

DE UITGEBREIDE ART&JACK ZONNEBRIL-

LENCOLLECTIE EN DE FITOFAR OVERZET 

ZONNEBRILLENCOLLECTIE VOOR 2017

ART&JACK
De collectie art&jack zonnebrillen bestaat uit klassieke, moderne en 
trendy modellen voor zowel dames als heren. De brillen zijn lever-
baar met een verscheidenheid aan kunststof en metalen monturen met 
glazen van diverse materialen, zoals mineraal en TAC glas.

FITOFAR
FitOfar overzetbrillen zijn volgens Ofar niet alleen meer functioneel 
maar ook fashionable. Voor praktisch elke bril is er een passende 
FitOfar. De kraswerende kunststof glazen zijn gepolariseerd en 100% 
UV-werend (UV400).

Op de stand kunt u alle nieuwe modellen, stijlen en kleuren bekijken. 
De vertegenwoordigers Peter Bos en René van der Steen staan voor u 
klaar.

Voor aanvullende informatie:

Ofar
www.ofar.nl 

Peter Bos:
regio Zuid Nederland en Vlaanderen 
p.bos@ofar.nl - tel. +31 (0)6 29016352

Rene van der Steen:
regio Noord Nederland 
r.vandersteen@ofar.nl - tel. +31 (0)6 15839322

OFAR MAAKT ZIJN ENTREE 

OP HALL OF FRAMES

A D V E R T E N T I E

http://www.ofar.nl/
mailto:p.bos@ofar.nl
mailto:r.vandersteen@ofar.nl
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Toptics is gelanceerd in 2012. Daaraan ging acht jaar optiekervaring vooraf, zowel 
in de winkel als in de groothandel/vertegenwoordiging. Mede hierdoor heeft Toptics 
een eigen manier van werken gecreëerd en zichzelf al in korte tijd op de markt 
weten te zetten. Door goede samenwerking met leveranciers kan Toptics snel leve-
ren en biedt het bedrijf goede service. Toptics is vooral actief in de Randstad, maar 
is hard op weg om de rest van Nederland te bedienen.

 Voor aanvullend informatie:

Toptics
Tel. +31 (0)23 7436071
www.toptics.nl 

VERNIEUWDE WEBSITE VOOR TOPTICS

TOPTICS, DISTRIBUTEUR VAN WILLIAM MORRIS LONDON, BAJAZZO EN 

LIEBESKIND BERLIN, HEEFT EEN GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE. HIEROP 

ZIJN ALLE LEVERBARE MODELLEN EN KLEUREN, OVERZICHTELIJK PER MERK 

GERANGSCHIKT, TERUG TE VINDEN. ALS DETAILLISTEN ER EEN KIJKJE WIL-

LEN NEMEN, KUNNEN ZE EEN INLOGCODE AANVRAGEN VIA INFO@

OPTICT.NL .TOPTICS PRESENTEERT ZICH OP 11 EN 12 SEPTEMBER IN DE 

HALL OF FRAMES IN NIJKERK.

De bril moet volgens de BBIG-filosofie leuk zijn, spannend, uit-
dagend en flitsend, maar zeker niet kinderachtig. Fraai ontworpen 
met veel oog voor detail. Aangeboden in een zeer breed assorti-
ment, met voor ieder wat wils. De ontwerpers van BBIG slagen er 
telkens weer in om die grote diversiteit aan stijlwensen te combi-
neren. Klasse kent geen leeftijd, vinden ze bij BBIG. De monturen 
variëren van metaal met acetaat tot ‘woodlookies’. Die veelzijdig-
heid in de ontwerpen maakt dat de BBIG monturen verfrissend of 
uitdagend, statig of  klassiek van uitstraling kunnen zijn. 

Bedenker, initiatiefnemer en eigenaar van BBIG Rob Bresser begon 
ruim vijftien jaar geleden in het klein met de designbrillen voor 
kinderen. Hij was van mening dat ze recht hadden op een stijlvol 
montuur met een volwassen uitstraling. 

Voor aanvullende informatie: BBIG, 
Tel: +31 (0)413 271 470, www.bbig-design.com

KLASSE KENT GEEN LEEFTIJD BIJ BBIG
IN DE WERELD VOLGENS BBIG MOETEN KINDERBRILLEN 

VOLDOEN AAN DEZELFDE VOORWAARDEN ALS EEN BRIL 

VOOR EEN VOLWASSENE. KIDS MOETEN HET MODEL 

MOOI VINDEN EN HET MATERIAAL MOET IN DE SMAAK 

VALLEN. HOE BBIG DAT VOOR ELKAAR KRIJGT IS TE ZIEN OP 

11 EN 12 SEPTEMBER OP DE HALL OF FRAMES IN NIJKERK. 

http://www.toptics.nl/
http://optict.nl/
http://www.bbig-design.com/


Photographer CARMEN MITROTTA   Frame RUBEN   Web GOTTI.CH

http://gotti.ch/
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GOUDEZEUNE ‘GROWTH ARCHITECTS’: 

De aanpak van Goudezeune ‘Growth Architects’ is veel breder dan de gemiddelde  distributeur in de 
markt. Er wordt gewerkt met een internationaal netwerk van lokale agenten, met één gemeenschappelijke 
passie: optiekmerken verbinden met optiekzaken en zo de kloof tussen fabrikant en retail dichten. Wij ver-
zorgen een meertalige klantendienst en als ‘Growth Architects’ adviseren we op vlak van:

• ontwikkeling van de merkenportefeuille
• marketing & communicatie
• sales & business ontwikkeling
• IT infrastructuur, ERP
• organisatie-ontwikkeling

Goudezeune ‘Growth Architects’ is dan ook een creatief platform dat een bijzonder en divers portfolio 
aanbiedt en ondersteunt. Goudezeune staat voor creativiteit en innovatie, ingrediënten die voor dynamiek 
zorgen. Dynamiek die iedere opticien nodig heeft om aan de klantbehoeften te blijven voldoen. 

Hans Goudezeune werkt al jaren in de optiek. Hij begon als zelfstandig agent bij Silhouette om vervolgens  
jaren als zelfstandig agent bij Lindberg te werken voor België, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Hoewel hij 

EEN CREATIEF EN GEPASSIONEERD 
PLATFORM BINNEN DE OPTIEKWERELD
EEN JAAR GELEDEN SCHOOT GOUDEZEUNE ‘GROWTH ARCHITECTS’ - EEN CREATIEF EN GEPASSIONEERD PLATFORM BINNEN DE OPTIEKWERELD - UIT 

DE STARTBLOKKEN. ONDERTUSSEN ZIJN NAGENOEG ALLE BEDRIJFSPROCESSEN GEDIGITALISEERD EN STAAT ER EEN STERKE SALESPLOEG IN DE MARKT 

DIE OPTICIENS DAADWERKELIJK KAN ONDERSTEUNEN. OOK DIVERSE MERKEN UIT HUN PORTFOLIO ZIJN ONDERTUSSEN OVER DE HELE BENELUX 

VERANKERD IN DE MARKT EN GEVEN DE OPTICIENS INTERESSANTE ALTERNATIEVEN VOOR DE TRADITIONELE MERKEN. TIJD VOOR EEN ROUNDUP.

H A L L  O F  F R A M E S
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zich als een vis in het water voelde bij het Deense optiekbedrijf, bleef het altijd zijn droom en passie om ooit voor zichzelf 
te beginnen. Hij geloofde in een tegengeluid voor de zelfstandige opticien met een verfrissend platform. Een visie die nu in 
de praktijk is gezet.

DE KRACHT VAN GOUDEZEUNE 
In een markt waar ruim 680 merken actief zijn is het verschil maken meer dan ooit de  boodschap. Dat doet Goudezeune 
uiteraard met zijn uitgebreid en gediversifieerd portfolio dat de opticien de mogelijkheid geeft om zijn klanten alternatie-
ven te bieden en zich nog unieker te profileren. De grote kracht van samenwerken met Goudezeune zit echter in het plat-
form dat de opticien als ondernemer een 360° ervaring aanbiedt. 

Er is een zeer brede ondersteuning richting de producten, richting sales (Brand Stories, materialen, technologie en verkoop-
argumentatie), maar ook op marketingniveau zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gedegen merkenportefeuille. 
Daar waar bedrijfsprocessen konden gedigitaliseerd worden werd dit ook gedaan met de cloud based software Netsuite 
waar ook vermaarde bedrijven als bijvoorbeeld American Express beroep op doen. Deze innovatieve aanpak resulteert in 
meer ruimte voor de medewerkers én de opticiens om meer dan ooit met hun business te kunnen bezig zijn. A human 
touch. Ook bij innovatie gaat het om vakmanschap. Het menselijk aspect is dan ook een peiler die erg hoog staat aange-
schreven bij Goudezeune. Alle medewerkers zijn door de wol geverfde professionals die het credo ‘grow to become, not 
to acquire’ met veel toewijding uitdragen.

COMMON SENSE WITH A TWIST
Goudezeune staat voor creativiteit en innovatie, ingrediënten die garant staan voor dynamiek. Dynamiek die elke optiek-
zaak nodig heeft om aan de behoeften van zijn klanten te blijven voldoen. De opticiens willen hun klanten immers verras-
sen en inspireren, een unieke aankoopbeleving en tevredenheid schenken, maar ook nieuwe klanten aantrekken.

Goudezeune Growth Architects zal op Hall of Frames met 2 stands (stand 42 + 43) zijn uitgebreide portfolio voorstellen.

Voor aanvullende informatie: 
Goudezeune ‘Growth Architects’
Tel. +32 (0)16855500
www.goudezeune.com 

http://www.goudezeune.com/


Monique Serbrock - All Eyes Trading

+31 (0)6.2345 0578 • E-mail: info@alleyes.nl

Hall of Frames 
standnummer 69 en 70

Voor meer info: +31 6 4818 6905 • www.insighter.nl • info@insighter.nl

PRESENTS FEB2.0 - ULTRADUN 

EN WEEGT SLECHTS 12 GRAM

mailto:info@alleyes.nl
mailto:info@insighter.nl
http://www.insighter.nl/
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PASCALLE VAN DER STAAK STARTTE ZES JAAR GELEDEN MET ETUI & ZO - INMIDDELS IS HET BEDRIJF 

EEN NIET MEER WEG TE DENKEN SCHAKEL BINNEN DE OPTIEK. PASCALLE IS ALS EIGENARESSE 

EN EERSTE AANSPREEKPUNT NAUW BETROKKEN BIJ HAAR KLANTEN EN RELATIES EN WEET ALS 

GEEN ANDER DE WENSEN TE VERTALEN NAAR ORIGINELE PRESENTATIEPRODUCTEN, WAARMEE 

DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN ZICH KAN ONDERSCHEIDEN. ETUI & ZO IS AANWEZIG TIJDENS HALL 

OF FRAMES OP 11 EN 12 SEPTEMBER IN DE LOODS IN NIJKERK. MAAR VOOR HET ZOVER IS, PRA-

TEN WIJ ALVAST MET PASCALLE OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN EN BIJ ETUI & ZO.

Etui & Zo

HOE HEEFT JE WERK ZICH IN DE AFGELOPEN ZES JAAR ONTWIKKELD?
“Ik word steeds eerder betrokken bij de voorbereidingen van een restyling of verandering van huis-
stijl. Al aan het begin van het proces wordt mij gevraagd om mee te denken en de stijl van de winkel 
te vertalen naar producten die men presenteert aan de klant. Voorheen werd ‘pas’ in laatste instantie 
aan de afleverproducten gedacht. Vandaag de dag is de opticien zich steeds meer bewust wat goede 
presentatieproducten voor zijn of haar winkel kunnen betekenen. We kunnen tegenwoordig echt 
het gevoel van de winkel naar de afleverproducten vertalen. Een etui wordt immers lang door de 
consument gebruikt en bewaard. De opticien staat er steeds meer voor open om hierin creatief en 
origineel te zijn. Het aflevermoment van de bril is een beleving. Ik denk dat wij daar als Etui & Zo 
ons steentje aan hebben weten bij te dragen.”

WAT ZIJN DE LAATSTE PRODUCTTRENDS?
“Het industriële, vintage interieur is over komen waaien uit New York en zie je in Nederland nu ook 
steeds meer opduiken binnen de optiek. Daar spelen we bij Etui & Zo op in door bijvoorbeeld stoere 
(kunst)leren etuis te bieden, fraaie houten opbergboxen, denim opbergers, of doekjes met originele 
teksten. Kortom, stoere, authentieke, pure producten/materialen die je steeds vaker terugziet in het 
winkelinterieur.”

WAT MOGEN WE VAN ETUI & ZO VERWACHTEN 
OP DE KOMENDE HALL OF FRAMES?
“Naast een enthousiast team zal je in de stand jeans en 
vintage producten tegenkomen. En natuurlijk vind je 
tevens aanbod van onze producten in allerlei andere stij-
len. Wij hebben in de fabriek in China veel materialen op 
voorraad liggen, waardoor we snel kunnen schakelen en 
onze klant veel keuze kunnen bieden. Op Hall of Frames 
laat ik graag zien wat de mogelijkheden qua ontwerp 
zijn.  Zelf ga ik naar buitenlandse beurzen om te ontdek-
ken wat er speelt en daardoor zijn we bij Etui & Zo altijd 
op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.”

“Naast onze stoere krafttasjes hebben we veel voorbeel-
den van luxe papieren tasjes in onze stand. We ontwer-
pen deze samen met onze klant in elke gewenste uitstra-
ling, milieuvriendelijk en zonder laminering. Zo kan 
een bril volledig in stijl worden afgeleverd zonder een 
bijdrage voor het tasje te moeten vragen”.

Voor aanvullende informatie: 
Etui & Zo
Tel. +31 (0)13  850 08 28
www.etuienzo.nl 

PURE, STOERE EN 

AUTHENTIEKE MATERIALEN BIJ 

http://www.etuienzo.nl/


Liebeskind Berlin by Toptics

Postbus 501, 2130 AM Hoofddorp, 023-7436071, info@toptics.nl
Standnummer 37

mailto:info@toptics.nl
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typemachine dienden als inspiratie voor de zachte, ronde metallic voeg, bedekt met een dun 
laagje hars. De WOOW collectie bestaat uit dertig acetaat monturen en vijftien zonnebrillen. 
Ze worden in meer dan vijftien landen gedistribueerd. 

Op Hall of Frames kunt u kennis maken met de collectie van WOOW. 

Voor aanvullende informatie:

Design eyewear group
Kiki Brinkmans
www.wooweyeware.com

Woow-montuur 
LAAT JE GLIMLACHEN

DESIGN EYEWEAR GROUP

De vier merken Prodesign Denmark, InFace, 
WOOW en Face à Face gaan al sinds 2014 inter-
nationaal verder onder de nieuwe naam Design 
Eyewear Group. Het nieuwe management legde 
daarmee een stevig fundament voor toekomstige 
bedrijfsgroei. “We zijn een bedrijf met sterke ont-
werpen, elk op z’n eigen manier gepositioneerd 
en dat willen we uitdrukken met onze nieuwe 
naam”, zegt CEO Lars Flyvholm.

De Design Eyewear Group verkoopt zijn produc-
ten wereldwijd aan klanten die voor een persoon-
lijke stijl kiezen. De groep blijft ermee uitbreiden 
in zowel Europa en de Verenigde Staten als Azië. 
De grootste afzet ligt momenteel in de Verenigde 
Staten. Topman Paul Jaulent benadrukt dat het 
bedrijf weliswaar wereldwijd opereert, maar 
klantservice van het grootste belang vindt. Naast 
design is wat hem betreft service een kenmerk van 
de Design Eyewear Group.

EEN

DE STIJL VAN HET BRILLENMERK WOOW IS AAN-

SPREKEND VOOR BRILDRAGERS MET EEN MILD 

GEVOEL VOOR HUMOR. DE KORTE BOODSCHAP 

IN DE OORTIP DOET DE DRAGER ERVAN GLIMLA-

CHEN ZODRA DIE ‘S OCHTENDS ZIJN BRIL OPZET. 

DAARMEE IS DE BRIL BETER DAN EEN COACH, VIN-

DEN DE BEDENKERS ERVAN. WOOW PRESENTEERT 

ZICH ZONDAG 11 SEPTEMBER EN MAANDAG 12 

SEPTEMBER IN DE HALL OF FRAMES IN NIJKERK.

Ook de collectie voor het komend jaar wordt gekarakteriseerd 
door de korte boodschap in de oortip. Dit keer staan de jaren 
zeventig centraal en wel met ‘Don’t worry’ bij de monturen en 
‘Super Cool’ bij de zonnebrillen. 

De WOOW collectie is bedacht door Nadine Roth and Pascal 
Jaulent, mede-oprichters van Face à Face. Karakteristiek voor de 
WOOW-collectie zijn de meerkleurige monturen en het origi-
nele design. WOOW combineert op een speelse manier traditie 
en avant-garde met ‘trendy London’. De toetsen van een oude 

http://www.wooweyeware.com/
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Bloomdale Eyewear maakt zijn debuut 

op Hall of Frames met de nieuwe collectie

te zien op stand 49
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Ondanks het afscheid van Alain Mikli Benelux is 
Hans Zwijsen aanwezig op Hall of Frames van 11 
en 12 september aanstaande. Daar staat hij samen 
met Magali Somers met Style22. Het bedrijf dat men 
begin dit jaar oprichtte en waaronder een aantal 
prachtige merken vallen. “Dit jaar zijn we – ove-
rigens nog zonder we wisten dat we de stekker uit 
Alain Mikli Benelux zouden trekken – Style22 gestart. 
We werden gegrepen door merken als Masunaga, 
één van de oudste brillenmerken ter wereld. En 
zagen dit als een bijzondere kans om deze merken 
naar de Benelux te halen. We zijn dan ook erg trots 
om de merken van Style22 op Hall of Frames te pre-
senteren.”

