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CHIC
Als partner van de Miss 
Zwitserland-verkiezing 
weet Balmain al 
wat het hart van de 
toekomstige Miss 
Zwitserland sneller laat 
kloppen: het Madrigal 
Lady II-horloge. Naast 
Balmain ook andere 
chique en zomerse 
dameshorloges.

Door: Joke Sants

 VOOR SWISS MISS EN 
 ANDERE MISSES 

Balmain neemt sinds 2005 de taak op zich 
om een trendy horloge te ontwerpen dat 
de ultieme ‘Swiss Miss’ altijd bij de tijd 
houdt. Dit jaar valt de eer te beurt aan een 
Madrigal Lady II-horloge met 60 diamanten 
en een arabeskversiering op de wijzerplaat. 
De technische eigenschappen van het 
horloge: Zwitsers quartz-uurwerk, kast van 
316L RVS, bicolor staal, roségeel of rosé met 
goud PVD, doorsnede 32 mm, 6,90 mm dik, 
saffierglas. Sommige kasten zijn afgezet 
met 60 Wesselton-diamanten van 1,00 mm 
doorsnee en 0,23 ct. Wijzerplaatopties: licht 
geborsteld zilver met moderne arabesken, 
wit of lichtgrijs parelmoer en licht geborsteld 
bruin. Band van RVS, bicolor staal, roségeel of 
rosé met goud PVD. Waterdicht tot 5 ATM. 

Overigens is een tiara geen voorwaarde om 
een van deze horloges te mogen dragen; de 
collectie is beschikbaar voor alle andere 
misses ter wereld.

WWW.BALMAINWATCHES.COM

 LADIES MULTIHANDS 

Citizen heeft deze zomer een aantal nieuwe 
modellen in de collectie waaronder het 
damesmodel FD2033-52W Ladies Multihands. 
Dit rosé gekleurde horloge is voorzien van 
Eco-Drive aandrijving, een stalen kast met vijf 
Swarovski-elementen, 24-uurs aanduiding, dag- 
en datumaanduiding. Waterdicht tot 5 ATM. 

WWW.CITIZENWATCH.NL

 MAANMAGIE EN 
 SPORTIEF KERAMIEK 

De DS First Lady Moon Phase is een mysterieus 
en ingenieus horloge, aldus Certina; niet 
alleen door de techniek, maar ook door het 
esthetische ontwerp en de heldere parelmoeren 
wijzerplaat. Uitgerust met het Precidrive™ 
quartz-chronograafuurwerk en een maanfase-
aanduiding. 

Door de combinatie van het roségoud PVD en 
de keramische bezel heeft het horloge een 
sportief karakter. De DS First Lady Moon Phase 
combineert chronograaffuncties, de standaard 
tijdweergave en de maanfase-aanduiding, 
huizend in een geborstelde en gepolijste stalen 
38 mm kast met PVD-roségoud.

Het horloge is voorzien van dubbelzijdig 
ontspiegeld saffierglas, een lichte parelmoeren 
wijzerplaat met als tranen gevormde indexen, 
een geluksster van diamant op de 10 uur en een 
datumvenster op 4 uur. De meeste elementen 
op de wijzerplaat zijn voorzien van een PVD-
coating van roségoud, waaronder de wijzers, het 
afgeronde maanvenster, de kleine secondewijzer 
en chronograafwijzers, de beschermde kroon 
en de poussoirs. De PVD-roségouden kast 
heeft een keramische lunette met inkepingen. 
De cabochon van de kroon is van bijpassend 
keramiek. De basisversie is uitgerust met een 
witte lederen band en een vouwsluiting met 
dubbele drukkers. Er zijn meerdere modellen 
beschikbaar. Waterdicht tot 10 ATM. 

WWW.CERTINA.COM

 KIJKJE IN UURWERK 

Chic zijn de modellen van Rado, 
waaronder de Rado Centrix Automatic 
Open Heart met de zeven diamanten 
van 0.027 ct en vijf van 0.010 ct. 
Het horloge geeft een kijkje in het 
automatische uurwerk. Overige 
kenmerken zijn de lichte wijzerplaat, 
stalen kast, leren band, saffier 
kristalglas. De diameter meet 33 mm. 
Waterdicht tot 3 ATM.

WWW.RADO.COM
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Het probleem is niet nieuw, maar een waarschuwing 
is nog steeds op zijn plaats. Regelmatig worden 
synthetische diamanten aangetroffen tussen partijen 
natuurlijke diamanten, met name uit Aziatische 
landen, én tegenwoordig ook nog voorzien van valse 
GIA-certificaten. Juweliers en goudsmeden die losse 
diamanten innemen en taxateurs die regelmatig 
sieraden uit het buitenland onder ogen krijgen: alert 
blijven en bij twijfel het NEL (Nederlands Edelsteen 

Laboratorium) inschakelen, is het devies. 

Door: Joke Sants

Al jaren verschijnen in toenemende mate 
synthetische diamanten op de markt. 
Aanvankelijk alleen in de kleur geel; 
kleurloze diamant was moeilijker te 
synthetiseren. Maar door verbeteringen 
in technologie en productieprocessen 
variëren synthetische diamanten steeds 
meer qua eigenschappen.

Taxateurs 
Nederlandse groothandels, juweliers 
en goudsmeden betrekken hun 
diamanten over het algemeen van 
betrouwbare diamantleveranciers die 
zijn aangesloten bij de World Federation 
of Diamond Bourses. Toch is het zaak het 
probleem niet te onderschatten, vinden 
edelsteendeskundigen Hanco Zwaan 
en George Hamel: ‘‘Vooral taxateurs van 
juweliersartikelen moeten goed opletten. 
Zij krijgen nogal eens sieraden in handen 
die in het buitenland zijn aangeschaft. 
Maar ook juweliers en goudsmeden 

moeten alert zijn als ze losse diamanten 
van particulieren innemen.’’

Controle via NEL 
Het Nederlands Edelsteen Laboratorium 
(NEL) is volgens Hanco Zwaan goed in 
staat vakgenoten te helpen. ‘‘Juweliers, 
goudsmeden en taxateurs kunnen bij 
twijfel bij het NEL terecht. Als lab hebben 
we herhaaldelijk aangegeven hier klaar 
voor te zijn. We kunnen onderscheid 
maken en hebben een protocol voor het 
testen van diamant in sieraden op de 
eventuele aanwezigheid van synthetische 
diamant.’’

FO
TO

: 
NE

DE
RL

AN
DS

 E
DE

LS
TE

EN
 L

AB
OR

AT
OR

IU
M

 A RTIKELEN OP WEBSITE 

Het NEL informeert inmiddels al twintig 
jaar over de komst en ontwikkeling van 
synthetische diamant en probeert de 
branche via artikelen en updateseminars 
zo goed mogelijk te informeren. 
Edelsteendeskundige Hanco Zwaan 
waarschuwde meerdere keren in Edelmetaal 
voor frauduleuze praktijken. De redactie 
heeft de belangrijkste artikelen over dit 
onderwerp verzameld en geplaatst op 
WWW.EDELMETAAL.NL. 

S Y N T H E T I S C H

SYNTHETISCHE DIAMANT WORDT DOOR HET TOEPASSEN VAN GEAVANCEERDE TECHNIEKEN EN BEHANDELINGEN 
IN VEEL VERSCHILLENDE KLEUREN EN GROTERE MATEN AANGEBODEN. DE RODE STEEN WEEGT 2.02 CT.


