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BOND IS BACK.
AND SO IS HIS OMEGA WATCH.

JAMES BOND
IS ALL ABOUT STYLE.
ESPECIALLY WHEN IT COMES
TO HIS TIMEPIECE.
Dress like 007 with the titanium Diver worn in No Time to Die.
Military markings and vintage colours are the ultimate
combination for a 007 watch. With lightweight titanium,
007 is never slowed down.

DIVER 300M
CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 42 MM
Titanium on titanium
€9100

DIVER 300M
CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER 42 MM
Titanium on NATO strap
€8100

www.tirisi.com
Tirisi Jewelry is made of 18K gold with high quality diamonds and ﬁne handcut semi-precious stones

Charlize Theron
Misty Copeland
Yao Chen

CHRONOMAT

The Spotlight Squad

Chronomat 32mm
18kt/staal + diamant
€9350,-

Chronomat 36 mm
automaat
€4400,-

Chronomat 36mm
automaat
€4950,-

Super Chronomat B01
automaat
€8500,-

Super Chronomat B01
automaat
€8150,-

SEAMASTER 300
Keer de jaren terug met dit iconische stukje
duikgeschiedenis. De Seamaster 300, geboren
in 1957, heeft zijn erfenis verdiend als een van
OMEGA’s belangrijkste onderwaterhorloges, met
een eenvoud, schoonheid en betrouwbaarheid
die vandaag nog steeds intact is.

Seamaster 300 Bronze Gold
Goed nieuws voor fans van bronzen horloges! Op een echt baanbrekend
moment bevat de nieuwe Seamaster 300-collectie een speciaal model gemaakt
van OMEGA's exclusieve Bronze Gold. Niet alleen mooi om naar te kijken,
het horloge vertegenwoordigt de allereerste OMEGA die is gemaakt in deze
legering waarvoor patent is aangevraagd.
Ontdek dit unieke horloge gemaakt van OMEGA's nieuwe en exclusieve
legering. Met een unieke kleur en tint, is de kenmerkende schoonheid
ontworpen om lang mee te gaan.
Seamaster 300
Co-axial Master Chronometer
41 mm € 11.500,–

VOORWOORD

Een bijzondere tijd...

H

et coronavirus hield de wereld de

Door onze privéruimte konden wij mensen

afgelopen maanden nog steeds

ontvangen en voorzien van advies.

in zijn greep. Een tweede lock-

Klanten wisten ons snel weer te vinden

down, winkelen op afspraak en alle bijbe-

voor een afspraak. Hoewel wij onze

horende maatregelen: het zorgde allemaal

deuren vlak voor de kerstdagen moesten

voor een compleet andere beleving tijdens

sluiten, kochten sommige klanten in maart

het winkelen. Gelukkig kijken wij positief

cadeaus om alsnog kerst te vieren. Een

naar het najaar: er is een prachtige nieuwe

prachtige blijk van waardering.

collectie samengesteld.

De inkoop van de nieuwe collectie verliep
ook dit jaar anders, maar veel merken

Disclaimer Niets uit deze uitgave
mag openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotokopie, microfilm,
of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Uitgever en redactie dragen
geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de adver
tenties. De
vermelde prijzen zijn consumenten
adviesprijzen in euro.
De modellen in dit magazine zijn niet
specifiek op ware grootte afgebeeld.
Onder voorbehoud van prijswijziging
en kleurafwijking en leverbaar zolang
de voorraad strekt. Goud, zilver,
edelstenen, glans en licht kunnen
op papier worden weergegeven,
echter nooit in hun werkelijke pracht
geïmiteerd.