Kunt u niet wachten op Hall of Frames? Wij geven 
u alvast een kleine preview van de verschillende 
Style22-merken: 

AMOR/SOL-AMOR
Het mondaine Franse merk Amor/Sol-Amor  uit de 
jaren ’50-’70 is opnieuw geïntroduceerd en hoe! De 
combinatie van acetaat en metaal doen de harten van 
de liefhebbers smelten. Het is dan ook de ambitie 
van het creatieve team om het DNA van Amor/Sol-
Amor te behouden maar tegelijkertijd een evolutie te 
brengen binnen het merk. Met de terugkeer van dit 
historische merk gevoed met hedendaagse inspiratie 
wordt zowel de vintage als de retro liefhebber over-
tuigd.

MASUNAGA
Het merk Masunaga is een van de oudste brillenmer-
ken ter wereld en produceert sinds 1905 haar bril-
lenglazen in Fukui (Japan). Het produceren van een 
Masunaga montuur bestaat uit ruim 200 handmatige 
handelingen met absolute garantie voor kwaliteit. 
Niet voor niets is hun missie: “We manufacture 
excellent eyeglasses. We want to make a profit if we 
can, but we don’t hesitate to take a loss. It is always 
in our thoughts to manufacture excellent eyeglasses.”  

STYLE 22 
OP HALL OF FRAMES
DEZE ZOMER NAM HANS ZWIJSEN MET PIJN IN HET HART 

AFSCHEID VAN ALAIN MIKLI BENELUX. HIJ HEEFT ALLES 

GEPROBEERD OM MET CREATIEVE EN ORIGINELE ACTIES, EVE-

NEMENTEN EN NATUURLIJK EEN UITSTEKENDE SERVICE EN 

VOORWAARDEN HET FRANSE DESIGNERMERK OP DE KAART 

TE ZETTEN. SOMS LOPEN ECHTER DE ZAKEN ZOALS ZE 

LOPEN. “HOE VERVELEND EN PIJNLIJK OOK, OP EEN GEGE-

VEN MOMENT MOET JE EEN ZAKELIJKE BESLISSING NEMEN. 

DAT NIETS AF DOET AAN DE LIEFDE VOOR HET MERK.” 

MASUNAGA/KENZO TAKADA
De samenwerking van Masunaga met Kenzo Takada, de Japanse modeontwerper, levert bijzondere 
collecties op. Een combinatie van vintage en fashion resulteren in eigentijdse ontwerpen. Bij ver-
schillende modellen zijn de sierlijke details zoals de gravure op de brug, de neus en de veren een 
herinnering aan sieraden uit de jaren ’20. De originele rim is gemarkeerd met het stermotief van 
Masunaga GMS en het familie embleem van Kenzo Takada, de campanula bloem. 

LOOKS
De collectie van Looks bekrachtigt de hedendaagse eisen van modern design. Samen met partner 
Masunaga, de eerbiedwaardige monturen fabrikant én tevens hofleverancier van de Japanse keizer, 
staan ze in voor de uitzonderlijke kwaliteit. 

‘Ultradun, elegant, geavanceerde functionaliteit en kwaliteit’, kenmerken de collectie. 

Looks brillen worden gedragen door stijlvolle individualisten met een voorliefde voor ‘understate-
ment’. Zij die een Zwitsers kwaliteitslabel verkiezen boven merknaam.

Voor aanvullende informatie: Style22
Tel. +31(0)76 2059029, www.style22.eu

http://www.style22.eu/
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“Wanneer een goede pasvorm en kwaliteit de boventoon voeren, kunnen zelfs de meest eenvoudi-
ge ontwerpen uitblinken in hun schoonheid. De Kinto designers hebben zichzelf weer overtroffen 
en hebben van de nieuwe collectie weer een ware snoepwinkel gemaakt.”

Voor aanvullende informatie: 

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

EEN SNOEPWINKEL BIJ KINTO

IN DE ATELIERS VAN KINTO WORDT ELK VAN DE 

DRIEHONDERD STAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR 

DE FABRICATIE VAN EEN MONTUUR GEWIJD AAN 

DESIGN, COMFORT EN INNOVATIE. HET BEDRIJF 

HEEFT MAAR LIEFST VEERTIG JAAR EXPERTISE EN IS 

AANWEZIG OP HALL OF FRAMES (STAND 31) OP 

11 EN 12 SEPTEMBER AANSTAANDE.  

MODELLEN
De collectie van Little Vinyl Factory bestaat uit vijftien optische modellen en zeven zon-
nebrillen. De namen van de brillen zijn afgeleid van bekende muziekclubs wereldwijd. 
Er zijn drie pilotenbrillen, zeven rechthoekige, vier ronde, vijf ovale monturen en zes 
exemplaren met vlindervorm. Op drie metalen monturen na is de hele collectie van 
acetaat. De collectie valt op door de levendige kleuren: violet, geel, groen, grijs, roze, 
zwart en blauw. Deze worden gecombineerd met bijzondere motiefjes.

Meer informatie: Spectacular Eyewear
Tel. +31 (0)36 5495040, www.spectacular-eyewear.nl

LITTLE VINYL FACTORY ROCKT
SPECTACULAR EYEWEAR DISTRIBUEERT DRIE MERKEN: BRAUN CLASSICS 

(BENELUX), HACKETT (NEDERLAND) EN VINYL FACTORY (NEDERLAND EN 

DUITSLAND). DIT LAATSTE MERK IS GESPECIALISEERD IN RETRO-BRILLEN MET 

MUZIEK ALS DOORLOPEND THEMA. DE OORTIP ZIET ER DAARBIJ BIJVOOR-

BEELD UIT ALS DE NEK VAN EEN GITAAR. DIT BETEKENT ECHTER NIET DAT 

HET RETROMERK ALLEEN IN GOEDE AARDE VALT BIJ OUDERE MUZIEKFANS. 

INTEGENDEEL: UIT DE KINDERLIJN VAN VINYL FACTORY BLIJKT DAT DE STIJL 

OOK BIJ DE JONGERE ROCKERS ZEER GOED IN DE SMAAK VALT.
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OPTICAL SUPPLY NEDERLAND
033 4946740  info@optical.nl  resrei.com

OPTICAL SUPPLY NEDERLAND

mailto:info@optical.nl
http://resrei.com/


Dienstverband: Fulltime
Locatie: Heiloo

Functie: Vind je het leuk om in één van de mooiste optiekwinkels in de 
regio te werken en je hebt de ambitie die hierbij past. Bezit je voldoen-
de ervaring om geheel zelfstandig te werken. Dan nodigen wij je uit om 
bij ons deze uitdaging aan te gaan. De functie beslaat een breed taken-
pakket. Van montuuradvies tot oogmetingen, aanpassen van lenzen tot 
verkoop. En alle bijbehorende werkzaamheden in de werkplaats. Geen 
dag zal het zelfde zijn.

Wij vragen: Een moderne klantgerichte vakvrouw of -man die met 
liefde en gevoel voor het vak dagelijks onze klanten adviseert.  

Wij bieden: Prima arbeidsvoorwaarden en vooral een goed team van 
professionele collega s, een uitdagende klantenkring en een gezonde 
mate van vrijheid om jezelf nog verder door te ontwikkelen.

Zie je deze vacatures als een uitdaging? 
Stuur dan een sollicitatie t.a.v. Rob Zonneveld  
opticien – contactlensspecialist - optometrist

Stationsplein 24
1851LN Heiloo
072-5331275
www.zonneveld optiek.nl
mail@zonneveldoptiek.nl

Vakbekwaam Opticien / 
Contactlenspecialist

Vacature:

http://optiek.nl/
mailto:mail@zonneveldoptiek.nl
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EERLIJK EN ECHT - TIJDLOOS EN GEPASSIONEERD. 

HET DRAGEN VAN EEN BUFFALO DESIGN BETE-

KENT VOLGENS GÖTTI  IN HET BEZIT ZIJN VAN 

EEN STUKJE KUNST.

Hoorn - een waardevol 
geschenk van de natuur. Een 
hoornen bril van Götti staat 
voor de liefde voor detail, toe-
wijding en passie. De hoornen 
brillen zijn een exclusief acces-
soire, die door specialisten en 
met de hand geproduceerd 
worden; elk paar is een ‘one-of-
a-kind’. Sven Götti:  “Hoorn is 
een waardevol natuurlijk mate-
riaal. Bijna geen ander materi-
aal is zo warm en sensueel als 
hoorn.”

Deze grondstof is afkomstig van 
de Aziatische waterbuffels die 
als landbouwhuisdieren wor-
den gehouden. De platen wor-
den gesneden van de hoornen, 
die wel 1,20 meter lang kunnen 
worden.

Het middelste gedeelte en de 
veren van de bril kunnen ver-
volgens worden gefreesd uit 

deze platen. Meer dan tachtig procent van het werk aan de buffelhoorn bril wordt nog 
steeds met de hand gedaan. Naast de ingewikkelde taak van het vormen van het anato-
misch neuskussentjes, is het polijstproces één van de belangrijkste productiestappen.

Het duurt drie dagen om het oppervlak te verfijnen met polijstpasta en houten elementen 
met verschillende graden van hardheid. In de volgende fase worden de scharnieronderdelen 
gemonteerd en wordt de overgang tussen het voorste gedeelte en de veer geperfectioneerd. 
De unieke glans van de bril wordt verkregen door een fijne polish die wordt aangebracht 
door een deskundige hand.

Sven Götti zegt: “Ik hou ervan om te werken met hoorn, omdat ik weet dat mensen dit pro-
duct waarderen. Deze doelgroep heeft zijn eigen stijl gevonden en is op zoek naar de juiste 
accessoire om hun eigenheid te benadrukken. Zij waarderen vaak beperkte, geavanceerde, 
kwalitatief hoogwaardige ontwerpen.”

Voor aanvullende informatie: 

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

HOORN

Götti geeft een exclusief kijkje in de fabriek en toont het uit-

gebreide vakmanschap van de vakman. Alle monturen zijn 

exclusief gemaakt voor Götti in een kleine fabriek in Duitsland.

EEN WAARDEVOL GESCHENK 
VAN DE NATUUR

http://www.gotti.ch/
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toegevoegd. Deze modellen zijn nog dunner van lijn en hebben rondere vor-
men. Verder worden er ook weer een paar grote herenmonturen toegevoegd, 
voor heren die graag een licht en degelijk montuur dragen. Elk model is ver-
krijgbaar in een verscheidenheid aan enkele en dubbele kleuren, van rustige 
zwart-, grijs- of bruintinten, tot krachtig blauw, paars, rood en groen.

GERMAN DESIGN AWARD
Adrian Marwitz heeft voor 2016 de German Design Award gewonnen met zijn 
collectie Urban Strangers. Zijn nieuwe campagne is genomineerd voor de mar-
keting award van 2017. De monturen worden verkocht in de mooiste winkels 
over de hele wereld. Het merk past bij opticiens die zich willen onderscheiden 
met mooie designmerken, die echte kwaliteit naar waarde weten te schatten 
en voortdurend op zoek zijn naar iets bijzonders en unieks. Kom ook kennis 
maken met Adrian en zijn collectie op de stand van Eye Supply op de Hall of 
Frames (Stand 29 & 30) of op de Silmo ( Hal 5 F 070).

Voor aanvullende informatie: 
Eye Supply
T +31 (0)10 2657762
www.eyesupply.nl 
www.adrianmarwitz.com

ADRIAN MARWITZ, 
FINEST TITANIUM EYEWEAR. 
DESIGNED IN MUNICH. 
MADE IN GERMANY

ADRIAN MARWITZ IS HET PRACHTIGE NIEUWE DESIGNMERK DAT EYE SUPPLY RECENT AAN 

ZIJN PORTFOLIO HEEFT TOEGEVOEGD. HET MERK HEEFT VOOR 2016 DE GERMAN DESIGN 

AWARD GEWONNEN EN IS BEZIG DE WERELD TE VEROVEREN.

Adrian is een ambitieuze jonge designer, die uit een echt optieknest komt. 
Zijn opa was oprichter van het gerenommeerde Marwitz & Hauser, dat in het 
verleden door Zeiss gedistribueerd werd.  Zijn vader ontwerpt en verkoopt 
brillen onder de naam Conquistador uit Berlijn. Adrian groeide letterlijk vanuit 
de wieg met de optiek op, zoals andere kinderen met legoblokjes speelden, 
deed hij dat met stukje acetaatplaat. Adrian ambieerde dan ook een toekomst 
in de brillen, maar wilde wel z’n eigen weg inslaan. Deze droom realiseerde 
hij in 2013.

MADE IN GERMANY
Adrian Marwitz staat voor compromisloze kwaliteit en onderscheidend herken-
baar minimalistisch design met een duidelijke handtekening. Zijn filosofie is 
om de monturen te ontwerpen en te produceren in Duitsland, om zo de hoogst 
mogelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Ze blinken uit in hun eenvoud, door 
het gebruik van strakke lijnen. De monturen zijn gemaakt van titanium, waar-
door ze sterk en duurzaam zijn en bovendien erg licht van gewicht. Voor het 
kleuren van de monturen, zijn maar liefst 35 stappen nodig, de speciale coating 
wordt onder zeer hoge temperaturen op het montuur gebakken. Hierdoor is de 
kleur uiterst sterk en blijft de kleur mooi, dag na dag, jaar na jaar.

DE COLLECTIE
De collectie bestaat uit twee lijnen: Urban Strangers (tien modellen) en Loving 
Strangers (acht modellen). Dit najaar worden er nog eens tien nieuwe modellen 

http://www.eyesupply.nl/
http://www.adrianmarwitz.com/




www.dutzeyewear.com Everybody can be so Dutz!
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FEB31ST:
THE ONLY WAY IS UP!

DUN, DUNNER, DUNST. HET GAAT HIERBIJ OM DE NIEUWSTE UP & 2.0 COLLECTIE. WANT HET ITALIAANSE BRILLENMERK FEB31ST BLIJFT ZICHZELF 

STERK ONTWIKKELEN EN VERNIEUWEN. 

Zo is bij de UP collectie de veer dunner dan dun, door het gebruik van 
titanium. Het front van de brillen blijft gelijk, bestaande uit flinterdunne 
laagjes hout. Twaalf modellen, en acht verschillende kleuren titanium. 
Mooi, elegant, vernieuwend. The only way is UP, baby!

FEB 2.0 is de lijn die juist het montuur ultradun maakt. Door een nieuwe 
techniek is het gewicht teruggebracht naar twaalf gram. Zonder dat het 
montuur aan kracht verliest. 

Voor deze variant is er gekozen voor een state of the art flexsysteem 
waarmee de inclinatiehoek volledig is af te stellen naar wens van de 
klant. Er zijn in deze lijn zeven modellen beschikbaar in meerdere maten. 
Verder bevat deze collectie alle bekende elementen die je gewend bent. 
Customized, flexibel, makkelijke glasmontage, afpasbaar en eindeloze 
kleurcombinaties

NIEUWSGIERIG? 
Check it (h)out! bij Insighter op de Hall of Frames, stand 67 en 68. Dan 
kun je FEB31st live zien, voelen en ruiken. “It will be worth it!” laat Daniel 
van Gool van Insighter weten.  Of maak een afspraak via info@insighter.nl. 

Mocht je FEB31st op de Silmo in Parijs willen bewonderen dan kan dat in 
hal 5 stand A 117

Insighter
Tel. +31 (0)6 4818 6905
www.insighter.nl 
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FEB UP model Steve

FEB 2.0 model Gerry

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


FLHO   T +31(0)416 272 038   contact@flho.nl   www.flho.nl

Verras uw klant met een
Marc Cain sieraad 

Ontvang bij uw startorder 
van 18 monturen: 
 18 stijlvolle Marc Cain  

 sieraden cadeau* 

 Etalage 

 EDM + online content

*Zolang de voorraad strekt

mailto:contact@flho.nl
http://www.flho.nl/


D E  O P T I C I E N  N R  4  2 0 1 6 89

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

VOOR ZIJN NIEUWSTE COLLECTIE IS  PIERO 

MASSARO GEÏNSPIREERD GERAAKT DOOR ‘EEN REIS 

LANGS DE KOFFIE-TRAIL’; EEN REEKS FOTO’S GENO-

MEN DOOR DE AMERIKAANSE FOTOGRAAF STEVE 

MCCURY. ALOM BEKEND OM ZIJN ICONISCHE 

EN BEKROONDE PORTRET VAN DE EXPRESSIEVE 

‘AFGHAN GIRL’. EEN FOTOTENTOONSTELLING DIE 

DERTIG JAAR FOTOGRAFIE WEERGEEFT IN DIVERSE 

LANDEN ALS BRAZILIË, ETHIOPIË, INDONESIË, PERU, 

VIETNAM, JEMEN ET CETERA, MET EEN UNIEKE 

GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER: KOFFIE. 

