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Kamperen met een twist De 10 beste spullen
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het
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We willen

niet

Wie het nieuws volgt, vindt
nergens details uit de
Amsterdamse zedenzaak.
Journalisten censureren
bewust: het is te gruwelijk.
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Ik vind de journalistiek
over het algemeen zuur.

‘Shariarecht is oké’

Wielrenners vallen

Volgens Britse moslims
werkt shariarecht prima.

Is het toeval dat het zo uit de
hand loopt met ongelukken?

Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk Pagina 16
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Borstvoedingspicknick Mama zorgt
voor drank in het Julianapark in Utrecht.

Onstuimig De Arabische Lente onder
de loep aan de Universiteit Leiden.

Oranje boven Máxima luistert in de loge
van het Concertgebouw Amsterdam.
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Extra
Tijd voor luxe

De jury kon kiezen uit de ruim
120 voorgedragen horloges.

De Horloges van het Jaar!
Onlangs werden de Horloge van het
Jaar-prijzen uitgereikt. Acht merken
kwamen naar Noordwijk aan Zee om
hun Awards op te halen.
Redactie 00/24 Horloges
Noordwijk
V

Voor de voor de elfde keer door het
magazine 00/24 Horloges georganiseerde verkiezing moest de jury uit
ruim 120 door de fabrikanten voorgedragen horloges (in 2010 op de
markt gebracht) kiezen. De jury bestond dit jaar uit een mix van horlogeliefhebbers (acteur Huub Stapel,
architect Roberto Meyer, designer Jan
des Bouvrie, ondernemer Richard
Homburg en bestuurder Ed Nijpels)
horlogespecialisten (taxateur/restaurateur Antoon Gaemers, horlogemaakster Andrea van Steijn en
Schaap en Citroen-CEO Mark van
Nieuwkerk) plus 00/24 Horlogeshoofdredacteur Karel Hubert en de
uitgever Harry Wijnschenk.

Prijswinnaars
Zij kozen uiteindelijk de acht prijswinnaars. De Ball Watch Engineer
Master II Diver Worldtime (tot 3.000
euro), Pequignet Rue Royale (3.000
tot 10.000 euro), Jaeger-LeCoultre
Duomètre à Quantième Lunaire
(10.000 tot 25.000 euro) en Bovet
Fleurier Tourbillon Ottanta (boven
25.000 euro) kregen de prijzen voor
de beste herenhorloges; de Rolex Da-

Column Karel Hubert

Tijdwinst

e moderne mens is zich in
hoge mate bewust van
het verstrijken van de
tijd. Alleen als we die of in spanning of in onwetendheid laten
passeren (leuke dingen doend of
slapend) is het bewustzijn even
weg. Maar o wee als we moeten
wachten of met afgrijselijk werk
bezig zijn, dan herkauwen we
elke minuut. Leuke tijd gaat snel,
akelige tijd gaat langzaam: tijd is
wat je ervan maakt.
Neem stofzuigen. Ik weet dat
er mensen zijn die het leuk vinden om met Philips, Nilﬁsk of Dyson door het pand te trekken,
maar persoonlijk vind ik het erg
zonde van mijn tijd.
De stofzuiger is een uitvinding
van de Engelsman Hubert Cecil
Booth. Hij zag een demonstratie
van een stofblázer en bedacht
dat opzuigen misschien slimmer
was. Hij ontwierp en bouwde
een enorme machine met een
elektrische en benzinemotor
voorzien van een 240 meter lange slang. Het apparaat stond op
een vierwielige kar met paarden
ervoor en de klant kon het ding
langs laten komen om zijn huis te
laten zuigen. Succes kreeg de
stofzuiger pas toen de Amerikaan W.H. Hoover in 1908 een
min of meer draagbare elektrische stofzuiger op de markt
bracht. Het besef dat hygiëne zin
had, gaf de verkoop vleugels.
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#Nederlandse successen

Jan des Bouvrie met Pierre Leibundgut en Raymond de Greef van Pequignet.