Tijdens de tweede lockdown hebben wij

hebben zich van hun creatieve kant laten

allerminst stil gezeten. Zo is Petra flink

zien. Online was er ook veel mogelijk door

bijgeschoold tijdens een praktijkcursus

middel van videocalls. Zo hebben wij onder

over mechanische uurwerktechnieken. Het

andere drie nieuwe merken ingekocht: Jarrèl

werd een groot succes; Petra heeft hierna

Jewelry, 24Kae en Sif Jakobs Jewellery.

nog een vervolgcursus gedaan, samen

Trendy sieradenmerken, waarvan de laatste

met Marianne en Lia. Laatstgenoemde col-

twee vooral op jonge dames zijn gericht.

lega heeft tijdens de cursus zelfs nieuwe,
onvermoede talenten ontdekt; ze blijkt een

Wij wensen u wederom veel lees- en

natuurtalent in uurwerktechniek.

kijkplezier met deze editie en hopen u snel

In maart mochten niet-essentiële winkels

te kunnen verwelkomen in onze winkel om

– weliswaar op afspraak – weer open.

onze nieuwe collectie te bewonderen.
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Modern uitgevoerde
sieraden van
14 karaats
goud met
daarin een
G OUD M E T E E N
H ART VA N Z I LV E R

Modern uitgevoerde sieraden van 14 karaats goud met daarin
een kern van de hoogste kwaliteit zilver. Deze bijzondere
samenstelling zorgt voor een sieraad dat sterk is en nagenoeg
niet kan deuken. De sieraden zijn verkrijgbaar in geel, wit en rosé
goud, in een ronde, ovale en vierkante uitvoering.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 40-A306102-0,14crt - € 1439,- 2. 50-A306102-0,14crt - € 1579,- 3. 40-A356105-1,26crt - € 5599,4. 40-A386104-0,50 2- € 2995,- 5. 50-A386104-0,50 2- € 3595,- 6. 60-A386104-0,50 2- € 2995,

ONZE WINKEL

licht aan de horizon na periode vol corona

Met volle kracht vooruit
TEKST // ISABEL KOUWENOORD  BEELD // PATRICK OUWERKERK

Met de komst van een extra bijzondere editie van het magazine en de

ten konden, met maximaal twee

feestdagen in zicht, leek het even alsof het jaar 2020 positief kon worden

personen, een afspraak inplan-

afgesloten. Maar niks bleek minder waar, toen vlak voor de kerstdagen

nen. Mensen durfden ons weer te

opnieuw een lockdown werd aangekondigd.

bellen en wisten de weg naar de
winkel te vinden.

O
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moment van teleurstelling, zo vlak

Natuurtalent

ging – tien dagen voor

voor de feestdagen, maar onze

Er was ondanks de tweede lock-

kerst – de tweede lock-

webshop bleef open en alle bestel-

down geen tijd om stil te zitten.

down in. Heel Nederland ging op

lingen werden persoonlijk door ons

Voor bijscholing door middel van

slot, zo ook Juwelier Piet Schilder.

team aan huis bezorgd.

cursussen uiteraard wél. Petra

De speciale editie van het maga-

Begin maart 2021 kwamen de

volgde een praktijkcursus mechani-

zine was net op de mat gevallen

eerste versoepelingen in beeld. De

sche uurwerktechniek en was zeer

bij onze klanten toen wij de deuren

niet-essentiële winkels mochten

enthousiast. Het is niet de bedoe-

moesten sluiten. Even was er een

mondjesmaat weer open en klan-

ling dat Petra alle reparaties zelf
uitvoert, maar ze kan nu wel een
storing in het uurwerk herkennen.
Haar enthousiasme werkte
aanstekelijk, want ook Marianne
en collega Lia gingen mee op
cursus. Ditmaal een quartztraining.
Daar kwam Lia – afgestudeerd
kunsthistoricus – erachter dat ze
ontzettend technisch is. Ze blijkt
een waar natuurtalent in uurwerktechniek en heeft tijdens de
cursus haar vaardigheden kunnen
ontwikkelen.

Videocalls
Ondanks alle maatregelen en
beperkingen kon het inkopen van
de nieuwe collectie ‘gewoon’ door-
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Door de lockdown was er
voldoende tijd voor bijscholing
gaan. Wel anders dan gewend,

ten daarom vaker een bezoek

teren. Het merk had voor de gele-

maar veel merken trokken alles uit

aan onze winkel. Dit maakte het

genheid een prachtig kasteeltje

de kast en kwamen met creatieve

samenstellen van onze nieuwe col-

afgehuurd. De nieuwe collectie van

oplossingen, zoals bijvoorbeeld

lectie een stuk gemakkelijker.