Die foto’s, middels gezichten en landschappen, vertellen verhalen vol suggesties met kracht 
en emotie. De pakkende elementen zijn helderheid, intensiteit en de levendigheid van de 
kleuren: juist deze intensiteit van de kleuren wil Piero Massaro vertalen naar de brillen, met 
de bedoeling het overbrengen van sterke emoties; ‘Lungoleviedelcaffé’, is de naam van zijn 
nieuwste collectie, geïnspireerd door de foto’s van diezelfde tentoonstelling.

Een onvermoeibaar onderzoek en talloze tests om visuele effecten te creëren is het gevolg. 
Overlappende kleuren acetaat of verschillende diktes, niets wordt aan het toeval overgela-
ten door Piero Massaro. In plaats daarvan is het het resultaat van nauwgezetheid, waarbij 
“de details niet de details zijn, maar het ontwerp maken.”

Zoals gebruikelijk bij Piero Massaro is dit een limited edition.

Voor aanvullende informatie: 

Optical Agency
Onno Korsen
Tel. +31 (0)6 20384734
www.opticalagency.nl

PRESENTEERT LUNGOLEVIEDELCAFFÉ

Piero Massaro

http://www.opticalagency.nl/
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KWALITEIT, EENVOUD, NO NONSENS

Alle kunststof monturen zijn gemaakt van Ultem. Dit lichte en uiterst flexibele materiaal is 
zo sterk, dat het zich bijzonder goed leent voor de fabricage van brilmonturen. De combi-
natie van losse neuspads en de bewapening in het laatste deel van de veren draagt bij aan 
optimaal draagcomfort, omdat persoonlijke aanpassingen mogelijk zijn.

De metalen monturen zijn voorzien van Ultem veren. Daarmee zijn alle voordelen van dit 
materiaal ingezet om het metalen montuur licht, sterk en flexibel te houden.

FROD’S LUNETTES
In 2014 is Frod’s eigenaar Florent Robaut erin geslaagd, vanuit een groot ideaal, een eigen 
brillencollectie te ontwerpen, te fabriceren en zelf te vermarkten. Zijn kennis en ervaring in 
de optiek, ook als opticien, en het streven naar een goed kwaliteitsproduct komen bijeen 
in zijn kleurrijke collectie: Frod’s.

Belangrijk detail is de manier van vervaardigen van het plaatmateriaal waaruit de montu-
ren worden gemaakt. Elke plaat is uniek terwijl de verschillende kleuren acetaatkorrels in 
eenzelfde verhouding worden versmolten. Ieder montuur, in design niet doorgeschoten, 
met de kenmerkende goede Franse pasvorm, krijgt zo zijn eigen bijzondere kleurstelling. 

FLEXSEE
Nooit meer willen vragen: “Wat staat daar?” Functioneel & prak-
tisch: het siliconen frame van FLEXSEE, dat als pince nez op de 
neusbrug wordt geklemd.

Klein, dun en flexibel voor optimaal gebruiksgemak. Gemakkelijk 
mee te nemen in een compact, hard en goed aansluitend etui. 
Om overal en altijd onder handbereik te hebben. 
Leverbaar in diverse kleuren en sterktes, met de mogelijkheid 
glazen onderling uit te wisselen.

Optimaal agenturen vertegenwoordigt bovenstaande merken en 
collecties. De collecties zijn aanwezig op de komende Hall of 
Frames van 11 en 12 september aanstaande. 

Voor meer informatie:  

Optimaal Agenturen 
Eralt van Kernebeek 
Tel. +31 (0)6 20121908

Morriz of Sweden:

MORRIZ OF SWEDEN OMVAT EEN BREDE 

COLLECTIE MONTUREN GESCHIKT VOOR 

EEN GROTE DOELGROEP, WAARBIJ DE 

GOEDE KWALITEIT-PRIJSVERHOUDING HET 

UITGANGSPUNT IS. DE VERKOOPLIJNEN 

ZIJN KORT EN LEVERINGEN LOPEN UIT EIGEN 

VOORRAAD. DIT KENMERKT DE SAMEN-

WERKING MET ‘SCANDINAVIAN FRAMES’ 

VAN HET LABEL MORRIZ OF SWEDEN.





‘s Werelds eerste 
en enige familie van 
silicone hydrogel 
daglenzen...

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

Beschikbaar in sferissch, 
torisch en multifocaal

filter
UV

met

http://www.coopervision.nl/
http://www.coopervision.be/
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ZEN Barcelona heeft de traditionele productieme-
thode voor Cellulose Acetaat teruggebracht om deze 
collectie te produceren. Hierbij worden pure katoen-
vezels gewonnen uit de plant voordat het wordt omge-
zet in acetaat om de monturen te vervaardigen.

Door de toevoeging van natuurlijke pigmenten met 
een hoge dichtheid ontstaan opmerkelijk transparant 
gekleurde acetaatplaten die vervolgens één voor één 
handmatig worden polijst met natuurlijke wax en klei. 

Om de dichtheid en elasticiteit van de monturen te 
verhogen ondergaan ze verschillende compressie pro-
cessen. Hierbij worden strikte standaarden voor hoge 
kwaliteit gehanteerd om uitstekende duurzaamheid en 
kwaliteit te bereiken.

ZEN Barcelona heeft voor deze speciale collectie een 
kleine serie ontworpen die uniek en exclusief is en in 
geen vergelijk staat tot de massaproductie die momen-
teel de optiekmarkt overspoeld.

ZEN Barcelona wordt in de Benelux gedistribueerd 
door FashionOptics. Zij zijn met de Osaka Collection 
aanwezig op Hall of Frames op 11 en 12 september 
aanstaande (standnummer 59). 

Voor aanvullende informatie: 

FashionOptics
Tel. +(0)13 7853340 
info@fashionoptics.nl
www.zenbarcelona.com

ZEN BARCELONA LANCEERT OSAKA COLLECTION:

EXCLUSIEF VERVAARDIGD 
UIT JAPANS ACETAAT

HET TRADITIONELE JAPANSE ‘KABUKI AND NÔ’ THEATER HEEFT ZEN BARCELONA GEÏN-

SPIREERD BIJ HET VERVAARDIGEN VAN DE OSAKA COLLECTION. DE WITTE GEZICHTEN 

VAN DE ACTEURS VERKRIJGEN HIER HUN KENMERKENDE UITERLIJK DOOR GEBRUIK TE 

MAKEN VAN RIJSTPOEDER EN KARAKTERISTIEKE MAKE-UP. DE MONTUREN UIT DE OSAKA 

COLLECTIE INTERPRETEREN EN BENADRUKKEN DE UITINGEN VAN DE HOOFDPERSONEN: 

PRINSES, DUIVEL, HELD, ET CETERA. 
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ONTSPANNEN OP WEG 
In een markt waar prijs leidend lijkt te zijn, is het van groot belang uzelf te onder-
scheiden van de concurrentie. Voor een klantreis geldt daarom hetzelfde als voor op 
vakantie gaan: een goed georganiseerde reis betekent dat u ontspannen op weg gaat. 
“Wij helpen u graag de reis zo ontspannen mogelijk te maken voor uw klant. Dat 
doen we met trainingen, verkoopondersteunende tools en andere diensten binnen ons 
Uneyeted-programma. Klanten willen namelijk niet alleen goede dienstverlening, maar 
ook verrast worden tijdens hun klantreis”, aldus Sebastiaan de Jong, General Manager 
Essilor Nederland.

ALL ABOARD: DE KLANTREIS VAN ESSILOR
De klantreis van Essilor kent een aantal routes en bezienswaardigheden. We zetten ze 
graag voor u op een rijtje.

ORIËNTATIE
De klantreis begint eigenlijk al voordat de klant bij u in de winkel staat. Maar dat is 
natuurlijk wel waar u de klant wil hebben. Essilor ondersteunt haar Uneyeted-leden 
met verschillende marketingstrategieën en campagnes om oriënterende klanten naar 
hun winkel te leiden. “We helpen met uw online aanwezigheid, organiseren landelijke 
reclamecampagnes en hebben bijpassende pakketten om deze zichtbaar te maken in 
uw winkel.”

ANAMNESE & OOGMETING
Gaat de klant met u op reis? Mooi! Eerste halte: anamnese en oogmeting. Laat de klant 
echt vakmanschap ervaren met de geavanceerde apparatuur van O’Max Instruments. 
Essilor geeft trainingen in het gebruik ervan. Zo weet u zeker dat u nauwkeurig meet en 
u uw klant de beste kijkoplossing biedt die past bij zijn behoeften.

MONTUURKEUZE
De montuurkeuze is voor de klant uiteraard erg belangrijk. Dit najaar ondersteunt 
Essilor u daarin extra met nieuwe trainingen van Nelleke Mulder; Basis kleuradvies en 
de Briltraining. “Ook introduceren we Société des Lunetiers. De klant kan kiezen uit 
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ALLES VOOR EEN 
ONVERGETELIJKE
KLANTREIS

VANAF HET EERSTE MOMENT DAT EEN CONSUMENT BESEFT 

DAT HIJ OF ZIJ EEN BRIL OF CONTACTLENZEN NODIG HEEFT, 

TOT HET MOMENT VAN AANKOOP: HET IS EEN HELE REIS 

DIE DE KLANT AFLEGT. EÉN DIE AL BEGINT NOG VOORDAT 

DE KLANT BIJ U IN DE WINKEL STAAT EN WAAR OOK NOG 

EENS VELE BESTEMMINGEN MOGELIJK ZIJN. HOE ZORGT 

U DAT DE KLANT BIJ U IN DE WINKEL KOMT EN NIET KIEST 

VOOR EEN CONCURRENT? EN HOE KRIJGT U EEN TEVREDEN 

KLANT DIE OPNIEUW DE REIS MET U AANGAAT? ESSILORS 

FILOSOFIE: BIED DE CONSUMENT DE BEST MOGELIJKE KLANT-

REIS IN UW WINKEL. EEN VIJF STERREN ERVARING WAARBIJ 

HET UW KLANT AAN NIETS ONTBREEKT.

G L A Z E N
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24 premium monturen met brillenglazen voorzien van de beste bescherming 
dankzij Crizal UV. Meer informatie hierover? Vraag ernaar op Hall of Frames.”

VISIOFFICE 2.0 
Als het montuur eenmaal is uitgekozen, zet de klantreis zich voort naar 
Visioffice. Visioffice is een uitstekende tool om uzelf als opticien te onder-
scheiden. De moderne apparatuur maakt het namelijk mogelijk om geperso-
naliseerde brillenglazen, en dus op en top maatwerk, te leveren. Visioffice past 
verschillende Varilux en Essilor brillenglazen aan op de ogen, houding en het 
gekozen montuur van de klant. 

EYECAST GLASMODULE
Eyecast maakt visueel duidelijk welke verschillen er tussen brillenglazen zijn. 
De software, exclusief ontwikkeld voor Uneyeted, is daarmee een uitstekend 
middel om uw glasadvies heel toegankelijk in beeld te brengen. Eyecast sluit 
aan op uw gepersonaliseerde assortiment.

VARILUX EXPERIENCE WANDMODULE
Wilt u uw klanten een echt all inclusive gevoel geven? Dat kan 
met de Varilux Experience wandmodule. Deze eye catcher kunt 
u opbouwen met een Visioffice wandmodule, Eyezen-Xperio 
bureaumodule, Eyecast-scherm wandmodules en / of een 
Eyecast-scherm in een verkooptafel. Het verhoogd de herken-
baarheid van Varilux en het zorgt dankzij de luxe uitstraling voor 
een echte experience.

NAUTILUS
Zien is beleven en beleven is overtuigen. Nadat u uw glasad-
vies heeft gegeven stuurt u uw klant op excursie met Nautilus, 
Essilors virtual reality-bril. Zo neemt u de de laatste twijfel weg.
 
SLIJPAUTOMATEN
Mr. Blue, Mr. Orange en Essilor Triplets: ze bieden allemaal de 
mogelijkheid om lokaal vakmanschap te demonstreren in uw 
winkel. Zo kunt u uw klanten snel helpen en de glazen op een 
perfecte manier inslijpen. 

AFLEVEREN VAN DE BRIL
Je weet dat je een fijne reis hebt gehad als je weer terug wilt. 

Daarom is de perfecte afsluiting van een klantreis cruciaal. Essilor helpt u daar 
mee met bijvoorbeeld een bewezen brilafpas-training.

NAZORG
“Samen met onze partner Loyalty Lab kunt u in contact blijven met uw klanten. 
Bijvoorbeeld door Direct Mailing. Zo herinnert u de klant nog eens aan de fijne 
reis en kunt u ze uitnodigen terug te komen.”

GA ZELF OP REIS OP DE CENTROP BEURS
Op Centrop Sales en Hall of Frames kunt u de klantreis zelf ervaren. Heeft u 
vragen? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw eigen winkel? 
Onze optiekadviseurs staan u graag te woord!

Essilor Benelux
Tel. +31 (0)316 580580
www.essilor.nl 

http://www.essilor.nl/


INCONTACT, DE E-COMMERCE SERVICE 
VOOR DE CONTACTLENSSPECIALIST.

SCHRIJF U NU GRATIS IN.

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

© 2016 NOVARTIS MR2016-969 07/2016

Ontdek InContact!
InContact is een digitaal platform dat nieuwe klanten aantrekt en klantenbeheer makkelijker maakt. 
Het wijst potentiële klanten de weg naar uw zaak om ze die eerste keer op een zorgeloze manier 
contactlenzen te helpen dragen. Daardoor beantwoordt InContact aan hun behoeften en helpt het 
om een sterkere klantenbinding op te bouwen. 

   Uw E-commerce oplossing

  Levering bij de consument thuis of op het werk

Vraag uw Alcon-vertegenwoordiger naar meer details.

Samen brengen we oogzorg opnieuw in beeld.

   Abonnementservice voor consumenten

   Optimaal klantenbeheer
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MARTIN & MARTIN
Het Duitse Martin & Martin toont zich ook dit jaar weer van zijn meest 
innovatieve kant, zonder daarbij charisma en draagcomfort uit het oog 
te verliezen. De ontwerper Martin Lehmann is de tijd vaak ruim vooruit 
qua ontwerp en kleur. Bij deze brillen is het vaak ‘opzetten is kopen’. Het 
draagcomfort is uitmuntend te noemen.

UNDOSTRIAL
Het merk Undostrial van de 
Lucas Staël valt op door de 
combinatie van chirurgisch 
staal met natuurlijke materi-
alen. All Eyes Trading heeft 
de collectie in Nederland 
duidelijk op de kaart gezet. 
Bovendien zien we in deze 
collectie dit jaar geen steek-
veren meer, maar oortips, 
waardoor de brillen uitstekend 
afgepast kunnen worden. Op 
Hall of Frames vindt u bij 
Monique alvast een preview 
van de modellen die op Silmo 
gepresenteerd worden. 

VINCENT KAES
Vincent Kaes heeft een eigen herkenbare stijl dat gekenmerkt wordt door 
de sobere sixties. Een duidelijke trend van nu dat Vincent Kaes op fraaie 
wijze weet te vertalen in de eyewear. Het merk heeft respect voor oude 
technieken en is tegelijkertijd modern.

XAVIER DERÔME
Xavier Derôme is een verfijnde en exclusieve Franse onderneming met 
een traditioneel ambachtelijke achtergrond. De collectie is eigenzinnig 
en heeft speciale kleurencombinaties.

Monique is samen met Barbara Rietveld op de stand aanwezig. Barbara 
neemt sinds dit voorjaar de vertegenwoordiging voor de collectie Martin 
& Martin voor Nederland en België en Epos voor Nederland op zich. 
Beide dames verwelkomen u graag op Hall of Frames.

Meer informatie:
All Eyes Trading
Tel.+31 (0)6 23450578
www.alleyes.nl

All Eyes Trading 
PRESENTEERT USH

OP DE AANKOMENDE HALL OF FRAMES PAKT ALL EYES TRADING 

WEDEROM UIT. EIGENARESSE MONIQUE SERBROCK IS MET EEN 

FRAAI PORTFOLIO MERKEN AANWEZIG. DE BEZOEKERS VAN DE 

LOODS IN NIJKERK KUNNEN KENNISMAKEN MET MODELLEN VAN 

ONDER MEER EPOS, MARTIN & MARTIN, UNDOSTRIAL LUCAS DE 

STAËL, VINCENT KAES EN USH.

De verschillende merken die All Eyes vertegenwoordigt zouden haast niet 
veel verder uit elkaar kunnen liggen. Wat ze gemeen hebben is dat de merken 
allemaal een duidelijk statement uitdragen. Epos biedt eenvoudige en natuur-
lijk uitziende vintage-brillen. Martin & Martin biedt juist vooruitstrevende 
modellen van hoge kwaliteit met charismatisch design. Undostrial Lucas de 
Staël biedt, ook met de nieuwste collectie, vooral originele en flamboyante 
ontwerpen. Vincent Kaes presenteert sobere sixties met een sterke identiteit. 
Xavier Derôme is eigenzinnig, heeft speciale kleurcombinaties en is ‘handfit-
ted’. USH tot slot is een prachtige Japanse collectie die u eigenlijk gewoon zelf 
moet bewonderen op Hall of Frames. Een aanrader!

USH
USH is een mooie Japanse collectie van de ontwerper Yuichi Toyama. Al deze 
elegante en typische Japanse monturen worden met ouderwets vakmanschap 
gemaakt en zijn allen van beta-titanium vervaardigd.

