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BIJ DE TIJD

Acht minuten en negen seconden duurde het avontuur van Nik Wallenda, 
maar hij zal zelf niet op zijn horloge hebben gekeken om de tijd te meten. 
De ‘King of the Highwire’ stak namelijk de Chicago River over op een stalen 
koord dat tussen twee wolkenkrabbers was gespannen. Hij ging van start op 
180 meter boven de grond en balanceerde daar vandaan naar een doel dat 
25 meter hoger lag. Gadegeslagen door zo’n 65.000 toeschouwers vestigde 
Wallenda hiermee een wereldrecord voor de steilste wandeling over een 
koord. Een dappere prestatie, want Nik Wallenda was niet gezekerd, beschikte 
evenmin over een vangnet en kreeg in ‘Windy City’ Chicago te maken met 
windvlagen tot veertig kilometer per uur. Het tweede deel van de oversteek 
legde hij bovendien geblinddoekt af. Tijdens zijn hachelijke tocht droeg de 
JeanRichard-ambassadeur een special edition van de Terrascope.

Ace Jewelers brengt Alexandre Meerson

JeanRichard breekt records met King of the Highwire

Van plan om Interstellar te gaan zien? Let als horlogeliefhebber dan 
ook eens op de horloges die twee hoofdrolspelers dragen en die een 
cruciale rol spelen in de verhaallijn. Cooper (Matthew McConaughey) 
beschikt in de film over een Hamilton Khaki Pilot Day Date. 
Coopers dochter Murph draagt een exclusief horloge dat door 
Hamilton speciaal voor dit personage is ontwikkeld. Interstellar is 
een sciencefiction film die zich afspeelt in de nabije toekomst als het 
leven op aarde ten einde loopt. Een team onderzoekers onderneemt 
een reis buiten de Melkweg om te ontdekken of de mensheid een 
toekomst tussen de sterren heeft. Hamilton was zo’n zestig jaar 
geleden voor het eerst te zien op het witte doek en heeft inmiddels 
meer dan vierhonderd filmoptredens op zijn naam staan.

Hamilton speelt belangrijke rol in Interstellar

Ace Jewelers introduceert Alexandre Meerson, een luxe 
horlogemerk geboren uit een familietraditie die teruggaat 
tot de jaren vijftig. De eerste collectie, de Altitude lijn, 
bestaat uit discrete, elegante horloges met oog voor detail. 
Alexandre Meerson groeide op als zoon van een horloge- en 
juwelenontwerper. Zijn eerste horlogecollectie presenteerde 
hij in 2014 en het doel dat hij hierbij voor ogen had was het 
creëren van een lijn moderne klassiekers. De horloges worden 
in Engeland ontworpen en de automatische uurwerken worden 
gemaakt bij de Zwitserse Vaucher Manufacture. De Alexandre 
Meerson collectie is bij Ace Jeweles op bestelling verkrijgbaar.

Een prijs winnen tijdens de Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (GPHG) is een droom van 
veel horlogemerken. Nu mocht voor het eerst een 
Nederlands merk de prestigieuze prijs mee naar 
huis nemen. Grönefeld Exclusive Timepieces uit 
Oldenzaal ontving de ‘Oscar van de horlogewereld’  
in de categorie Tourbillon Watch voor de Parallax 
Tourbillon, een horloge dat overigens ook in de 
HorlogeTest van Watching hoge ogen gooide. Bart 
en Tim Grönefeld kregen de prijs eind oktober 
overhandigd in het Grand Théatre de Genève, 
daarbij gadegeslagen door zo’n 1.500 gasten. De 
Nederlandse horlogemakers zijn heel gelukkig met 
hun prijs. Bart Grönefeld: “We waren helemaal 
overrompeld, want we hadden echt niet verwacht 
dat we zouden winnen. Deze prijs is de hoogste 
onderscheiding die je kunt krijgen. Het is een 
geweldige bevestiging voor wat we aan het doen 
zijn. We zitten nog steeds op een roze wolk.”
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Grönefeld Parallax in de prijzen tijdens Grand Prix d’Horlogerie de Genève 

Grönefeld Parallax Tourbillon


