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Visie op horloges

HET FAVORiETE HORLOGE VAN…
Juweliers hebben dagelijks te maken met de meest unieke en bijzondere horloges. Maar welk horloge is eigenlijk hun favoriet? 
De twee generaties van twee familiebedrijven beschrijven hun favoriete horloge.

Favoriet David Ben Joseph (Ace & Spyer Juweliers, 
Koningsplein 1 - Amsterdam): IWC Big Pilot
David Ben Joseph koos voor de IWC Big Pilot. “Ondanks dat ik weg ben van veel horlo-
ges, draag ik mijn IWC Big Pilot nog steeds het meest. Het is een tijdloos en simpel ont-
werp, maar wel lekker stoer en makkelijk draagbaar.”

Favoriet Amir Ben Joseph (Ace Juweliers, Leidsestraat 21 - 
Amsterdam): Breitling Chronomat Evolution
“Van jongs af aan ben ik verliefd op de Chronomat van Breitling en heb ze in verschillende 
configuraties gehad. Momenteel draag ik de stalen versie met roségouden accenten, afgewis-
seld met een rubberen, lederen of stalen band.”

Favoriet Alon Ben Joseph (Ace & Dik Juweliers, Van 
Baerlestraat 46 - Amsterdam): Ace Limited Edition Chrono
“Het is een familiedroom geweest om ons eigen horloge te ontwerpen en te laten produceren 
in Zwitserland. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij deze zomer de Ace Limited Edition Chrono 
kunnen presenteren. Ik ben nu een protoype aan het testen!”

Favoriet Ab van Hell (Van Hell juweliers, Hoofdstraat 133 – 
Apeldoorn): IWC Portuguese Perpetual Calendar
De eerste versie van de IWC Portuguese Perpetual Calendar, de favoriet van Ab van Hell, 
is voorzien van een eeuwigdurende kalender en maanfase-aanduiding. Met dit bijzondere 
model kan men het exacte aantal dagen tot de volgende volle maan aflezen.

Favoriet Anton van Hell (Van Hell juweliers, Utrechtsestraat 
28 – Amersfoort): Omega Cosmic
Het favoriete horloge van Anton van Hell is de Omega Cosmic, een nieuwe editie van het 
gelijknamige horloge uit 1951. Omega bracht deze reproductie uit in de Museum Collection 
die bestaat uit een aantal unieke horloges uit de geschiedenis van het Zwitserse merk. Anton 
van Hell draagt de Cosmic graag omdat het horloge een aparte uitstraling heeft en hij er een 
mooi, historisch verhaal bij kan vertellen.

Favoriet Aart van Hell (Van Hell juweliers, Utrechtsestraat 28 
– Amersfoort): Omega De Ville Rattrapante
Aart van Hell koos voor de De Ville Rattrapante van Omega, vanwege de krachtige uitstra-
ling van het horloge en het feit dat het een rattrapante, oftewel dubbelchronograaf is. Dit 
betekent dat de chronograaf is uitgerust met een tweede wijzer die gelijk kan worden gezet 
met wijzer nummer één, zodat de tussentijden eenvoudig kunnen worden afgelezen. 