EPOS
Het retromerk Epos brengt een ode aan het materiaal hout met de ‘Epic Wood’-
collectie. De brillen in de collectie zijn weliswaar vervaardigd van acetaat, 
maar hebben de natuurlijke uitstraling van hout. 

http://www.alleyes.nl/


Te l . :  0162 40 40 70 
info @ ode-f rames.n l
w w w.gavebr i l len.n l
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VAL OP MET CREATIEVE MARKETING
Michelle van Tol: “Onverwacht, maar daardoor nog opvallender. Dat is guer-
rillamarketing! Hoe we dat voor u als opticien inzetten? Middels verrassende 
stoepkrijttekeningen, in de omgeving van de winkel. De Krijtman maakt teke-
ningen met inspirerende teksten die gelinkt worden aan de optiekzaak.”

‘De Krijtman’ is kunstenaar Gert-Jan van der Kooij.  Hij weet met zijn mooie, 
creatieve tekeningen de lokale ondernemer op de kaart te zetten. “Ik verzin 
vaak een mooie spreuk of woordgrap die van toepassing is op de zaak. Zodra 
ik aan het tekenen ben stopt het winkelende publiek om te kijken wat er 
gebeurt. Zo ontstaan de meest boeiende en enthousiaste gesprekken. Ik durf 
dan ook te stellen dat de krijttekeningen mensen met elkaar verbindt en juist 
dat aspect maakt mijn werk zo interessant.”

“Voor de zelfstandige ondernemer betekent een krijttekening voor de deur 
een hoop aandacht voor de zaak op een creatieve en originele manier. 
Mensen maken foto’s, blijven voor de zaak staan en worden simpelweg 
blij van de tekening. Dit heb ik maar al te goed ervaren toen ik voor de 
optiekzaak Een Ogenblikje een krijttekening maakte. Het effect voor de 
ondernemer zal men eigenlijk zelf moeten ervaren. Juist omdat het creatief 
is en totaal iets anders is dan het uitdelen van bijvoorbeeld flyers, bouw je 
zoveel sympathie op.”

SOCIAL MEDIA
In het huidige online tijdperk wordt natuurlijk ook 
aan de marketing via social media gedacht. Michelle 
van Tol: “Er wordt een filmpje gemaakt van De 
Krijtman in actie, eventueel met een drone. Hiervan 
wordt een timelapsefilmpje gemaakt die de zelfstan-
dige ondernemer kan delen via social media. Zo 
trekt u ook online de aandacht.”

For Local Heroes Only is voor het eerst aanwezig op 
Hall of Frames van 11 en 12 september aanstaande.  
Daar kunt u niet alleen kennis maken met de collec-
ties van Marc Cain, Byblos en Laura Biagiotti. Vraag 
vooral ook eens naar de mogelijkheden van ‘De 
Krijtman’ bij Michelle van Tol.

Voor aanvullende informatie:

For Local Heroes Only
Tel. +31 (0)6 21854888
www.flho.nl 

FOR LOCAL HEROES ONLY (FLHO), HET OPTIEKBEDRIJF MET MERKEN 

ALS MARC CAIN, BYBLOS EN LAURA BIAGIOTTI, ONDERNEEMT NAAST 

DE VERKOOP VAN BRILLEN NOG VEEL MEER. ZOALS DE NAAM AL 

DOET VERMOEDEN DENKT EIGENARESSE MICHELLE VAN TOL GRAAG 

MET DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER MEE OM DE ONDERSCHEI-

DENDE EIGENSCHAPPEN VAN EEN LOCAL HERO MEER ONDER DE 

AANDACHT TE BRENGEN. WAT DACHT U BIJVOORBEELD VAN ‘DE 

KRIJTMAN’ DIE FOR LOCAL HEROES ONLY AANBIEDT ALS TOOL OM 

UW WINKEL NOG MEER IN HET LICHT TE ZETTEN. 

FLHO
UNIEKE STOEPKRIJTTEKENINGEN MET 

http://www.flho.nl/


aanvullende metingen

Met één foto bepaalt u alle 
aanvullende parameters

Maakt heldere foto’s, zelfs bij zonnebrillen

Geen losse onderdelen,
alleen het nieuwe montuur

Eenvoudige data export

Eenvoudig te gebruiken software

Werkt met uw eigen pc

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Shamir accountmanager
maar u kunt ook contact opnemen met ons kantoor via

info@shamir.nl of telefonisch op 0320 218 348

mailto:info@shamir.nl


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

SEBASTIEN DEGROOTE HERLANCEERDE IN 2013 DE PARASITE EYEWEAR IN DE BENELUX. “IK BEN HEEL TROTS OM EINDELIJK AAN-

WEZIG TE ZIJN OP HALL OF FRAMES” VERTELT SEBASTIEN DEGROOTE ENTHOUSIAST. “OP DE BEURS STEL IK DE  INNOVATIEVE 

COLLECTIES PARASITE EYEWEAR EN NOEGO VOOR. COLLECTIES DIE IK DE BEZOEKERS GRAAG ZELF LAAT ERVAREN.”

NIEUW: SEBA OPTICS MET
         PARASITE EYEWEAR

DESIGN AND MADE IN FRANCE
Hugo Martin, oprichter en designer van Parasite Eyewear, brengt sedert 2002 een revolutie in de brillenindustrie. Het merk is sindsdien, altijd 
onafhankelijk, uitgegroeid tot een referentie op het gebied van design en innovatie. Basis principes zijn draagcomfort en lichtheid, handge-
maakt in Frankrijk zijn de brillen van exceptionele kwaliteit. Elk seizoen opnieuw brengt Parasite ‘concept eyewear’ met limited editions.

GALAXY
De modellen Galaxy hebben een verfijnd karakter. Een alliantie tussen polyamide en stainless steel fronten zorgen voor een puur design en 
optimaal draagcomfort. Door de reflecties van de frames komen de kleuren helemaal tot leven.

ANTI RETRO
Parasite en retro, helemaal zoals het ontwerp bevestigt. De anti retro modellen zijn een eigentijdse herinterpretatie van de jaren ’80 mode: 
een combinatie van Parasites favoriete materialen. Het resultaat is een heropleving van de iconische retro modellen.

ANTI MATIERE
Parasite ging op zoek naar nieuwe technologieën in het universum om een 
revolutionair design te creëren. Antimaterie wordt samengeperst tot 
prachtige, nieuwe vormen. De oneindigheid van deze nieuwe 
technologie geeft  Hugo Martin de mogelijkheid een 
ongezien design te verwezenlijken.

Seba Optics is aanwezig op Hall of Frames 
op stand 46. 

Voor aanvullende informatie: 

Seba Optics
Sebastien Degroote
Tel. +32 (0) 493187000
www.parasite-eyewear.com
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HOYA’s
full vision
examination

EyeGenius van HOYA is een unieke, interactieve methode om Fixatie Disparatie te detecteren 
en momenteel het snelste meetsysteem in de markt. Het stelt in minder dan 10 minuten de 
horizontale en verticale waarden van FD vast en berekent de compensatieprisma’s in 0,01 
pdpt. Het systeem wordt ondersteund met een reeks brillenglazen die FD optimaal helpen 
corrigeren. Wilt u zich positioneren als refractiespecialist met aandacht voor het binoculaire 
gezichtsvermogen, dan is EyeGenius het ideale systeem voor u.

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

http://www.hoyanet.nl/
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H A L L  O F  F R A M E S

De Luky biedt bescherming aan jongens van vier tot zes jaar 
die ferm voor actie gaan. De bril is voor jongens die niet bang 
zijn om het leven in de ogen te kijken. De bril ziet er stoer uit 
en biedt uitstekende bescherming tegen de stralen van de zon. 
Voor de Luky zijn flexibele en zachte materialen gebruikt die 
een maximum aan draagcomfort garanderen. Met z’n vibreren-
de kleuren en oogstrelende stijl kunnen de jongens  met Luky 
voor de dag komen. 

Voor aanvullende informatie: 

Julbo
Bart van Driel
Tel. +31(0)6 41247376
www.julbo.com

JULBO TOONT BRILLEN 
VOOR HOOG NIVEAU

DE FRANSE ZONNEBRILLENFABRIKANT JULBO PRESEN-

TEERT DE NIEUWE COLLECTIE OP 11 EN 12 SEPTEMBER 

OP DE HALL OF FRAMES IN NIJKERK. ENKELE TOPPERS 

IN DE COLLECTIE ZIJN DE SPORTIEVE EXPLORER2.0 EN 

DE AEROLITE. MAAR JULBO BIEDT OOK KWALITEIT IN 

KINDERZONNEBRILLEN. De Explorer 2.0 biedt bescherming op en voor hoog niveau. Het alpinis-
me verandert snel en Julbo verandert mee. De bergsporters stellen steeds 
hogere eisen aan zichzelf, maar ook aan hun materiaal. Snelheid, kracht 
en hoogte, het zijn factoren die Julbo mee weegt in het nieuwe ontwerp 
Explorer 2.0. Dat komt tot uiting in verbeterde ergonomie, betere ven-
tilatie en stijl. De Explorer 2.0 bereikt daarmee nieuwe hoogtes in de 
performance. Met een zorgvuldige bedekking, fotochromatische NXT en 
PolyCarbonaat glazen, 360 graden verstelbare veer en lenzen met een 
hoge beschermingsfactor is deze bril geschikt voor extreme en compro-
misloze omstandigheden. 

De Aerolite is een lichtgewicht bril. Zo licht dat Julbo hem omschrijft als 
ontworpen om te vergeten dat je hem draagt. Deze zonnebril is speciaal 
geschikt voor vrouwen en voor hardlopers met een smal gezicht. Bij 
het ontwerpen van de Aerolite is met een schuin oog gekeken naar het 
Aeromodel, de  topbril voor trail renners. Ze biedt dezelfde kwaliteiten 
aan houvast en ventilatie, heeft een randloos montuur voor minder 
gewicht en geeft een overweldigend gevoel van vrijheid. Met de mee-
kleurende lenzen is de Aerolite ontworpen om de drager ervan onder 
alle omstandigheden nog nét even dieper te kunnen laten gaan. 

De Lily en de Luky zijn goede voorbeelden van de kwaliteit aan kinder-
zonnebrillen van Julbo.

De Lily biedt op een fraaie wijze bescherming aan kinderen van vier tot 
zes jaar. Op knappe wijze balanceert Julbo met dit ontwerp tussen de 
zorg van de moeders voor de bescherming van hun kind en de wens van 
de meisjes om een mooie bril te dragen. Om beide partijen tevreden 
te maken ontwierp Julbo deze Lily zonnebril met vrouwelijke vorm en 
perfecte bescherming. Lily verbindt een hoog-effectieve zonbescherming 
met een superzacht aanvoelen en excellent draagcomfort. Daarmee is 
de bril een genoegen om je als meisje mee te vertonen. 

▲ Explorer 2.0

▲ Aerolite

http://www.julbo.com/


Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 december 2016. Vraag naar de voorwaarden aan uw HOI accountmanager. *Op basis van 60 maanden fi nancial lease. ** Met de KIA regeling kunt u tot  28% van de investeringswaarden 
van nieuwe bedrijfsmiddelen aftrekken. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is per situatie verschillend. Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant of de belastingsdienst om uw situatie hiervoor te beoordelen. 

BEL OF MAIL VOOR EEN AFSPRAAK OF EEN BEZOEK AAN DE SHOWROOM IN DIEMEN

NIDEK RS-330 DUOSCAN OCT NU MET
3 JAAR OPTOCONNECT 2.0 GRATIS

ter waarde van: € 3.765,-

ESSILOR DELTA 2 G/A  
+ ALM500 LENSMETER 

ESSILOR APH550 PHOROPTER + CSPOLA 600 VISSUSSCHERM 
+ ALM500 LENSMETER 

HOI MAAKT 
OPTIEK 
GEWELDIG!

 van 16.400,- voor € 13.950,- 

Leaseprijs per maand*: € 265,- 

Investeringsaftrek 28%**: € 3.906,-

NIDEK AFC-330 FUNDUSCAMERA + ICARE IC100 TONOMETER 
+ 1 JAAR OPTOCONNECT 2.0

  van 23.750,- voor € 18.250,- 

Leaseprijs per maand*: € 345,- 

Investeringsaftrek 28%**: € 5.110,-

 van 14.750,- voor € 10.995,- 

Leaseprijs per maand*: € 205,- 

Investeringsaftrek 28%**: € 3.078,-

HOI, 020 - 56 96 555, www.hollandopticalinstruments.nl, info@hoisite.nl

mailto:info@hoisite.nl
http://www.hollandopticalinstruments.nl/
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MODO is Italiaans voor “My Way” en verwijst naar de Italiaanse roots van 
dit originele merk. Het merk  heeft een uitstekend concept met toeganke-
lijke Scandinavisch design monturen die door Japanse productie uitstekend 
van kwaliteit zijn. MODO weet als geen ander een tijdloos montuur te 
maken, maar daar toch de laatste trends op hun eigen wijze in te verwer-
ken. De kleurrijke monturen zijn zeer licht van gewicht door het gebruik 
van 0,6 mm ultra dun titanium, TR-90 en acetaat. De betaalbare luxe bril 
slaat aan, want de doorverkoop is van een ongekend hoog niveau.

Dit najaar wordt de collectie in zijn geheel verder uitgebreid. Zo zijn er 
drie nieuwe Ultra Paper-Thin modellen, welke extreem licht (5,5 gram) 
en minimalistisch zijn. Ze zijn leverbaar in trendy havanna-goud, blauw 
en rood tinten. Er zijn tevens twee nieuwe Ultra Paper-Thin zonnebrillen, 
met gepolariseerde en ontspiegelde lenzen. Ook de Paper-Thin Acetate lijn 
wordt uitgebreid met nieuwe modellen met vooral kleuren met transparant 
acetaat, gecombineerd met krachtige gekleurd titanium, zoals blauw en 
rood.

Bezoek de stand op de Hall of Frames (stand 29 & 30) of de Silmo (Hal 5a 
E 089) voor meer informatie. 

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

MODO, 
TOEGANKELIJK SCANDINAVISCH DESIGN
NA EEN VOORJAAR VAN WEDEROM EXPLOSIEVE GROEI GAAT 

MODO DIT NAJAAR VERDER MET HET VEROVEREN VAN DE HARTEN 

VAN MENIG OPTICIEN EN CONSUMENT.

De collectie zal gepaard gaan 
met een nieuwe reeks van por-
tretfoto’s van in L.A. gevestigde 
fotograaf Josef Jasso. En zoals 
we van l.a.Eyeworks gewend 
zijn, zijn deze weer prachtig!

Bezoekers van de Hall of 
Frames krijgen een exclusieve 
preview van de nieuwe ont-
werpen. De collectie zal offi-
cieel haar debuut maken op de 
Silmo in Parijs.

Voor aanvullende informatie: 

Magali Occhiali
Tel. +32 (0)49 8126012
www.laeyeworks.com 

PREVIEW VAN  L.A. EYEWORKS 
MONTUREN OP HALL OF FRAMES
VOOR DE HERFST/WINTER VAN 2016 PRESENTEERT L.A.EYEWORKS 

EEN NIEUWE REEKS MONTUREN OP EEN FUNDAMENT VAN DYNA-

MISCHE KLEUREN EN KRACHTIGE PATRONEN. MET EEN ATTITUDE VAN 

STEDELIJK VERTROUWEN WORDEN ELF NIEUWE DESIGNS GEÏNTRO-

DUCEERD GEMAAKT IN ACETAAT, HD-ACETAAT EN ROESTVRIJ STAAL. 

DE COLLECTIE IS EEN MIX VAN ORIGINELE VORMGEVING EN SUB-

TIELE VERWIJZINGEN NAAR ARCHETYPE, DIT ALLES WORDT VERSTERKT 

DOOR L.A.EYEWORKS HANDTEKENING VAN EXPRESSIEVE KLEUREN. 

http://www.modo.com/
http://www.eyesupply.nl/
http://www.laeyeworks.com/


C O L U M N

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

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

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

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

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

VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN.

Enige tijd geleden mocht ik een presentatie houden op een EFCLIN con-
gres. Voor diegenen die niet weten waar EFCLIN voor staat, het EFCLIN is 
de Europese Federatie van de Contact lens Industrie en IOL. De leden van 
deze federatie zijn veelal technische bedrijven en toeleveranciers van deze 
bedrijven en mijn bedrijf is een beetje een vreemde eend in de bijt omdat wij 
niet zelf produceren. De meeste presentaties gaan op een dergelijk congres 
dan ook over technische zaken en aspecten die daarmee verband houden. 
Mensen die me een beetje kennen weten dat mijn hart meer bij marketing en 
verkoop ligt en dat ik de techniek in dienst van de toepassing van het product 
beschouw.

Mijn presentatie had ik de titel ‘The importance of (a) smile in sales and mar-
keting’ meegegeven waarbij de ‘smile’ behalve een glimlach ook als metafoor 
voor andere zaken diende. Daarop zal ik niet verder ingaan in deze column, 
wellicht hoort of leest u in de toekomst daarover meer van me. Tijdens de 
voorbereiding van de presentatie kwam naar voren dat een glimlach in vele 
opzichten wel heel belangrijk kan zijn. Wanneer je gaat bekijken waar een 
glimlach invloed op heeft kom je tot zeer opmerkelijke uitkomsten.