tejust Lady 31 mm werd als beste dameshorloge gekozen. De lezersprijs
(7.000 lezers stemden via internet
mee) was voor de Eberhard & Co Titanium Chrono 4 Géant en de innovatieprijs werd uitgereikt aan de mensen van Christiaan van der Klaauw
voor de vernuftige, terugspringende
maanstandindicatie van de Retro
Moon. De laatste prijs was de Speciale Juryprijs. Die ging ook naar een
Nederlands atelier, dat van de ge-

broeders Grönefeld voor hun magnifieke One Hertz-horloge. Deze prijs
moet gezien worden als een beloning
voor al het hoogstaande werk dat het
atelier in Oldenzaal verricht.
De uitreiking van de prestigieuze
Horloge van het Jaar Awards vond 16
juni jl. plaats. Ruim 140 vertegenwoordigers van de internationale
horlogewereld waren erbij. Volgend
jaar nieuwe horloges en nieuwe kansen.

De tijd volgens Alessi
is vooral mooi en vrolijk

Grönefeld
One Hertz:
in 60 stapjes

#Polsmode

#SpecialeJuryprijs

Redactie 00/24 Horloges
Basel

Redactie 00/24 Horloges
Almere

V

V

Alessi is zo’n merk dat de designhuiskamers van de wereld veroverd heeft.
De naam is synoniem voor fantastisch ontworpen gebruiksvoorwerpen. Dat is precies wat Giovanni
Alessi Anghini wilde toen hij in 1921
in het Italiaanse Omegna zijn werkplaats opende: eerlijke, nuttige producten maken van metaal. Aanvankelijk werkte hij alleen in opdracht
van anderen, vanaf 1924 kwamen de
eerste zelf ontwikkelde producten op
de markt.
Als designmerk begon de faam in
1932, met het door Giovanni’s zoon
Carlo ontworpen Bombé koffie- en
theeservies. Dat servies werd na WOII
in productie genomen. Carlo Alessi
Anghini schakelde na zijn aantreden
als zakelijk leider in de jaren vijftig
steeds vaker zelfstandige ontwerpers
in en als vanaf de jaren zeventig grote
namen als Richard Sapper, Philippe
Starck en Alessandro Mendini voor
Alessi gaan werken, is de naam van
het merk definitief gevestigd.
Tegenwoordig wordt Alessi geleid
door kleinzoon Alberto die het bedrijf vooral beschouwt als een researchlaboratorium op het gebied

De One Hertz van Grönefeld kreeg
onlangs de Speciale Juryprijs bij de
verkiezing van het Horloge van het
Jaar (lees elders op deze pagina). Het
is de nieuwste creatie van dit Oldenzaalse atelier, dat eerder opzien baarde met een volledig in huis gemaakte
tourbillon.
Tim en Bart Grönefeld begonnen
in 1998 met hun eigen servicewerkplaats nadat ze beiden een jarenlange
opleiding tot horlogemaker in Zwitserland hadden gevolgd (ze werkten
acht jaar bij de vijfsterrenmanufactuur van Renaud & Papi!).
In 2008 lieten ze de GTM-96 zien
een zeer complex horloge met tourbillon en minutenrepetitie. En in
2010 verscheen de One Hertz. Dat
weer helemaal in huis gemaakte horloge laat de uren en minuten op een
kleine hulpwijzerplaat zien en toont
groot de seconden. De grote secondenwijzer gaat door een zelf ontwikkeld mechaniek niet zoals gebruikelijk in één vloeiende beweging rond,
maar in zestig kleine stapjes, prachtig
om te zien. Er zijn in 2010 12 stuks
van de One Hertz gemaakt, in 2011
komen er nog eens 20 in rosé goud.

Design van Alessi is wereldberoemd.
Seiko maakt de horloges van het
Italiaanse merk.

Tim en Bart Grönefeld uit Oldenzaal
kregen de Speciale Juryprijs tijdens de
Horloge van het Jaar-verkiezing.