Omega is uiteraard te bewonderen

een videocall. Zo konden wij online

In juni werden er steeds meer

bij Juwelier Piet Schilder.

alsnog de mooiste sieraden uitzoe-

versoepelingen doorgevoerd. Dit

ken. Toch was het best lastig om

betekende ook dat wij weer fysiek

No time to die

in te schatten, als je de sieraden

langs konden gaan bij verschillende

Die presentatie, in het kasteel, was

niet in het echt kunt zien: dit was

merken, zoals Omega. Dat kreeg

in juni, maar afgelopen septem-

vooral bij de Zwitserse merken het

eindelijk weer de mogelijkheid om

ber kregen Marianne en Nelleke

geval. De Zwitserse merken brach-

de nieuwe collectie live te presen-

nog een andere uitnodiging van
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18k roségoud of geelgoud verguld
zilver. Door de geweldige uitstraling
heeft Sif Jakobs Jewellery dan ook
een groeiende schare internationale fans. De sieraden worden vaak
gedragen door beroemdheden,
zoals Dua Lipa, Miley Cyrus en Katy
Perry.
Het gloednieuwe merk 24Kae
is opgezet door de 27-jarige
influencer en ondernemer Kae
Sutherland. Kae wist vanaf jongs
af aan dat ze wilde gaan ondernemen en is altijd al een bezige
bij geweest. Inspiratie voor haar
sieradenlijn haalt Sutherland uit de
prachtige vrouwen in haar leven,
ook wel Sisterhood genoemd.
De eerste collectie van 24Kae
kenmerkt zich door de pastelkleurige sieraden, ontworpen in een
klassieke vintage stijl.

Op naar de feestdagen
Nu het najaar is aangebroken,
Omega: ze mochten aanwezig zijn

Het bekroonde Deense merk Sif

gaan we ons verheugen op de

bij de officiële première van de

Jakobs Jewellery ontwerpt en

feestdagen. We hopen natuurlijk

nieuwe James Bond-film ‘No Time

produceert verfijnde sieraden van

dit jaar wèl open te blijven, zodat

To Die’. De langverwachte ver-

de hoogste standaard met een

we alle klanten kunnen voorzien

toning van de 25e 007-film vond

moderne uitstraling. De look is luxe,

van prachtige cadeaus, die daarna

op 28 september plaats in het

maar de prijzen zijn betaalbaar. De

onder de kerstboom

Tuschinski Theater in Amsterdam.

sieraden zijn gemaakt van rhodium,

mogen schitteren!

De release werd door het coronavirus herhaaldelijk uitgesteld, maar
de film is nu dan toch eindelijk te
bewonderen op het witte doek. De
première-avond was geweldig.

Nieuwe merken
Gouden sieraden zijn tegenwoordig niet meer weg te denken
uit het modebeeld. Wist u dat
Juwelier Piet Schilder wekelijks
gouden sieraden inkoopt? Met
Jarrèl Jewelry hebben we een
nieuw gouden sieradenmerk ingekocht. De sieraden zijn gemaakt
van goud met echte edelstenen.
Daarnaast hebben we ook twee
trendy merken aan onze collectie
toegevoegd: Sif Jakobs Jewellery
en 24Kae. Deze merken zijn vooral
gericht op de jongere dames
onder ons.
Bij de première van James Bond-film No Time To Die
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Het unieke van Japanse esthetiek
In 1868 opende Japan haar poorten voor de
rest van de wereld. Het was het begin van een
periode van razendsnelle modernisering. Seiko
zat in de voorhoede van deze revolutie. In 1881
werd ‘Seikosha’ opgericht en werd er begonnen
met de fabricage van eigen uurwerken. Een naam
die het best kan worden vertaald met ‘het huis
van precisie’. Seiko’s oprichter was van meet af
aan vastberaden om uurwerken te creëren die
zo precies en betrouwbaar zouden zijn als maar
mogelijk was.
Anno nu is de Presage collectie de verbeelding van
deze visie. Het inspirerende idee achter Presage is
‘Japanse schoonheid, vertaald in een mechanisch
uurwerk’. Presage staat voor een brede collectie van
mechanische horloges, waarin elk model een ander
facet van de Japanse cultuur laat zien. Presage
staat voor unieke Japanse esthetiek in combinatie
met perfectie tot in ieder detail. Een perfectie die
alleen een ware ‘horlogemanufactuur’ kan bieden.
De Sharp Edged collectie is typisch Presage.
De wijzerplaat heeft een traditioneel Japanse
designmotief en het kastontwerp onthult een
SPB221J1 € 1.450,-