Het is bekend en ik denk ook logisch, dat je er beter uit ziet als je glimlacht. 
Je kunt zelfs stellen dat bij iemand die alle eigenschappen heeft om knap 
gevonden te worden (een goed lichaam, een juiste verhouding van alle onder-
delen ervan, het goede haar en wat al niet meer) ook een chagrijnig  hoofd 
minder aantrekkelijk gevonden zal worden dan iemand die een vrolijke glim-
lach heeft. Zeg nou zelf je kijkt toch ook liever naar iemand met een vrolijk 
gezicht dan naar een nors persoon?   

Iemand die glimlacht boezemt over het algemeen sneller vertrouwen in. Het 
is overigens wel van belang  hoe iemand glimlacht. Een glimlach kan natuur-
lijk ook minachting wekken maar in deze column ga ik ervan uit dat iemand 
die oprecht glimlacht niet die intentie heeft. Daarnaast heeft een glimlach de 
functie van herkenning, je laat iemand op een vriendelijke manier zien dat 
je hem of haar al eerder hebt gezien of dat je hem of haar hebt opgemerkt 
bijvoorbeeld als serveerster bij een klant. Wist u trouwens dat is gebleken dat 
serveersters die glimlachen hogere  fooien krijgen?

Buiten het feit dat het allemaal wat vrolijker lijkt, is glimlachen zelfs gezond. 
Een glimlach zorgt ervoor dat er allerlei  positieve stoffen vrijkomen zoals 
dopamine  dat invloed heeft op het ervaren van blijdschap en geluk. Een 
andere stof die vrijkomt is serotonine dat een rol speelt bij zaken als eetlust,  
gevoelens  en zelfvertrouwen  en zelfs seksuele activiteit. Tot slot wil ik nog 
de stof endorfine noemen die pijnstillend werkt en te maken heeft met gevoe-
lens van euforie.

Een mooie eigenschap van een glimlach is bovendien dat het aanstekelijk 
werkt. U zult het merken dat een glimlach over het algemeen wordt beant-
woord met een glimlach. Als u het nog niet heeft gemerkt raad ik u aan het 
eens te proberen en u bewust te zijn van het feit dat u glimlacht en  boven-
dien bewust  te kijken hoe men daarop reageert. U zult zien dat het inder-
daad gebeurt. Als u glimlacht,  glimlacht uw medemens met u mee. Het is 
toch prachtig dat u gelijk hem of haar alle positieve eigenschappen zoals 

beschreven daarmee cadeau doet?  Overigens zult u merken dat  in de ver-
koop de glimlach een welkome partner is die u zal helpen het juiste  te advi-
seren en uw klant zal helpen uw adviezen op waarde te schatten. 

Er is veel onderzoek gedaan naar lachen en glimlachen en ik heb slechts een 
aantal eigenschappen van de glimlach hier  genoemd. Er zijn nog meer posi-
tieve zaken ten gevolge van het glimlachen te noemen waarover wellicht later 
meer, voor nu wens ik u veel glimlachende  mensen in uw omgeving  toe.  

Erik Smidt 

Glimlachen wij wel genoeg?
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M O N T U R E N

Nonchalant, kek en chic tegelijkertijd, ELLE brengt de elegante stijl van de 
Franse vrouw perfect tot uitdrukking. Wat de ELLE vrouw ook onderneemt, 
ze doet het met stijl, plezier, humor en vanuit een positieve optiek. Al deze 
eigenschappen zijn optimaal gereflecteerd in het merk ELLE.

ELLE eyewear volgt de inspirerende stijlgids van het merk op de voet. De herfst/
winter oogmode collectie 2016 is beïnvloed door eigentijdse materialen en 
bewerkingsprocedés, direct van de catwalks. Van nonchalante geometrische 
patronen to luxueuze slangenhuid of gehamerde afwerking – alles draait om 
textuur.

Model EL13413 staat voor trendy nonchalance. Dit ELLE montuur is het top-
punt van sportieve modieuze chic. Het ronde, diepe voorstuk vloeit over in de 
gestroomlijnde veren. Het stippeltjespatroon op de veren is een echte eyecat-
cher, waardoor het metalen montuur iets nonchalants krijgt. De beschikbare 
kleuren zijn blauw (BL), bordeaux (BU) en bruin (BR). Voor degenen die een 
klassiekere look zoeken is er het tweekleurige zwarte model (BK), met goud 
aan de binnenzijde.

Model EL13415 kan het beste omschreven worden als  luxueus en elegant. Het 
licht katachtige voorstuk heeft een markant, luxueus patroon geïnspireerd door 
slangenhuid. De uitgebreide kleurenreeks van dit model, uitgevoerd in comfor-
tabel acetaat, loopt uiteen van klassiek zwart (BK) met zwart-wit gemarmerde 
veren, tot elegante ton-sur-ton tinten in bruin (BR) en paars (PU). Of ga voor 
de mix met tweekleurige versies in navy/havana (NV) en rood/havana (RE).

Model EL13416: het metalen detail op de veren, geïnspireerd door de modi-
euze gehamerde bewerkingstechniek, maakt dit ELLE model een elegant, 
stijlvol montuur voor bovenaan je verlanglijstje voor het komende herfst-winter 
seizoen. Je loopt voorop in de trend met dit mooi ronde voorstuk, terwijl het 
slanke ontwerp en de transparante kleuren het model een zachte vrouwelijke 
touch meegeven. Het montuur is gemaakt van lichtgewicht, kwalitatief hoog-
staand TR90 materiaal, dus draagcomfort gegarandeerd. Dit kleurrijke model 
is verkrijgbaar in bruin (BR), grijs (GR), rood (RE) en rosé (RO).

Voor aanvullende informatie: 

Charmant Groep Benelux
Tel. +32 (0)348 416646
www.charmant.com 

CHARMANT IS OP DE CENTROP SALES AANWEZIG OM 

ONDER MEER DE NIEUWSTE MODELLEN UIT DE ELLE COL-

LECTIE TE PRESENTEREN. DE NAAM ELLE DANKT HAAR 

BEKENDHEID AAN HET MODETIJDSCHRIFT DAT IN 46 

LANDEN WORDT UITGEGEVEN EN WERELDWIJD MEER 

DAN 21 MILJOEN LEZERS HEEFT. DE EERSTE EDITIE VAN 

HET TIJDSCHRIFT KWAM UIT IN FRANKRIJK IN 1945. ELLE IS 

EEN SPRANKELEND EN DYNAMISCH MERK DAT ZICHZELF 

NIET TE SERIEUS NEEMT, DE MODE DEMOCRATISEERT EN 

DE POSITIE VAN VROUWEN IN DE MAATSCHAPPIJ VER-

STERKT. HET MERK HEEFT EEN COLLECTIE VAN PRODUC-

TEN ONTWIKKELD VOOR ONAFHANKELIJKE, JONGE EN 

RUIMDENKENDE VROUWEN OVER DE HELE WERELD. DE 

EYEWEAR IS DAAR EEN DUIDELIJK VOORBEELD VAN. 
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BECAUSE YOU ARE UNIQUE

http://www.silhouette.com/
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I N S T R U M E N T E N

Slim en eenvoudig zelf inslijpen  
MET DE ESSILOR DELTA2
HET ERGONOMISCHE COMPACTE MODEL MET EEN FRIS EIGENTIJDS DESIGN MAAKT VAN DE DELTA2 EEN REPRESENTATIEVE ONDER-

STEUNING IN UW WERKPLAATS. MET DEZE SLIJPMACHINE KUNT U GELIJKTIJDIG SLIJPEN EN OPTISCH TRACEN/OPBLOKKEN DOOR DE 

INGEBOUWDE BLOKMODULE. DELTA2 IS UITGERUST MET EEN KLEUREN TOUCHSCREEN EN DE VERTROUWDE INTERFACE VAN ESSILOR 

SLIJPMACHINES. MET DE INTUÏTIEVE INTERFACE IS EENVOUDIG VAN HET ENE NAAR HET ANDERE MENU TE WISSELEN, WAARDOOR 

U EEN PARALLELLE WORKFLOW KAN CREËREN. HIERDOOR KUNT U SNEL EN EFFICIËNT TOT WEL ZES BRILLEN IN EEN UUR INSLIJPEN. 

• Keuze uit verschillende configuraties (standaard/groeven/afzoeten/ 
 polijsten en  booroptie);
• 3D Optical Shape Trace technology ook te combineren met 
 Essilor Tess Tracers;
• In niet meer dan 6 seconden optisch tracen; 
• Paralaxvrij te centreren door middel van de ingebouwde camera; 
• Afzoeten van voor- en achterzijde van het brillenglas; 
• Boorfunctie met optie voor aanpassing boorhoek; 
• Database voor 500 vormen, met uitbreiding tot 1000.

Dit compacte slijpsysteem met ingebouwde blokmodule is een ruimte-
besparende, veelzijdige oplossing voor uw inslijpwerk.

Zeer geschikt voor directe vervanging van servicegevoelige slijpautoma-
ten ‘op leeftijd’, in combinatie met remote edging en kleinere volumes 
slijpwerk. De betaalbare Delta2 slijpmachine is er namelijk al vanaf € 
9.995,- bij Holland Optical Instruments.

Indien u nieuwsgierig geworden bent naar deze innovatieve oplossing 
of naar andere Essilor slijpoplossingen voor uw werkplaats, kunt u con-
tact opnemen met Harm Mulder +31 (0)621448840 [regio zuid] of Rob 
Wassenaar  +31 (0)6 53707972 [regio noord] voor een afspraak, bezoek 
aan de showroom of op de Centrop stand B01 in De Loods in Nijkerk. 

ONLINE INZICHT IN UW SLIJPWERK
De overweging voor een nieuwe slijpmachine begint altijd met de 
vraag: zelf inslijpen of uitbesteden? Het inslijpen van de brillenglazen 
is een belangrijk onderdeel van het optiekvak. Hier kunt u het verschil 
maken in service en kwaliteit. Maar wat kost dit? Is remote of extern 
inslijpen niet makkelijker en goedkoper? Om te bepalen wat in uw 
situatie de beste keuze kan zijn heeft Holland Optical Instruments een 
handige online calculator ontwikkeld. Bezoek www.uwwerkplaats.nl en 
in een paar minuten geeft deze calculator meer inzicht in de verschillen 
van remote, extern inslijpen of zelf inslijpen met de Delta2 in uw situ-
atie.  

Voor aanvullende informatie: 

Holland Optical Instruments
Tel. +31 (0)20 6950951
www.hollandopticalinstruments.nl

http://www.uwwerkplaats.nl/
http://www.hollandopticalinstruments.nl/
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M O N T U R E N  E N  Z O N N E B R I L L E N

De introductie van Kering Eyewear markeert de eerste keer in de geschiedenis van de brillenindustrie dat een 
bedrijf van luxekleding een eigen brillentak opzet. Het voordeel hiervan is dat deze bedrijfstak kan profiteren van 
de expertise in design, marketing, productie en distributie van de bestaande merken.

PORTEFEUILLE
Kering Eyewear ontwikkelt brillen voor sterke luxemerken zoals Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella 
McCartney, Bottega Veneta, Boucheron, Pomellato, Puma en, vanaf 2017, Gucci. Voor Kering Eyewear is het 
belangrijk om de kwaliteit, werkwijze en het imago van deze merken te behouden bij de brillenlijn. Daarom 
worden de brillen in-house en in samenwerking met de creatieve teams van deze merken ontwikkeld. Bijna het 
gehele proces, waaronder ontwerp, marketing, brand management, verkoop, IT, HR, administratie, distributiema-
nagement en planning, is geheel geïntegreerd in het bedrijf. Alleen productie en transport worden nog uitbesteed.

De missie van Kering Eyewear is om de wereldwijde marktleider te worden in luxueuze high-end monturen en 
glazen. Om dit te bereiken breidt het bedrijf snel uit. Kering Eyewear, van origine gestationeerd in een prach-
tige renaissance-villa in Padova, heeft momenteel negen dochterbedrijven in de VS en belangrijkste landen in 
Europa en Azië. Nederland wordt momenteel vertegenwoordigd door de Area Sales Representative Annabelle 
Friederichs.

“Door alle rechten terug onder te brengen bij de merken zelf, zijn we in staat om meer in onze merken te inves-
teren, de leiding te nemen over de productieketen, te innoveren met onze selectieve distributie-aanpak en meer 
synergie te verkrijgen binnen de groep, zowel producttechnisch als commercieel. Hierdoor krijgen de Kering-
merken de mogelijkheid om zichzelf te overtreffen. Brillen zijn momenteel al een belangrijk accessoire, maar 
wij willen er een kernbezigheid voor onze merken van maken. Met deze langetermijnvisie willen we sterke ban-
den opbouwen met onze klanten door ze de beste collecties en de hoogst mogelijke service te bieden.”

   KERING EYEWEAR
       SHOWT MERKENPALLET 
           IN NEDERLAND

IN JULI 2014 INTRODUCEERDE DE KERING GROUP, EIGENAAR VAN VELE LUXUEUZE ACCESSOIRE- 

EN KLEDINGMERKEN, EEN EIGEN OPTIEKTAK, KERING EYEWEAR. ALS ONDERDEEL VAN HET 

WERELDWIJDE UITBEREIDINGSPLAN IS KERING EYEWEAR OOK IN NEDERLAND ACTIEF. TIJD VOOR 

EEN KENNISMAKING MET HET LUXUEUZE ACCESSOIRE BEDRIJF. 

Stella McCartney Bottega Veneta
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Wat hebben de Kering-merken te bieden voor de herfst/winter van 2016? Wij lichten enkele eyecatchers uit. 

STELLA MCCARTNEY 
Voor de herfst/winter van 2016 presenteert Stella McCartney Eyewear een nieuwe collectie stijlen geïnspireerd 
door de ready-to-wear collectie van deze bekende ontwerpsters. Sexy en fun, zo is deze reeks het beste te 
omschrijven. Bovendien zien we luipaard en animal prints terug in de gehele serie. De Falabella ketting is even-
eens een opvallende blikvanger en vormt een mooi contrast met het acetaat en metaal. De ontwerpen hebben 
vintage geïnspireerde vormen en het kleurenpalet bestaat uit onder andere blauw, bordeaux, cognac en beige. 
Met tien nieuwe zonnebrillen en vijf monturen, biedt de collectie een gevarieerde line-up. Voor het herfst/winter 
seizoen introduceert Stella McCartney bovendien een tweede eyewear collectie speciaal voor kinderen, met hel-
dere en speelse kleuren. 

ALEXANDER MCQUEEN
Alexander McQueen introduceert vijf nieuwe ontwerpen voor zowel mannen als vrouwen. De designs zijn 
geheel ontworpen in de taal en het DNA van het modehuis, inclusief compromisloos vakmanschap. Zo zien we 
bij de vrouwencollectie de ‘Metal Bar’ terug. Het silhouette van dit model is geïnspireerd op de jaren veertig en  
het ontwerp heeft een gekleurde ‘browline’ in drie verschillende tinten. 

Bij de mannen zien we een ‘Nose Evolution’ terug. Een vintage model met subtiele metalen lijnen rond het sleu-
telgat in tonale of contrasterende kleuren. Het model is bijvoorbeeld verkrijgbaar in zwart en glanzend havana. 
Ook de naam van het merk is op originele wijze aangebracht op de veer. 

BOTTEGA VENETA
De nieuwe Bottega Veneta eyewear collectie voor mannen en vrouwen wordt ontworpen onder leiding van 
Tomas Maier. Kernwaarden van het merk zijn ingetogen elegantie en verleidelijkheid in combinatie met een 
lange traditie in de mode. Zo zien we slanke uniseks of juist hyper-vrouwelijke designs terug in acetaat in com-
binatie met mat metaal.  Bottega Veneta staat garant voor een tijdloze en elegante stijl. 

Voor meer informatie over de overige collectie van Kering kunt u contact opnemen met: 

Kering Eyewear S.p.A.
Tel. +31 (0)6 57053662
annabelle.friederichs@kering.com
www.kering.com 

Alexander McQueen’s ‘Metal Bar’ Bottega Veneta 

Alexander McQueen’s 
‘Nose Evolution’

mailto:annabelle.friederichs@kering.com
http://www.kering.com/
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SERIE 75305: PASSION / WARMNESS / EMOTIONING

Osinga Brilmode • Tel: 033-4948962 • Mail: info@brilmode.nl • www.brilmode.nl

http://lookocchiali.it/
mailto:info@brilmode.nl
http://www.brilmode.nl/
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M O N T U R E N / Z O N N E B R I L L E N

Zo is er de Lexi (456), een breed masker gevormd door een uniek glas in 
acetaat, en de Poppy (457) en de Marine (458), die retro vormen, futuristi-
sche details en onverwachte volumes combineren. Een dikke acetaat mon-
tuur en pure lijnen kenmerken de retrosfeer van de ‘cat eye’ Kasia (459). De 
pilootmontuur Andy (469) combineert profielen in metaal met een voorkant 
in acetaat en exclusieve kleuren.

De nieuwe herenmodellen zijn tijdloze klassiekers. Toby (440) wordt gekenmerkt door een vierkante montuur 
in acetaat, een ‘wraparound look’ en het logo van de iconische T op de voorkant en de armen. Omar (465) valt 
op door haar strikte lijnen en brede ‘navigator’ montuur, terwijl Chris (462) een vierkante vorm heeft met uit-
gepuurde metalen lijnen. Erin (466), met haar fijne armen in metaal en iconische T logo, is een pilootmontuur. 
Stephen (493) en Frederick (494) zijn modellen met een vierkante voorkant en brede armen in acetaat. 