Alessi voor om je pols.

van toegepaste kunst. Wat Alessi
maakt, moet mooi en praktisch zijn.
Dat geldt voor de keukenhulpjes, de
serviezen, de bestekken en al die andere huishoudelijke producten en
ook voor de vrolijke horloges. De
ontwerpen worden zoals gebruikelijk
door externe – vaak jonge – designers
gemaakt en voor de productie vertrouwt Alessi op de Japanse gigant
Seiko. Model AL10012 uit de Kaj-serie is ontworpen door Karim Rashid;
de kunststof kast is 38 mm in diameter. Het in verschillende kleuren verkrijgbare horloge kost 95 euro.
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Nu is daar de robotstofzuiger van
Roomba, van het Amerikaanse
iRobot. Het is een soort laagbijdegrondse vliegende schotel die
dankzij een vernuftige microprocessor en wat mechanische rollen, borstels en kwastjes elke kamer beter schoon krijgt dan een
mens met een slang. Sinds 2002
zijn er ruim 6 miljoen van verkocht en er is zelfs een oﬃciële
fanclub.
Ik heb een van de topmodellen gekocht en stond verlekkerd
toe te kijken terwijl het ding kriskras door de kamers gaat, zich
onder banken stoelen werkt en
terugrijdt naar zijn oplaadstation
als de accu bijna leeg is. De tijdwinst is enorm. Ik zit nu alleen
wel steeds op mijn horloge te kijken hoe lang de Roomba over een
kamer doet. Maar dat hoort bij
de gewenningsperiode, volgens
mijn psychiater.

Karel Hubert is internationaal
hoofdredacteur van het in 7
landen verschijnende 00/24
Horloges en 00/24 WatchWorld.

Tien jaar platform
The Purist

Een nieuwe, maar
stokoude competitie

Las Vegas The Purist is een horlogeplatform op internet dat tien
jaar geleden is opgezet door Thomas Mao: om zijn eigen commentaren te publiceren. Maar inmiddels is het een deskundig geleid
platform. Het jubileumfeest werd
gevierd in Las Vegas. In aanwezigheid van een flink aantal tophorlogemakers onder wie onze ‘eigen’
Bart Grönefeld, purist pur sang.

Genève Aan het einde van de 19e
eeuw werden voor het eerst competities georganiseerd waarbij de
nauwkeurigheid van horloges
werd getest. Tegenwoordig worden die tests alleen voor grote
merken gedaan, maar er komt
weer een wedstrijd voor de horlogemakers zelf. Er is ook een prijs
voor Zwitserse horlogemakersscholen. Leerzaam.

Rolex heeft niets
met rubber te maken
Amsterdam Het vereerde merk
Rolex heeft niets te maken met het
Amerikaanse initiatief om hoogwaardige banden van gevulkaniseerd rubber te maken die bestemd zijn voor de sportievere
Rolexen. De originele vouwsluiting blijft behouden. De in een
aantal kleuren gemaakte banden
zijn alleen online te koop voor
220 dollar (www.RubberB.com).

Luxe concern Richemont Richard Branson heeft
verdient erg lekker
weer een avontuur
Amsterdam Het in luxe en vooral
in horloges handelende concern
Richemont (Cartier, Piaget, Panerai, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Baume & Mercier en nog
wat meer) meldt over het financiele jaar 2010-2011 dat de omzet 33
procent gestegen is tot bijna 6,9
miljard dollar. De netto winst ging
met 79 procent omhoog naar
1.079 miljard dollar. En dat is véél.

Londen Avonturier en miljardair
Richard Branson is nu officieel
ambassadeur van het in Engeland
geliefde horlogemerk Bulova.
Daar krijgt hij ook nog geld voor,
maar dat schenkt hij aan Virgin
Unite. Dat is in tegenstelling tot
Virgins Unite geen maagdelijke
actiegroep, maar een non-profit
instelling die sociale problemen
aanpakt. Keurig.

Gratis nieuwsbrief

Veilig webwinkelen

Blijf op de hoogte

‘Tijd voor luxe’ wordt gemaakt in nauwe samenwerking met horlogemagazine 00/24 Horloges.
Gratis nieuwsbrief? www.0024horloges.nl

100 procent zekerheid bij het online kopen van
een horloge? Op www.watchbank.eu bieden
juweliers gebruikte horloges aan met garantie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van en
uitgenodigd worden voor horloge-evenementen? Meld u dan aan bij a.hoveling@motomax.nl.