kracht en productieprecisie die kenmerkend is voor Japanse
Katana zwaarden.
De wijzerplaat is voorzien van het delicate Asanoha- of
hennepbladpatroon, dat al sinds de Heian-periode (794-1185)
wordt gebruikt voor het decoreren van kimono’s en andere
traditionele Japanse stoffen. Het patroon staat symbool
voor gezondheid en kracht, wat verwijst naar het feit dat de
hennepplant enorm snel en krachtig groeit. Van een afstand
oogt de wijzerplaat bescheiden. Maar van dichtbij ontvouwt
zich het geometrische patroon en de rijke textuur van de
wijzerplaat. Hetgeen voor een continu veranderend beeld zorgt
als het licht er onder verschillende hoeken overheen speelt.
De kast en de band zijn voorzien van platte oppervlakken die
strak zijn afgewerkt. Waardoor het horloge vanuit iedere hoek
schitterend glanst en sprankelt. De nauwkeurig ontworpen,
glanzend gepolijste oppervlakken en de scherpe randen van het
silhouet van het horloge contrasteren met de matte afwerking
om een subtiel multidimensionaal effect te creëren.

SPB217J1
€ 1.450,-

SPB167J1 RRP €990,-

De Seiko Presage Sharp Edged Series. Krachtig en ingetogen.
Kosmopolitisch en onmiskenbaar Japans. Modern en geworteld
in traditie.

www.tirisi.com
Tirisi Jewelry is made of 18K gold with high quality diamonds and fine handcut semi-precious stones

RADO.COM

MASTER OF MATERIALS

DISCOVER AND FEEL
THE RADO HIGH-TECH CERAMIC DIFFERENCE!

FEEL IT
CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC

CAPTAIN COOK
x MARINA
HOERMANSEDER
Delicate but bold, flowing but sharp, avantgarde but ready-towear, all these describe
Marina Hoermanseder’s designs.
The award winning French-Austrian designer
known for her feminine but audacious
collections has collaborated with the Master of
Materials to create a timepiece for the confident
and daring women of today.

R32139708

Deze nieuwe Rado Captain Cook dames geleverd met drie verschillende horloge banden in roze en in zwart en een originele, extra lange versie,
ook roze, bedoeld om twee keer om de pols te dragen. Deze horloge banden zijn voorzien van easy clips en daardoor gemakkelijk, snel te
verwisselen. Het horloge wordt geleverd in een lederen pouch in de stijl van de horloge banden.
€ 2.660,-

Rado, Centrix dames
12 diamonds
R30555724
€ 1.890,-

Rado, Integral
R20204162
€ 2.050,-

Rado, True Square
Skeleton
R27086152
€ 2.350,-

'This is for the woman
who loves an elegant
look with an extravagant
twist'. - Sif Jakobs

1.

2.

STERLING ZILVER
Auttum Winter
1. SJ-P1211-ACZ-SG38-45 Collier Ferrara 129,2. SJ-N22122-CZ-SS Collier Rimini 149,3. SJ-R62016-CZ-SS Ring Capri 199,4. SJ-BG12118-SS Bangle Ferrara Ardito 299,5. SJ-E22119-BK-SG Oorsieraad Ellera Uno Grande 119,6. SJ-R22117-BK-SG Ring Ellera Uno 119,7. SJ-E22030-ACZ-SG Oorsieraad Ellera X-Grande 135,8. SJ-R2869-ACZ-YG Ring Ellera 79,9. SJ-R12114-ACZ-SG Ring Ferrara 149,-

5.

6.

3.

8.

4.

7.

9.