Het nieuwe Tom Ford gamma van correctiemonturen voor vrouwen trekt de aandacht door haar onconven-
tionele vormen en volumes. Een van de meest opvallende modellen is Greta (431). De glazen zijn ook een 
opvallend element van het elegante montuur TF5392, waarvan de dikte van het bovenste stuk een chique toets 
verleent aan heel het montuur. Het gemakkelijk te dragen acetaat model TF5405 met haar lineaire vormen heeft 
een rechthoekige vorm versierd met het metalen logo in T. Vrouwelijke lef is de voornaamste inspiratiebron voor 
het vernieuwende model TF5414 in vlindermotief, met haar breed en gedurfd profiel. De T verleent een discrete 
elegantie aan het acetaatmodel TF5415, met haar brede en vierkante vorm die zich verderzet in de armen.

Het TF5397 unisex model, met haar retro-inspiratie, wordt gekenmerkt door een acetaat hoorn effect op de 
voorkant, terwijl het metalen T logo haar een toets van elegantie verleent. De TF5409 montuur, eveneens unis-
ex, heeft een afgeronde vorm en wordt gekenmerkt door een acetaat structuur. De TF5399 montuur, met haar 
grote vierkante voorkant, heeft een aerodynamisch ontwerp. De uitgepuurde vorm van het model wordt bena-
drukt door een acetaat met een gestreept effect. Ten slotte is er ook nog de verfijnde sfeer van het unisex model 
TF5401 met haar metalen clip-on die rechtstreeks kan worden aangebracht op de correctiemontuur in acetaat.

Meer informatie: Marcolin, tel. +32 (0)19330949, www.caracascom.com 

Tom Ford eyewear 
COLLECTIE HERFST/WINTER 2016-2017

VOOR HET SEIZOEN HERFST/ WINTER 2016-2017 STELT TOM FORD 

NIEUWE ZONNEBRILLEN EN CORRECTIEMONTUREN VOOR DIE 

MET UITZONDERLIJKE ZORG EN HOOGSTAAND KWALITEITSMA-

TERIAAL ZIJN VERVAARDIGD. DE NIEUWE COLLECTIE VERTOONT 

EEN VERFIJNDE MIX VAN RETRO ELEMENTEN EN VERNIEUWENDE, 

MODERNE INVLOEDEN. DE NIEUWE ZONNEBRILLEN BELICHAMEN  

EEN NATUURLIJKE SENSUALITEIT. ZE ZIJN TE ZIEN OP DE CENTROP 

SALES DIE 11 EN 12 SEPTEMBER PLAATS VINDT IN NIJKERK. 

http://www.caracascom.com/


het nodig is. Die ontspannen sfeer wordt opgemerkt door 

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

zijn ze zichtbaar verbaasd over hoeveel we te bieden hebben 

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

trots op Hans Anders. 

Ik kan me blijven ontwikkelen 

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

veel vertrouwen krijg om mijn team op mijn manier aan te 

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

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

opticien en ik kan ook allerlei cursussen en trainingen volgen 

om me als leidinggevende goed te ontwikkelen. De ruimte die 

Hans Anders aan medewerkers geeft vind ik heel positief, maar 

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

om direct zoveel verantwoordelijkheid en ruimte te krijgen. 

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

en zelfverzekerde adviseur geworden en dat vinden klanten 

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

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

en goed als mensen zich willen bewijzen op de winkelvloer, 

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

moet echt heel wat gebeuren wil ik Hans Anders verruilen voor 

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

snel méér werkplezier en ruimte krijg! 

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

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

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

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

manager vind ik het erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan 

zijn en op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan het 

team. Beek is een drukbezochte winkel, waar klanten 

gemakkelijk even binnenlopen. Ons assortiment is heel breed 

en uitgebreid, daardoor hebben we een brede 

klantengroep. Dat vraagt wel veel van het 

team, maar we zijn harde werkers, die 

kwaliteit willen bieden voor elke porte-

monnee. Daar denken we allemaal 

hetzelfde over. Het maakt bij ons 

niet uit of je leerling bent, junior 

adviseur of vestigingsmanager, 

we doen het echt samen 

en helpen elkaar als 

Advertorial

Viënna Scholte (31) is gediplomeerd opticien en werkt 

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

opticien bij Hans Anders in Roermond. Anderhalf 

jaar later ging ze naar de vestiging in Sittard en nu 

werkt ze alweer negen jaar bij Hans Anders in Beek 

(Limburg), waar ze inmiddels vestigingsmanager 

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

concurrent’ en ook wel eens ingegaan op een 

uitnodiging om te komen praten (altijd leuk om te 

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

nog nooit serieus overwogen om Hans Anders te 

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

Ik heb echt de mooiste 
baan van de wereld! 

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

Wij zoeken

opticiens
M / V

Wil jij net als Viënna de mooiste 

baan van de wereld en werken 

in een topteam? Open dan je 

ogen voor een baan als opticien 

bij Hans Anders. 

Kijk snel verder op 

werkenbij.hansanders.nl

opticiens en audiciens

http://werkenbij.hansanders.nl/
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Z O N N E B R I L L E N  E N  M O N T U R E N

DANIEL ABT – 
ZONNEBRILLEN VOOR WINNAARS
Wat gebeurt er als een Formule E coureur zich gaat 
bemoeien met het ontwerp van een zonnebrillencollectie? 
Zeker en vast een collectie die in no-time van 0 tot 100 
optrekt. Daniel Abt is coureur bij het Formule E ABT 
Schaeffler Audi Sport Team en het huidige gezicht van het 
merk TITANflex. Zijn snelheid, temperament en passie zijn 
de drijfveer achter deze bijzondere zonnebrillencollectie.

De monturen zijn casual, het comfort en de kwaliteit 
staan op pole position. De gebogen TITANflex veren zijn 
geïnspireerd op het silhouette van een sportwagen. De 
coole fronts met dunne randen zijn in accentkleuren of 
mat/glanzend uitgevoerd. Alle modellen worden standaard 
geleverd met TF high contrast Rupp+Hubrach lenzen. 
Klein detail: het Daniel Abt logo in de oortips. Met deze 
zonnebrillen haalt u weer iets aparts in huis.  

   TITANFLEX PLANKGAS 
                 MET INNOVATIES 
            DIE GEZIEN MOGEN WORDEN

TITANFLEX IS BEKEND OM HAAR (ZONNE)BRILLEN MET MAXIMAAL COMFORT. ZE ZIJN LICHT IN GEWICHT EN 

HEBBEN EEN HOGE KWALITEIT. NAAST HET UITMUNTENDE ORIGINELE TITANFLEX MATERIAAL, STAAT OOK DE 

ESCHENBACH CONSTRUCTIEKUNST GARANT VOOR ‘HIGH-VALUE’ PRODUCTEN. VOOR DIT NAJAAR HEBBEN 

ZE ONDER ANDERE TWEE ECHTE HIGHLIGHTS BEDACHT: HET EERSTE IS EEN GEHEEL NIEUWE CONSTRUCTIE 

VAN HET SCHARNIER EN TEN TWEEDE EEN NIEUWE COMBINATIE VAN TITANFLEX MET HIGH DENSITY ACETAAT.

TITANFLEX EN HD ACETAAT – HET BESTE VAN 
TWEE WERELDEN
De klassiekers worden moderner. Fans van TITANflex waarderen 
de eigenschappen van het materiaal en de verkoopargumenten. Na 
de introductie van de PDT brug, drie jaar geleden, kan er dankzij 
de combinatie van het innovatieve HD acetaat weer een stap 
worden gemaakt richting trendy looks. Het voordeel van dit nieuwe 
materiaal is dat het stevig en stabiel is, zelfs als het heel dun is. De 
kleuren zijn net zo intens als gewoon acetaat. En met dit minimal 
design, spreekt TITANflex de modern-casual target groep aan. 

Tevens brengt Eschenbach een nieuwe constructie voor de 
scharnieren van de HD modellen op de markt. Ze functioneren 
als ‘gewone’ scharnieren, maar zijn schroefloos. Het werkt 
met een pin/borgring constructie en zijn daardoor beduidend 
betrouwbaarder en stabieler. Voor sommigen een detail, voor 
kenners wederom een bewijs van TITANflex’s technologisch 
leiderschap.

Voor aanvullende informatie: 

Eschenbach Optik
Tel. +31 (0)50 5412500
titanflex-eyewear.com

http://titanflex-eyewear.com/
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G L A Z E N

Het gebied van het spectrum van zichtbaar licht dat beschouwd moet worden voor de bepaling van 
blauwlichtschade loopt van 300 nm (licht UV, diepblauw) tot 700 nm (dieprood), en het meest belangrijke 
van dit gebied is het subgebied 400-500nm. De piek van de gevoeligheid ligt rond de 440 nm.

Luteïne is een van de twee carotenoïden die zich in hoge concentratie bevinden in de macula. Het is 
een anti-oxidant en werkt als een blauw filter waardoor voorkomen wordt dat teveel schadelijk blauw 
en ultraviolet licht het gevoelige weefsel aan de achterzijde van het netvlies bereikt en de lichtgevoelige 
cellen beschadigt. Deze fundamentele substantie wordt niet door het menselijk lichaam geproduceerd en 
kan alleen opgenomen worden via voeding.

Om de luteïne in de macula van het oog te beschermen en zo aan de gezondheid van het oog bij te 
dragen, is het Lutina-glas ontwikkeld. Lutina blokt UV-stralen zoals andere brillenglazen, maar absorbeert 
bovendien de lichtgolven van 400-420nm. Doordat Lutina deze lichtgolven tot 420nm absorbeert wordt 
oxidatieve stress en ook de schade aan de macula verminderd. 

Hierdoor wordt de brildrager beter beschermd tegen leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD). AMD 
is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid bij mensen boven vijftig jaar. Men kan dus niet 
vroeg genoeg beginnen met het dragen van Lutinaglazen, zoals in Aziatische landen al heel gewoon is.

Voor aanvullende informatie: 

Enot Amsterdam
Tel. +31 (0)20 4106900
www.enot.nl 

Vistasan® Infinity Lutina
VAN ENOT AMSTERDAM

IN DE EERSTE JAREN VAN HET ONDER-

ZOEK WAREN ER SLECHTS ENKELE 

ONDERZOEKERS DIE HUN VRAAGTEKENS 

ZETTEN BIJ DE INVLOED VAN BLAUW 

LICHT. HET EFFECT VAN BLAUW LICHT 

OP DE MELATONINE PRODUCTIE WERD 

PAS IN 2001 BEVESTIGD, TOEN WETEN-

SCHAPPERS ONTDEKTEN DAT HET LICHT 

IN HET BLAUWE SPECTRUM DE AANMAAK 

VAN MELATONINE VERSTOORT. OMDAT 

BLAUW LICHT ZO HELDER IS, WORDT 

HET GEBRUIKT IN VRIJWEL ALLE LED-

APPARATEN, WAARONDER TELEFOONS, 

TABLETS, LAPTOPS EN TELEVISIES.

Beschermde maculaVerzwakte macula door 
beschadiging van UV-stralen

Door de lage hoeveelheid aan luteïne  
kan de macula niet beschermd 

worden tegen beschadiging.

Door een voldoende hoeveelheid aan 
luteïne kan de macula beter beschermd 

worden tegen beschadiging.

Zonder Lutina glas Met Lutina glas

Beschadiging door 
oxidatieve stress

Beschadiging door 
oxidatieve stress

Licht Licht

Led-licht spectrum in nmDaglicht spectrum in nm

http://www.enot.nl/


www.enot.nl

http://www.enot.nl/
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O N D E R N E M E N

EEN DUIDELIJK EN HELDER BEELD HEBBEN VAN WAAR JE STAAT MET JE BEDRIJF, GEEFT DIRECT INZICHT WAAR DE MOGELIJKHEDEN TOT GROEI LIGGEN. MAAR 

HOE BEPAALT U WAAR U STAAT? KIJKT U NAAR DE CIJFERS VAN VORIG JAAR OM DEZE TE VERGELIJKEN MET DIE VAN DIT JAAR? DIT IS IMMERS DÉ KLASSIEKE 

MANIER VOOR HET BEPALEN VAN GROEI. MAAR DE VRAAG IS, GEEFT DIT DAADWERKELIJK EEN REËEL BEELD VAN DE STAND VAN ZAKEN? OF KRIJGT U EEN 

NOG VOLLEDIGER BEELD ALS U ZICH NIET ALLEEN BASEERT OP UW EIGEN GEGEVENS, MAAR OOK OP DIE VAN UW COLLEGA’S. WELLICHT LAAT U EEN 

POSITIEVE GROEI ZIEN VAN TWEE PROCENT ZIEN, MAAR LIGT HET LANDELIJKE GEMIDDELDE OP ZES. EEN DUIDELIJK SIGNAAL DAT U WELLICHT GROEIKANSEN 

LAAT LIGGEN. EN DENKT U WEL EENS AAN DE VOORRAADBEHEER EN OF DEZE WEL OP PEIL IS OF DAT ER WELLICHT NOG WINST TE BEHALEN VALT OP DE 

MARGES. KORTOM, WELKE ACTIES HEEFT U ONDERNOMEN OM TE KOMEN TOT EEN BETER RESULTAAT?

WELKE ACTIES HEEFT U ONDERNOMEN 

OM TE KOMEN TOT EEN BETER RESULTAAT? 

ONDERNEMERSCHAP GAAT OVER VOORUITGANG, INNOVATIE EN GROEI
Groei staat voor: groter worden en/of beter worden. Deze definities vormen een mooi vertrekpunt voor het streven naar 
groei. Want groter worden dan wat, hoeveel toenemen ten opzicht van wat of hoeveel beter worden dan wat? Om te 
definiëren waar je naar toe wilt is het goed om eerst te inventariseren en vervolgens te meten waar je staat. Daar eens 
goed de tijd voor nemen geeft je inzicht in mogelijke verbeterpunten. Het werkt heel verhelderend en het levert al snel 
een beter resultaat met meer rendement op. 

HET METEN EN DELEN VAN KPI’S KAN HEEL STIMULEREND EN MOTIVEREND WERKEN
KPI’s zijn kritische variabelen of maatstaven om de prestaties van ondernemingen te analyseren. KPI staat voor kritische 
prestatie-indicatoren, in het Engels key performance indicators. Deze variabelen zijn weer onder te verdelen en pro-
cesmatige of in resultaatgerichte indicatoren. Er valt dus veel te verbeteren en te ontwikkelen, zowel op vaardigheden, 
gewenste attitude en het inrichten en meten van processen. Veel ondernemers gebruiken de waardevolle management-
informatie die bijvoorbeeld hun winkelautomatisering biedt amper. Laat het niet alleen bij sturen op omzet.

OMZET ZEGT NIETS, MAAR WAT IS DE KWALITEIT VAN DE OMZET?
De kwaliteit van de omzet is in mijn optiek veel belangrijker dat de grootte van de omzet. De brutowinstmarge wordt 
beïnvloed door vele factoren, zoals bijvoorbeeld Inkoopcondities, aan klanten verstrekte kortingen, omloopsnelheid, 
waardeverminderingen van voorraden door veranderingen in de mode en bijbehorende afschrijvingen, extra geleverde 
goederen en arbeid door meet- en/of montagefouten. Veel van die factoren zijn goed meetbaar en stuurbaar. Ook het  
bewust stilstaan bij de kostprijsberekeningen werkt heel verhelderend. Mijn ervaring is dat veel medewerkers onvol-
doende inzicht hebben hoe zij actief kunnen meewerken om de kwaliteit van de omzet te verbeteren.

OP DE OPTIEKOPLEIDINGEN WAS ER VROEGER WEINIG AANDACHT VOOR ONDERNEMEN
In mijn tijd vormde het winkeltje op de Christiaan Huygensschool een leuke praktijksimulatie. Maar op gebied van 
ondernemen heb ik er eerlijk gezegd niet veel geleerd. Je kreeg geen inzicht in belangrijke vraagstukken zoals: ‘Hoe 
verhouden de kosten zich tot onze omzet? Waar kan ons bedrijf winnen aan aanvullende efficiency? Hoe kunnen we 
structuur aanbrengen die tot meer winstgevendheid kan leiden? Hoe presteert ons bedrijf t.o.v. de concurrenten?’ Dat 
gemis aan kennis en inzicht zie ik helaas nog steeds terug bij veel zelfstandige optiekondernemers.

EEN AANTAL OPLEIDINGEN NEEMT HET VAK ONDERNEMEN NU WEL SERIEUS
Als gastdocent op de optiekopleidingen heb ik een aantal jaren veel optiekstudenten mogen begeleiden naar het 
diploma Manager Optiek. Les geven in ondernemersvaardigheden was een feestje, de studenten wilde precies weten 
hoe de vork in de steel zat. Zij kregen gerichte praktijkopdrachten, waarmee ze inzicht en vaardigheden op konden 
doen om zelfstandig een optiekbedrijf te runnen. Het viel mij op dat er vaak tijdens de lessen werd opgemerkt: ‘Daar 
heb ik mijn manager of werkgever nog nooit over gehoord!’ of ‘Dat soort zaken wordt met ons niet gedeeld’. Goed dat 
er optiekopleidingen zijn die tegenwoordig meer ondernemerskennis en -inzicht aanbieden.

