CITY WATCH

Rogier de Reiger (31)
Creative Director Appelsap
Festival
Draagt: Shirt van Our Legacy,
broek van APC, riem van
Meltin’ Pot. Horloge: Crocodile. ‘Een exclusief horloge met
klassiek design. Ik heb lang
naar zo’n model gezocht.’
Hoe exclusief? ‘In Azië
gekocht. Ik ben hier blij mee.
Voornamelijk als accessoire.
Als ik wil weten hoe laat het
is, kijk ik op m’n iPhone.’
Droomhorloge: ‘Als the sky
the limit is, dan graag een
RAF Vintage Omega 30T2.’

Watching
people
Jolanda Smit (31)
pr-manager
Draagt: Jasje van ontwerper Mattijs van
Bergen, topje van H&M, rokje van Mads
Nørgaard, panty van TopShop, vintage
Italiaanse schoenen en een tasje van
Vivienne Westwood. Horloge: G-Shock,
collectors item gekocht bij Colette, Parijs.
‘Vroeger droegen dames geen horloges,
met tijd hoefden ze zich immers niet
bezig te houden. En als ze wilden weten
hoe laat het was, vroegen ze een willekeurige gentleman ernaar. Toch is het
fantastisch om zo’n accessoire te dragen.’
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Saskia Ziengs (25)
Makelaar bij CBRE
Draagt: Gouden glittertop van Zara,
jasje en broek van H&M, schoenen van
Jessica Simpson (‘Ja, die maakt ook
schoenen kennelijk, best geinig.’), tas
van Dune.
Horloge: Michael Kors, helemaal goud. ‘Ik
vind een horloge echt een fashion item.
Het is een basic die niet mag ontbreken.
Wat mij betreft mag het dus ook wel
lekker opvallen.’

Anouk Bos (27)
Oprichter van www.
creatorsofdesire.com
Draagt: Top van Mango,
broek van Zara, sjaal
uit Dubai, schoenen
van Adidas, zonnebril
van Tom Ford en tas
van Bagsac. Horloge:
Givenchy. ‘Deze heb ik
van mijn vriend cadeau
gekregen toen we in
Dubai waren. De band is
van siliconen gemaakt
en de wijzerplaat is vrij
opvallend. Dat mag ook
wel, want het is een
mode-ding. ’
Droomhorloge: ‘Bvlgari,
rosé goud limited edition.’

Sheela Groenendijk (23)
Student Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
Draagt: ‘Ik draag vandaag alles van
Zara, behalve mijn tas, die is van
Dolce & Gabbana.’
Horloge: Dolce & Gabbana. ‘Het
horloge heeft gouden schakels
en briljanten op de wijzerplaat. Ik
vind het elegant en leuk om weer
eens iets kleins te dragen. Het
is een toevoeging aan mijn stijl.'

In deze aflevering zijn het niet
de gecompliceerde uurwerken,
tourbillons of automaten die het
straatbeeld bepalen, noch met de hand
gemaakte geguillocheerde wijzerplaten
of exclusieve chronografen.
Nee, dit zijn dragers die hun horloge
zien als modieus accessoire.
tekst & fotografie: Laurien Vest

Willem van Sas (23)
Junior Communications Executive
Draagt: Shirt van Papfar, shorts van Quicksilver, slippers van Havaianas en bril van Ray-Ban.
Horloge: Neolog QC. ‘Een horloge is een verlengstuk van iemands persoonlijkheid. Je straalt ermee
uit wie je bent. Dit horloge heeft een rustig maar
modern design en ’t past bij mij. Ik heb er meer,
dus als ik in een andere stemming ben, kies ik het
horloge waar ik me op dat moment lekker bij voel.’

Ricky Rivaro (34)
DJ, ondernemer
Draagt: ‘Ik draag graag PRPS spijkerbroeken en
Dsquared2-kleding. De armband van Buddha to Buddha
heb ik al jaren.’ Horloge: ‘Momenteel draag ik een IceWatch chronograaf.’ Droomhorloge: ‘Toch wel zo’n oude
Panerai. Ik hou van tijdloze dingen.’
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A Matter of Time

Tumaini Leito (33)
Systeembeheerder bij KLM
Draagt: Overhemd van Hugo
Boss, broek en riem van H&M,
schoenen (merk onbekend), tas
van Hugo Boss en pilotenzonnebril van H&M. Horloge: Guess.
‘Ik heb dit horloge gekregen en
inmiddels afgedragen. Zonder
kan ik het huis niet uit. Dan klopt
er iets niet. Daarbij is het van
essentieel belang dat ik 'm draag,
want ik ben altijd te laat. Hij loopt
dan ook standaard vijf minuten
voor.’ Droomhorloge: ‘Ik beschouw
een horloge wel echt als een
accessoire, dus als ik een nieuwe
zou nemen, dan een van Armani
met glimmend stalen band.’
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