Aquis Calibre 400
Manufactuur uurwerk met automatische
opwinding, 5 dagen gangreserve en 10 jaar
garantie. In hoge mate anti-magnetisch.
Eenzijdig draaibare, keramische topring.
Waterbestendig tot 300 meter.

Whale Shark Limited Edition
Automatisch uurwerk met tweede tijdzone
aanduiding. Eenzijdig draaibare, keramische
topring. Waterbestendig tot 300 meter.
Gelimiteerde oplage van 2016 stuks wereldwijd.

Aquis DateAquis Date
Automatisch
uurwerk. uurwerk.
Automatisch
Eenzijdig draaibare,
topring.
Eenzijdigkeramische
draaibare, keramische
topring.
Waterbestendig
tot 300 meter.
Waterbestendig
tot 300 meter.

Ø 43,5 mm

Ø 43,5 mm

Ø 43,5 mmØ 43,5 mm

€ 3.000,-

€ 2.650,-

€ 1.950,-

Big Crown ProPilot TLP Limited Edition
Automatisch uurwerk met dag- en
datumaanduiding. Waterbestendig tot
100 meter. Gelimiteerde oplage van
750 stuks wereldwijd.

Big Crown ProPilot Big Day Date
Automatisch uurwerk met dag- en
datumaanduiding.
Waterbestendig tot 100 meter.

Crown
ProPilot
Big Crown Big
ProPilot
Big
Date Big Date
Automatisch
Automatisch
uurwerk met
uurwerk met
datumaanduiding.
datumaanduiding.
Waterbestendig
Waterbestendig
tot 100 meter.
tot 100 meter.

Ø 44 mm

Ø 44 mm

Ø 41 mm Ø 41 mm

€ 2.050,-

€ 1.750,-

€ 1.750,-

€ 1.950,-

€ 1.750,-

Anti-magnetic.
5-day power reserve.
10-year warranty.
The new Aquis Date
is powered by
Oris Calibre 400.
A new movement.
The new standard

www.tirisi.com
Jewelry is made of 18k gold and some items are made of 18k gold combined with sterling silver (925)

Palm Beach

Palm beach ring vanaf € 699

Gourmet oorbellen € 749

18kt pink gold with
sterling silver

Gourmet armband vanaf € 899

Gourmet

Armband (1297Atric) €850,- Armband (949Ageel) €1650,Oorbellen (O1076geel) €385,- Collier (1039Cgeel) €2975,- Ring (R803tric) €1350,-

Limited edition
18 karaat gouden oorhangers
bezet met 0.77ct diamanten
€ 3595,–

WHEN TAKING RESPONSIBILITY:

COUNT ON ME

THE TURTLE IS AN INSPIRATION FOR OUR DOUBLE
SECURITY CONCEPT. THAT’S WHY CERTINA IS
HELPING TO ENSURE THE SURVIVAL OF THESE
AMAZING CREATURES – AS A PARTNER OF THE
SEA TURTLE CONSERVANCY. CERTINA.COM
DS ACTION DIVER · SPECIAL EDITION · AUTOMATIC MOVEMENT ·
ANTI-MAGNETIC NIVACHRON™ TECHNOLOGY · DIVER’S WATCH 300 M ·
ISO 6425 · SWISS MADE

DS ACTION AUTOMATIC
€ 760,-

DS ACTION CHRONOGRAPH
€ 695,-

DS-1 BIG DATE
€ 925,-

DS PODIUM CHRONOGRAPH
€ 495,-

DS-8
€ 495,-

DS CHRONOGRAPH AUTOMATIC
€ 1920,-

N174 Collier 45cm 2.800,-

2.

3.

4.

1.

1 4K G O U D
L U XE
Een beetje vintage, een beetje stoer,
maar vooral heel erg mooi. Deze all-time
favourites blijven populair.