DURF JIJ AL WEER VOL VOOR GROEI TE GAAN? 
Zet met een gerust hart je trots opzij, samen ondernemen is veel leuker. Maak gebruik van de inzichten en kennis 
van medewerkers of externe adviseurs. Het helpen bij de ontwikkeling van de persoonlijke groei van de ondernemer, 
zijn medewerkers en de daaruit voortvloeiende groei van zijn bedrijf vormt nog steeds mijn grote uitdaging. 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.opticalsupport.nl/
mailto:Info@opticalsupport.nl
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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

De indruk bestaat dat de meeste optiekondernemers prima tevreden zijn met de resultaten die ze behalen. De marges 
zijn tenslotte redelijk tot hoog genoeg om je voorlopig geen zorgen te hoeven maken. Maar steeds meer optiekonder-
nemers verzuchten regelmatig: ‘’Loonkosten nemen toe, je moet meer bezoekers in je winkel hebben om je score te 
halen en alleen met onze vaste klanten behalen we prima omzet. Maar ook zij worden (prijs)kritischer.”

Ik adviseer dan gebruik te maken van het begrip ‘vertrouwen’. Zorg er voor dat iedere medewerker antwoorden paraat 
heeft op kritische vragen van de klant. In de lopende Optiektraining: ‘Waarom bent u zo duur?’ - een successerie van 
middag- of avondtrainingen die we ook in het najaar verder vervolgen - blijkt telkens weer dat veel winkelmedewerkers 
het aan de broodnodige antwoorden op assertieve vragen van consumenten ontbreekt. Vaker dan we denken… En 
juist het enthousiasme van de verkoper en open communicatie met de klant (vooral bij nieuwe potentiele klanten) is 
bepalend voor de gun factor, waardoor de consument normaal makkelijker koopt

Een gebrek aan parate kennis heeft tot gevolg een iets wat ‘in de schulp kruipende’ medewerker, die vaak het initia-
tief aan de consument laat en verkoopkansen, zoals bij-verkoop, laat liggen. Bij verkoop en actieve klantbenadering 
merk ik nog steeds hoe weinig spontaan en met weinig durf en enthousiasme de klant wordt verwelkomd. “Welkom! 
Waarmee kan ik u van dienst zijn” Woorden die je vaker hoort bij de ketens dan bij de optiekspeciaalzaak. Of: “Leuk 
u weer te zien meneer en mevrouw de Vries.” Bij bekende klanten maak je met deze woorden het gespreksklimaat 
vanaf het begin af aan plezieriger. Helaas merk ik dat medewerkers vaak meer redenen verzinnen om niet empathisch 
of klantvriendelijk te hoeven zijn als dat ze communicatievormen vinden om de klant vriendelijker en met meer lef 
en initiatief  tegemoet te treden.

Laten we er nou eens naar streven om de ‘7% marktgroei van een zekere keten’  weer langzaam als optiekspeciaalza-
ken terug te winnen! Juist de optiekspeciaalzaak heeft de beste kansen om nog in marktaandeel te groeien. Omdat de 
consument het meeste vertrouwen in de optiekspeciaalzaak heeft. En de uitdaging is dus: maken wij dat vaker waar? 
Dat is veel gemakkelijker dan je denkt, omdat je dit al kan toepassen bij de eerstvolgende klant.  

Op kwaliteit en precisie winnen we het vaak van de ketens. Maar ‘verkopen’ is gunnen en mensenwerk, en daar ont-
breekt het vaak aan (v)aardigheden en aan het initiatief van de ondernemer om dit te verbeteren (omdat je vaak druk 
bent met het meten van resultaten en feiten) Daarom stel ik voor eens een APK te houden onder het personeel, waarin 
je meet: 1) op welk kwalitatief niveau je verkooppersoneel met klanten communiceert, 2) wat hun assertiviteitsniveau is 
en: 3) welke combinatie persoonlijkheidsstijl en motivatiestijl ze hebben. Als je hier dieper op in gaat ontdek je welke 
mate van marge en rek er bij je personeel nog in zit qua prestatiegroei.   

Dat zijn meetbare en inzichtelijke groeipercentages die jou als ondernemer rendement en marktaandeel gaan opleve-
ren. Gegarandeerd. Zwart op wit. Vanaf nu kun je dat als optiekondernemer nog effectiever (laten) meten en bepalen. 
Eens echt werk ervan maken? Besteed dan je eerstvolgende budget nou eens niet alleen aan het verbeteren van je 
winkelbeeld, maar een echte duurzame aanpak waardoor je voortaan het verschil blijvend maakt.

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 optiekonder-
nemers om meer rendement uit hun 
onderneming te halen. 

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

BERT SMELIK

NICO SCHRAAG 

DUBBELFUNCTIE
Als opticien heeft u er destijds voor gekozen om en mooi ambachtelijk beroep te leren. Een beroep waarmee je 
mensen kan helpen met misschien wel hun belangrijkste zintuig, het zien. En als u daarnaast ook nog zelfstandig 
optiekondernemer geworden bent, is er heel wat meer op u afgekomen dan alleen uw mooie ambacht. De praktijk 
leert ons dat het best lastig kan zijn om deze twee disciplines gelijkertijd uit te voeren, want dat doen de meeste 
zelfstandige optiekondernemers. U draagt dagelijks twee petten en dat valt soms niet mee. Want hoe hou je over-
zicht over je onderneming als je druk bent met de dagelijkse werkzaamheden van een opticien. Veel van u hebben 
echt een dubbelfunctie en daarbij komt het ondernemer zijn vaak noodgedwongen op de tweede plek. 

Als opticien weten we alles van het kijken, maar in onze opleidingen is niet voldoende ruimte geweest om ons 
te leren te kijken vanuit de ondernemerskant. Als ondernemer is het hebben van een helikopterview erg belang-
rijk, want ondernemen met bijziendheid biedt te weinig overzicht om te overleven in deze dynamische markt. 
Onmisbaar dus die helikopterview! Wilt  u weten of uw helikopterview voldoende aanwezig is, dan kunt u gebruik 
maken van onze communicatie analyse. Met deze online analyse weet u precies waar u aan toe bent en waar u 
kunt verbeteren op dat gebied. (meer informatie? Stuur een email naar info@be-smart.nl) 

METEN IS WETEN
Veel zelfstandige opticiens werken vanuit hun gevoel en gaan daar waar hun gevoel zich heen stuurt. Dat is mooi 
en vaak sterk, maar dat brengt toch ook zekere risico’s met zich mee. Je gevoel is altijd echt, maar niet altijd terecht. 
Daarom is het ook zo belangrijk om als ondernemer te kijken naar de cijfers en de feiten. Die feiten en cijfers kunt 
u vinden in uw WAP (Winkel Automatisering Pakket), hier zit meer informatie in dan u denkt. Ook uw inkoopver-
eniging kan u hierin ondersteunen en met u mee denken. Daarnaast zijn er diverse OPTIEKadviseurs die u hierbij 
kunnen begeleiden. Een goed dashboard is onmisbaar, want meten is weten!

Als u dan gemeten heeft en u weet hoe uw bedrijf er statistisch en economisch voor staat dan bent u pas aan het 
begin, want weten zonder actie brengt geen veranderingen. Uit elke analyse moet een conclusie komen en uit elke 
conclusie een actielijst. Door het hebben van een concreet actieplan zult u meer mentale rust ervaren en efficiënter 
met uw management tijd om kunnen gaan. 

OVERZICHT GEEFT VRIJHEID
Door goed te meten, te weten en te plannen gaat u als ondernemer meer grip krijgen en daardoor weer meer vrij-
heid. Dat kost eenmalig even een extra inspanning, maar daarna kunt u zelf bepalen wat u met die vrijheid gaat 
doen. U kunt meer focus leggen op uw eigen vakmanschap of u kunt zich verder gaan ontwikkelen als ondernemer. 
Alles is goed, zolang je maar niet stil blijft zitten. Want onthoud goed, ondernemen is een werkwoord!

http://www.besmartconsulting.nl/
mailto:info@besmartconsulting.nl
http://www.nicoschraag.nl/
mailto:info@nicoschraag.nl
mailto:info@be-smart.nl


Vanaf het moment dat uw klant beseft dat hij of zij een bril nodig heeft, tot het moment van aankoop: het is een  
hele reis die wordt afgelegd. Tijdens die reis is alleen goede dienstverlening niet meer genoeg, uw klant wil ook verrast  
worden. Met de verkoopondersteunende tools, trainingen en overige Uneyeted-diensten van Essilor organiseert u  
een innovatieve, overtuigende klantreis waarmee u zich onderscheidt van de rest.

VERRAS UW KLANTEN MET EEN  
ONVERGETELIJKE WINKELERVARING

Essilor Nederland, Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar

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

www.uneyeted.nl 
www.essilorpro.nl

MOGEN WE U OVERTUIGEN VAN ONZE KLANTREIS?  
ERVAAR HEM ZELF OP DE ESSILOR STANDS OP DE CENTROP & HALL OF FRAMES BEURS!

http://www.essilorpro.nl/
http://www.essilor.nl/
http://www.uneyeted.nl/
http://www.essilorpro.nl/


Z O N N E B R I L L E N

Met de huidige modetrend, waarin grote modellen het beeld bepalen, heeft een toenemend aantal klanten met 
een smal gezicht problemen om een goed zittende zonnebril te vinden. Met deze feedback vanuit de consu-
menten is de Swiss Eyewear Group aan de slag gegaan, wat heeft geresulteerd in de INVU Slimfit Collection. 
Een collectie speciaal gericht op deze groeiende markt met een groot aantal brillen voor zowel mannen als 
vrouwen. Het merk biedt naar eigen zeggen de laatste modetrend, deze zijn alleen vertaald naar perfect zit-
tende brillen voor volwassenen met een slanker gezicht. De gehele collectie is voorzien van de ultra gepolari-
seerde lens van de Swiss Eyewear Group en wordt ondersteund met een elegante display en een posterhouder. 

EASYFIT
Naast mensen met een smaller gezicht, houdt de zonnebrillenle-
verancier ook rekening met brildragers. Onderdeel uitmakend van 
de 2016/17 collectie is de Easyfit-zonnebril. Een zonnebril die over 
de eigen bril gedragen kan worden. De overzetbrillen zijn gemaakt 
van lichtgewicht materialen en ontworpen in Zwitserland voor een 
optimale pasvorm en maximaal comfort. Alle Easyfit zonnebrillen 
zijn uitgerust met de ultra gepolariseerde lens van INVU, waardoor 
schadelijk licht geëlimineerd wordt en de perceptie van kleur ver-
beterd wordt. Een vrijwel onbreekbare lens en een harde coating 
zorgen ervoor dat krassen voorkomen worden. De Easyfit-zonnebril 
kan volgens INVU dan ook een eenvoudige en goedkope oplossing 
tegen de zon zijn. 

INVU ULTRA GEPOLARISEERDE - MULTI-LAYER LENSTECHNOLOGIE
Gepolariseerde lenzen bieden consumenten een superieure visuele ervaring versus niet-gepolariseerde lenzen. 
Daarom neemt de consumentenvraag naar gepolariseerde lenzen toe, waardoor de gepolariseerde zonnebril 
het snelst groeiende segment in de industrie is. Maar niet alle gepolariseerde lenzen zijn volgens INVU gelijk 
geschapen. INVU ultra gepolariseerde lenzen van de Swiss Eyewear Group zijn ontwikkeld met behulp van 
unieke multi-layer lens en coating-technologie. Negen functionele lagen zorgen voor 99% polariserende effi-
ciency, uitzonderlijke kleurverbetering, UV  bescherming en state-of-the-art kras-en slagvastheid. Het resultaat is 
volgens INVU een ongeëvenaarde visuele ervaring voor klanten. Dit allemaal tegen een zeer aangename prijs. 
Zo ligt de consumentenprijs tussen de veertig en 75 euro per zonnebril. 

Voor aanvullende informatie: Osinga Brilmode, tel. +31 (0)33 4948962, www.brilmode.nl 

SLIMFIT COLLECTION VAN INVU
UITGEBREID MARKTONDERZOEK MET 

OPTICIENS OVER DE HELE WERELD 

TOONT AAN DAT DE MEESTE ZONNE-

BRILLENBEDRIJVEN ER VOLGENS INVU 

NIET IN SLAGEN OM EEN ZONNEBRIL TE 

PRODUCEREN DIE COMFORTABEL ZIT BIJ 

SLANKERE GEZICHTEN. SPECIAAL VOOR 

DEZE DOELGROEP HEEFT INVU DE SLIMFIT 

COLLECTION GELANCEERD. 
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MAAKT U 19 SEPTEMBER TIJD VRIJ VOOR DE ANTWOORDEN? 

Consumenten maken hun winkelkeuze niet meer alleen op basis van wát u verkoopt of hóe u het
verkoopt, maar laten zich leiden door het waaróm. Waarom verkoopt u wat u verkoopt? Sluit uw missie
aan bij uw doelgroep?

Tijdens de lustrumeditie van Optitrade & trends, op maandag 19 september 2016 in Spant! in Bussum,
staat dit uiterst actuele thema centraal.

Optitrade & trends 2016 biedt een geweldig programma met een keur aan toonaangevende sprekers. Mis dit inspirerende event niet en schrijf

u direct in via www.optitradetrends.nl. Wacht niet te lang, want de inschrijving is op volgorde van binnenkomst en vol is helaas écht vol.

Schrijf u nu in via
www.optitradetrends.nl

“NOT WHAT 

NOT HOW 

BUT WHY: 

that’s the question”

http://www.optitradetrends.nl/
http://www.optitradetrends.nl/


C O L U M N

Vorige week vroeg ik aan mijn vrouw “Nathalie, wil je nog een kind? Een 
vierde dus ?”. Aangezien we beide de vijftig al een paar jaar gepasseerd zijn 
keek ze mij een beetje meewarig aan. “Hoezo, zit je soms in de midlifecrisis 
?” vroeg ze. Ik antwoordde “Nee hoor, maar er ligt hier een persoonlijke uit-
nodiging voor een bezoek aan een baby speciaalzaak. Dus ik weet niet of je 
bij een Italiaanse gynaecoloog bent geweest… ?” 

De bovenstaande (verzonnen) anekdote (behalve onze leeftijden trouwens) 
lijkt  komisch en onwaarschijnlijk, maar het tegengestelde is waar. Dit gebeurt 
regelmatig. Je eigen klanten of toekomstige klanten een uitnodiging sturen 
die kant noch wal raakt. Voorbeeld: de klant ontvangt een oproep dat het na 
drie jaar weer hoog tijd is voor een oogcontrole. Dat terwijl hij een half jaar 
geleden een multifocale bril ter waarde van € 1000,- heeft gekocht. Ik hoor 
opticiens al denken “ja dan heb een je een slecht automatiseringssysteem” . 
Dat zou natuurlijk kunnen, maar de praktijk wijst uit dat het  bij het invoeren 
van de benodigde gegevens fout gaat. Regelmatig vernemen wij van mede-
werkers “Ja, ik heb wel gemeten maar er is feitelijks niets verandert dus ik heb 
maar niks ingevoerd”. Of “Ja weet ik veel dat je op OK moet drukken om de 
controledatum een jaar op te schuiven!”

Als je data niet goed invoert dan krijg je ook geen goede output. In de com-
puterwereld noemen ze dit  “Garbage in, Garbage out”. Hoe goed voeren jij 
en je medewerkers de gegevens in ?  Gebeurt dit niet op de juiste wijze dan 
leidt dit tot een verslechtering van het systeem. Vraag bij onduidelijkheden 
altijd hulp aan je automatiseerder of volg samen met je personeel een ver-
korte cursus. Bij Jill worden regelmatig trainingen aan optiek teams gegeven. 
We leren ze onder andere waarop gelet moet worden bij het invoeren van de 
gegevens. Met name datumvelden die betrekking hebben op een laatste aan-
koop of een controle zijn van essentieel belang. Je klant is niet blij als ze een 
verkeerde boodschap van je ontvangen. 

Consumenten verwachten tegenwoordig dat ze overal aan herinnerd wor-
den. Een berichtje van de tandarts dat je op controle moet komen of van de 
dierenarts dat de hond weer toe is aan zijn vaccinaties. Maar ook van de 
wijnhandel dat je favoriete wijn weer in de aanbieding is. Dit geldt hetzelfde 
voor de optiekzaken;  lenscontrole, oogmeetcontrole en ook oogzorgcontroles 
zoals diabetes onderzoek of Macula onderzoek. Informeer je klanten tijdig en 
zo nauwkeurig mogelijk.

Zorg dat je geen verkeerde oproepen de deur uit doet. Ga zorgvuldig om 
met de invoer van data! Diegene die denken dat hun klanten niet zitten te 
wachten op al die “overbodige” informatie kan ik geruststellen. Steeds meer 
onderzoeken wijzen uit dat consumenten gevoelig zijn voor de juiste bood-
schap op het juiste moment. Dus geen continue bulk aan emailberichten met 
aanbiedingen en overbodige info die niet wordt gelezen, maar gepersonali-
seerde berichten. Stuur je zo’n bericht ook nog eens “ouderwets” per post op 
een mooie gelamineerde briefkaart dan zie je dit terug in  de omzetresultaten. 