1. N158 Bangle 58mm 1.350,- 2. N156 Armband met onyx 19cm 1.850,3. N157 Armband 19cm 1.100,- 4. N159 Armband 20cm 1.149,-

balmainia

ÉRIA
€489

MADRIGAL
€459

BALMAIN FLAMEA
€569

HAUTE ELEGANCE
€559

BELEGANZA
€509

BELEGANZA
€359

NECKLACE 3973SY/42 €139

PENDANT 6813ZI €129

NECKLACES 3977ZY/42 €99 • 3916TE/42 €109
PENDANT 6808ZY (locket) €179

RING 12245BO €139

EARRINGS 7872SY €249

RINGS 12236TE €119
12225MA €55

BRACELETS 2966SY €699 • 2967ZY €599

EARRINGS 7210YS (14mm) €75
EAR CHARMS 9241MA €129

NECKLACE 3971TE/42 €119

PENDANT 6814PW €149

RINGS 12239SI €109
12238SY €169

LINKS: GC COUSSIN SHAPE Y99001G2MF €749

RECHTS: GC ILLUSION Y92003L1MF €449

€519

GC ILLUSION
Y92002L1MF

€799

GC COUSSIN SHAPE
Y99002G7MF

€429

GC FUSION LADY
Y96003L1MF

€799

GC ONE

Y70001G7MF

€499

GC FUSION LADY
Y96002L1MF

€799

GC ONE

Y20002G2MF

Embrace life.

1.

2.

4.

5.

3.

6.

9.

8.

7.

The perfect gift.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

1. Refined Batul Necklace €479 - 2. Chain army tag pendant €149 - 3. Chain hoop earrings €129
4. George Texture bracelet €389 - 5. George Texture ring €109 - 6. Chain XS ring €89 - 7. Chain Small bracelet €439
8. Esther mini bracelet €199 - 9. Refined Batul Ring €89 - 10. Edwin small bracelet €419 - 11. Ellen XS €219
12. Komang leather brown €249 - 13. Lars mix silver leather black €349 - 14. Spirit bead onyx €229
15. Refined Katja bangle €169

JAZZMASTER AUTOCHRONO
SWISS MADE
H A M I LT O N WAT C H . C O M

€1695,-

J A Z Z M A S T E R V I E W M AT I C
A U T O M AT I C S W I S S M A D E

JAZZMASTER OPEN HEART
A U T O M AT I C S W I S S M A D E

€725,-

€995,-

K H A K I AV I AT I O N C O N V E R T E R
AUTOCHRONO SWISS MADE

N AV Y S C U B A
A U T O M AT I C S W I S S M A D E

€1945,-

€725,-

Alle juwelen worden geproduceerd in Italië en zijn verkrijgbaar in geel-, wit- en roségoud.

Rimini

armband bangle € 599,ring bangle € 359,oorhangers peau € 529,-

Rimini

ring medium € 849,ring peau € 559,oorhangers € 829,-

Los Angeles
ring € 399,oorhangers € 499,collier € 499,-

San Marino.
collier 7 € 1.159,armband 5 € 779,ring grande € 759,oorstekers € 699,-

Jarrèl
Exclusive
Jewelry
Lucca

ring € 899,oorhangers € 1.199,collier € 879,-

Firenze

ring € 749,oorhangers € 849,-

AIKON Chronograph 44mm

AIKON Automatic Date 42mm

AIKON Automatic Date 35mm*

AI1018-SS001-333-1

AI6008-SS002-331-1

AI6006 - PVY13-170 -2

1.200,-

1.800,-

2.250,-

*inclusief extra beige lederen band

Maurice Lacroix is een Zwitsers horlogemerk met een eigen fabriek in Saignelegier. Zij brengen sinds 1975
horloges op de markt. Maurice Lacroix is één van de weinige onafhankelijke Zwitserse horlogemakers. Ieder
Maurice Lacroix uurwerk wordt voor gebruik zorgvuldig geoptimaliseerd, dit maakt ieder Maurice Lacroix
horloge uniek. Het horlogemerk staat voor creativiteit, vakmanschap en vertrouwen.

ELIROS Date 30mm

ELIROS Date 40mm

ELIROS Date 40mm

EL11094-SS002-450 -1

EL1118-SS002-311-1

EL1118-SS001-310 -1

810,-

690,-

690,-

AIKON AUTOMATIC
CHRONOGRAPH TITANIUM 44MM
AI6038-TT032-330-1
1.975,-

#BEYOURAIKON

SUPER CHRONOMAT