Loyaliteitsacties kom je tegen in alle branches. Het is nodig. We weten dat 
alleen het leveren van een kaal product voor een fysieke Retail winkel niet 
meer genoeg is. Je moet je klanten boeien en binden. Van goede informatie 
voorzien. Met aandacht helpen.  Weten wat hun wensen zijn. Om dat goed 

geautomatiseerd te doen heb je veel data nodig. Laat nou net de optiekbran-
che bij uitstek een Retail branche zijn waar veel data aan een consument kan 
worden gevraagd. Een geboortedatum vragen is geen probleem. In een schoe-
nenwinkel of een elektroshop ligt dat heel anders. Er is geen relatie tussen 
geboortedatum en het product dus accepteert een consument dat niet. Omdat 
we in de optiek zoveel info aan onze klanten kunnen vragen moeten we dus 
goed met de data omgaan. Waar dat vroeger nog wel eens een probleem 
opleverde, zie je nu dat consumenten veel meer bereid zijn om gegevens af 
te staan als ze daar voor (indirect) worden beloond. Als je goede gegevens 
hebt kun je een persoonlijke boodschap sturen. Dat wordt door je klanten 
gewaardeerd.

Data wordt soms wel het nieuwe goud genoemd vanwege de waarde van de 
informatie. Goede data kan je inderdaad helpen bij het behouden en vergro-
ten van je omzet.

Vragen ? Opmerkingen ? ron@jill.marketing

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

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

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

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

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

Ron Timmermans

De kwaliteit van je data
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O P T I E K  I N  B E E L D 

ARIE EN ANNETTE VAN VLIET ZIJN ONDERNEMERS DIE NIET BANG ZIJN HUN HOOFD 

BOVEN HET MAAIVELD UIT TE STEKEN, MAAR DAT DOEN ZE ZEKER NIET ZOMAAR. 

ZE WILLEN NAMELIJK NIETS LIEVER DAN DAT DE BRILLEN DIE ZE VERKOPEN EN ADVIE-

ZEN DIE ZE GEVEN ECHT HELPEN BIJ HET BIEDEN VAN BETER ZICHT. PASSIE EN LIEFDE 

VOOR HET VAK NOEMEN ZE DAT. OM DEZE ‘HULP’ NOG VERDER TE VERBETEREN IS 

HET NIEUWE OOGZORGCENTRUM ZWOLLE DIRECT NAAST DE DEUR GEBOUWD. 

OF BETER GEZEGD, WINKEL EN OOGZORGCENTRUM LOPEN VLOEIEND IN ELKAAR 

OVER, MAAR KUNNEN - DOOR DE EIGEN INGANGEN - OOK PRIMA APART BEZOCHT 

WORDEN. DE REDACTIE VAN DE OPTICIEN SPREEKT MET ARIE EN ANNETTE OVER DIT 

BIJZONDERE PROJECT. 

Jochem, voor ogen 

In 1998 namen Arie en Annette de winkel, toen met twee medewerkers, over. In 2006 durfden ze 
het aan met de verrassende en persoonlijke winkelnaam Jochem, voor ogen. Achttien jaar later 
met inmiddels 27 medewerkers, zetten de ondernemers de volgende stap in hun bestaan. 

De winkel is na een grondige restauratie in nauw overleg met monumentenzorg een toonbeeld 
van een geslaagde mix van historie en moderne vormgeving. Zo is het Oogzorgcentrum nieuw 
gebouwd midden tussen de oude historie van de stad en toch weet het moeiteloos te integreren 
in het stadsbeeld. En ook binnen is de overgang van winkel naar Oogzorgcentrum subliem opge-
lost door een functionele zitruimte waar onder andere een latte macchiato gedronken kan wor-
den. Kunst, functionaliteit en ruimtelijkheid zorgen bovendien voor een prettige werkomgeving. 

“We hebben de zaak een totale restyle gegeven en fors uitgebreid”, vertelt Arie van Vliet.
“Er is veel meer rust, we kunnen onze producten beter presenteren én we kunnen extra diensten 
bieden als kleurstijl-, en voor wie dat wenst, make-up advies.” 

OOGZORGCENTRUM

ZWOLLE
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Ook is er ruimte gekomen voor 
een glas-experience-ruimte van 
Essilor: “Het maakt verschil of je 
door een glas kijkt en een analoog 
of digitaal zicht krijgt. In onze 
speciale ‘glas-experience’ –ruimte 
maken we met onze klanten een 
exacte kijk-analyse. Daarnaast 
hebben we een speciale bureau-
opstelling waar we werksituaties 
kunnen nabootsen. Klachten als 
hoofdpijn, concentratieverlies en 
vermoeidheid komen namelijk 
vaak voort uit beeldschermwerk.”

OOGZORGCENTRUM ZWOLLE
Maar naast de restyling van de winkel is de aanbouw van het Oogzorgcentrum Zwolle de 
grootste verandering. Een verandering waarmee Arie en Annette hun pioniersrol bevestigen in 
de optiek. En dus maakt Jochem, voor ogen, voor een gedegen oogmeting nu gebruik van het 
gloednieuwe gedeelte dat achter de winkel aan het Aplein is gevestigd.

“Wij bieden professionele eerstelijns oogzorg en staan in 
nauw contact met huisartsen, oogartsen, paramedici en opti-
ciens in de gehele regio. In ons toonaangevende centrum 
werken we enkel met de nieuwste apparatuur en de meest 
actuele vakkennis. Ik zie dit als een essentieel onderdeel 
van ons werk als ik kijk naar de huidige ontwikkelingen in 
de optiekmarkt en mijn visie die ik daar over heb. Je kan 
immers overal een bril kopen. Je moet dus een goede reden 
geven, waarom de klant bij jou een bril wil aanschaffen. Dat 
betekent dat je de beste oogzorg moet bieden.”

ONDERNEMEN
Het ondernemen zit Arie en Annette in het bloed. “Ik mocht 
gaan ondernemen, mijn eigen fouten en successen vieren en 
dat past gewoon bij ons. Wij houden niet zo van structuur en 
veiligheid, zo is gebleken. We zijn langzaam aan gaan bou-
wen en hebben ook onze neus gestoten. Maar ik denk altijd: 
zijn er nog suggesties om te verbeteren? Daarom omring ik 
mij ook altijd graag met mensen die mij pijn durven doen. 
En daar bedoel ik mee, personen die mij de waarheid dur-
ven te zeggen, zodat ik er iets van kan leren. Dat zijn de 
meest waardevolle mensen. Ik hoef immers niet altijd alles te 
weten, maar wel de wil om het goed te willen doen.”

ARIE EN ANNETTE 
ZIJN TWEE GEDREVEN 
ONDERNEMERS DIE MET 
HUN TEAM ‘GAAN’ 
VOOR ABSOLUTE TOP-
KLASSE IN HUN KLANT-
BENADERING

“Dit is ook zo gebleken toen we de optometrie op onze hui-
dige niveau op wilden pakken. We hebben een uitgebreid 
regio-onderzoek gedaan en ook naar de landelijke ontwikke-
lingen gekeken. Je ziet nu dat optometrie een hele solide basis 
aan het vormen is tussen oogarts en opticien, maar tien jaar 
geleden waren de kaarten nog heel anders geschut. Daarom 
wist ik dat de tijd rijp was. Bovendien ben ik niet van het half 
aanpakken. Klanten moeten het gevoel hebben – zodra ze 
het Oogzorgcentrum binnenstappen – ‘hier ben ik in goede 
handen’.”

Voor aanvullende informatie:

Jochem voor Ogen
Tel. +31 (0)38 421 58 17
www.voorogen.nl
www.oogzorgcentrumzwolle.nl

http://www.voorogen.nl/
http://www.oogzorgcentrumzwolle.nl/


Daarom onderneem je met Specsavers

Een gegarandeerde maandelijkse managementfee.
Zelfstandig ondernemen op een A-locatie. 

 Een zeer aantrekkelijke winstdeling.
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LOOKINO 
‘Lookino’ is wat een kind verwacht: iets groots achter iets kleins. Het merk 
beschrijft Lookino als volgt: Lookino is respect voor de toekomst van onze 
kinderen, is de zorg voor hun groei en hun behoeften, is het behoud van hun 
spel. Lookino is aandacht voor onze kleine wensen en de ontwikkeling daar-
van.”

LOOK AT ME           
‘Look at me’ is de collectie voor alle leeftijden en voor alle toepassingen. 
Iedere bril is volgens het bedrijf als een paar sneakers: comfortabel, snel aan 
te trekken, perfect bij elke stijl. Het is een vriend die ervoor zorgt dat je je 
altijd goed voelt. Volgens het merk laat ‘Look at me’ mensen weer stralen en 
zet het hun eigen kenmerken weer in de spotlights.

LOOK: THE CONCEPT FACTORY
HET ITALIAANSE BRILLENBEDRIJF LOOK, MET DE MERKEN ‘LOOKINO’, 

‘LOOK AT ME’ EN HET GELIJKNAMIGE ‘LOOK’ DRAAGT ALS TWEEDE 

NAAM ‘THE CONCEPT FACTORY’. ALLE DRIE DE LABELS ZIJN DAN 

OOK FRAAIE CONCEPTEN MET EEN EIGEN VERHAAL. TIJD VOOR 

EEN KLEIN OVERZICHT: 

LOOK                          
Het dragen van Look betekent  dat je elk moment met lichtheid en eenvoud 
kan beleven. Of zoals de Italiaanse makers het omschrijven: “Het betekent op 
natuurlijk wijze in staat zijn om elk moment van de dag in stijl te genieten.  
Zonder dat je ooit je passie hoeft op te geven.”

Osinga Brilmode is al jaren de distributeur van Look, The Concept Factory. 
Nieuwsgierig naar de collectie? Osinga Brilmode is aanwezig op Centrop 
Sales van 11 en 12 september aanstaande. 

Voor aanvullend informatie: 
Osinga Brilmode 
Tel. +31 (0)33 4948962, www.brilmode.nl

RAY-BAN CLIP-ONS
Je favoriete correctiebril in een handomdraai veranderen in de hipste zonne-
bril? Dit is nu mogelijk dankzij de Ray-Ban Clip-On. Voor de bestsellers van 
de correctiemodellen zijn nu ook deze handige lenzen beschikbaar.

DOUBLE BRIDGE
De dubbele brug trend slaat ook over in de correctiemodellen. We ken-
den natuurlijk al het populaire Gatsby model,  maar de double bridge stijl  
bepaald ook het straatbeeld van de correctiemodellen dit najaar. 

LICHT GEWICHT EN FUNCTIONEEL
Licht gewicht, flexibele materialen met een simpele ‘look and feel’ domine-
ren het straatbeeld anno 2016. Deze ‘state of the art’ modellen zijn, zoals wij 
gewend zijn van de Functional modellen, gemaakt van carbon fiber en Light 
Ray materiaal.

Meer informatie: Luxottica, tel. +31 (0)23 3031500, www.luxottica.com

EEN COMBINATIE VAN ZONNEBRILLEN 
EN MONTUREN BIJ RAY-BAN
DAT RAY-BAN MEER DAN ALLEEN ZONNEBRILLEN AANBIEDT IS AL LANG BEKEND ONDER DE CONSUMENT. DE LAATSTE MODELLEN OP ZON EN 

CORRECTIE KOMEN NU OOK DEZE ZOMER WEER SAMEN DOOR DE NIEUWSTE INNOVATIES, DESIGNS EN KLEUREN IN BEIDE SEGMENTEN TE 

COMBINEREN. ZO KAN MEN OOK MET EEN RAY-BAN CORRECTIE BRIL SEXY EN HIP VOELEN TIJDENS DE ZOMER  NIET ALLEEN QUA MODELLEN 

IS DIT NU GELIJK GETROKKEN, OOK DE COMMUNICATIE VANUIT RAY-BAN ALS MERK WORDT GEEN ONDERSCHEID MEER GEMAAKT TUSSEN 

ZON EN CORRECTIE. EÉN DUIDELIJKE BOODSCHAP NAAR DE CONSUMENT.

http://www.brilmode.nl/
http://www.luxottica.com/
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Het nationaal instituut voor de statistiek heeft berekend dat in de 
komende decennia het grootste gedeelte van de bevolking tussen 
45 en 60 jaar oud zal zijn. Door de vergrijzing in combinatie met 
een toenemende cultuur van gezondheidsbesef en de dagelijkse 
afhankelijkheid van digitale apparaten is de vraag van mensen met 
presbyopie naar comfortabele zichtoplossingen voor alle afstanden 
toegenomen.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in de productontwikkeling 
voor het corrigeren van presbyopie. Zo zijn er nu nieuwe ontwerpen 
voor multifocale contactlenzen, ingegeven door een beter begrip 
van de factoren die het functioneren van de lens beïnvloeden, vanaf 
de ontwerpfase van de contactlens tot en met het klinische gedrag 
van de contactlens op het oog.

GEOPTIMALISEERD VOOR DE KLANT
De individuele kenmerken van het oog van een klant, zoals de 
diameter van de pupil, eventuele oogafwijkingen en het resterende 
accomodatievermogen, spelen een belangrijke rol bij het functio-
neren van multifocale lenzen. Deze factoren, die veranderen als de 
klant ouder wordt, zijn onlosmakelijk verbonden met het functione-
ren van de lens. Als deze variabelen meegenomen worden bij het 
ontwerp van de contactlenzen voor klanten met presbyopie kan het 
vermogen optimaal worden verdeeld over de optische zone van de 
lens, voor een maximale kwaliteit van het zicht. Vooruitgang wat 
betreft de reproduceerbaarheid van de lens en de voorspelbaarheid 
van de zichtresultaten zullen het pasproces van de contactlens ver-
beteren voor de oogzorgspecialist.

GEAVANCEERD ONTWERP
In 2015 heeft mark’ennovy de Gentle-productreeks uitgebreid 
door het toevoegen van de Gentle 59 maandelijkse multifocale 
en multifocaal torische contactlenzen. Met deze toevoeging is de 
brede reeks multifocale oplossingen compleet: Gentle 80 is geschikt 
voor klanten met een kleine pupil, gevoelige ogen of hogere eisen 
wat betreft dichtbij zien. Gentle 59 is bedoeld voor patiënten die 
graag een beter zicht op werkafstand willen en die gebruiksgemak 
belangrijk vinden. De Gentle contactlenzen zijn vervaardigd van 
biomimetisch Ori:gen-materiaal dat zo is ontwikkeld, dat het lijkt op 
de natuurlijke fysiologie van de traanfilm.

DE GENTLE-REEKS VULT EEN GAT IN DE MARKT
De Gentle multifocale en multifocaal torische zachte contactlenzen 
bieden bij voortschrijdende presbyopie een goede kwaliteit zicht op 
alle afstanden, waarbij rekening gehouden wordt met de zichtcondi-
ties en de kenmerken van elk individueel oog.
Deze lenzen vullen een gat in de markt voor zichtcorrectie voor 
moderne klanten met presbyopie die: 

VOORUITGANG IN DE
ONDERSTEUNING VAN

KLANTEN MET PRESBYOPIE
DE GENTLE MULTIFOCALE EN MULTIFOCAAL TORISCHE CONTACTLENZEN VAN MARK’ENNOVY MET SMART MF TECH™-TECHNOLOGIE BIEDEN 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR KLANTEN MET OUDERDOMSVERZIENDHEID (PRESBYOPIE).

• Een actieve levensstijl hebben (houden van sport, reizen en avontuur) en 
 deze activiteiten niet op willen geven vanwege hun ouderdomsverziendheid 
• Bewust met hun gezondheid bezig zijn en zorg besteden aan hun uiterlijk en 
 welzijn 
• Belangrijke deelnemers zijn aan de digitale wereld, aangezien 65% van hen 
 dagelijks vijf uur of meer een digitaal apparaat gebruikt (2016 Digital Eye 
 Strain Report, The Vision Council)

De Gentle multifocale en multifocaal torische contactlenzen zijn voorzien van Smart 
MF Tech™. Deze technologie biedt een reeks optimale optische zones voor elke leef-
tijdsgroep en is zowel verkrijgbaar als CN- en als CD-geometrie. De Gentle 80 en 
Gentle 59 van mark’ennovy vormen een echte oplossing voor presbyopie dankzij de 
voorspelbaarheid van het individuele optische ontwerp.

Voor aanvullende informatie:

Mark’ennovy
Tel. 0800 0232029
www.markennovy.com

http://www.markennovy.com/
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Een revolutie in exacte, betaalbare mobiele oogmeting

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

Charops CR-7000
Autorefr/keratometer

€ 1.700,00

Huvitz CLM-3100P
Lensmeter

€ 950,00

Nidek AR-1S
Autorefractor

€ 7.450,00

Canon R-F10 Autoref.
& RX-F tonometer

€ 3.950,00

Haag Streit 90
incl. tonomet

€ 4.850,00
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€ 999,-

Smartphone lensmeter
Netrometer

NIE
UW

NIE
UW

799,-

Netroper phoropter
Ultra-Portable

NIE
UW

NIE
UW

2.950,-

Mobiele oogmeetkit
Set met koffer en printer

NIE
UW

NIE
UW

1.250,-

Smartphone autorefractor
Handheld

NIE
UW

NIE
UW

€ € € 

EYENETRA

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


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

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.

an Essilor Company

O’Max Instruments BV

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar  •  Telefoon: +31 (0)88 - 0888160

Postbus 102, 6900 AC Zevenaar  •  E-mail: info@omax.nl  •  Internet: www.omax.nl

Innovatieve & 
High-Tech instrumenten

Multifunctionele
refractieunits

Hoogwaardige
service

(remote)  
Helpdesk

Online registratie
instrumenten

Software oplossingen
 & koppelingen

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

