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Wij zijn Staudt Twenthe en we vinden het 
fantastisch om horloges te maken. En dat doen 
we graag op onze eigen manier. Omdat alle 
gebaande paden al bewandeld zijn. We vinden 
dat de horlogewereld wel een opfrisser kan 
gebruiken. Met ons verhaal, verfi jnde horloges 
en kernwaarden willen wij plezier, service 
en loyaliteit terugbrengen in een wereld die 
steeds meer is gaan draaien om ratio. 

Graag nodigen we u uit om de tijd te nemen 
u in te lezen in de wereld van Staudt. In 
deze catalogus leest u niet alleen over 
onze horloges, maar ook hoe wij ons bedrijf 
opbouwen en met welke kernwaarden. Omdat 
we u willen meenemen tot het hart van onze 
organisatie; waarom we doen wat we doen. 
Veel leesplezier!
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Sinds mijn vijfde speel ik accordeon. Geen volksmuziek, maar klassieke muziek, tango 
en ook jazz. Het was niet het meeste coole instrument, maar dat weerhield me er niet 
van om mijn leven hieraan te wijden. Tijdens mijn middelbare schooljaren ontmoette 
ik Claudio, één van de beste accordeonisten ter wereld. Het maakte mij niet uit hoe 
en waar, maar ik móest bij hem studeren. Zo gezegd, zo gedaan. Op mijn achttiende 
pakte ik mijn biezen en verhuisde naar Italië om aan het conservatorium in Pescara te 
studeren. Het eerste jaar was fantastisch. Claudio werd een soort  tweede vader voor 
mij en ik studeerde uren en uren op mijn accordeon. Tot diep in de nacht focuste ik 
mij op mijn droom om topaccordeonist te worden. 

Maar in het tweede jaar veranderde er iets. Ik voelde me eenzaam. Hoe en waarom, 
dat wist ik niet. Het voelde alsof ik niet meer op de juiste plek was. Om dat gevoel 
voor mijzelf te maskeren begon ik me te focussen op andere bezigheden. Voor het 
mooie drukpotlood dat ik van mijn ouders kreeg voor mijn verjaardag besloot ik met de 
hand een lederen etui te naaien. Uiteindelijk heb ik tientallen etuis, hoesjes en andere 
lederwaren gemaakt, allemaal volledig met de hand. Het nadeel was dat mijn handen 
last hadden van de naalden en de lijm, dus legde ik deze werkzaamheden neer. Ik begon 
mij te verdiepen in een oude liefde. Sinds ik op mijn twaalfde mijn eerste horloge kreeg 
van mijn grootouders was ik gek op mechanische horloges. Bijna obsessief wilde ik 
zoveel mogelijk leren over deze wondere wereld. Dat mondde uit in een zoektocht 
naar mijn perfecte horloge. Dat moest voldoen aan: een blauwe wijzerplaat, ingetogen 
en van topkwaliteit. Ondanks mijn intensieve speurtocht kon ik mijn perfecte horloge 
niet vinden bij derden, er bleef maar één optie over: ‘dan doe ik het zelf wel’.
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Van de eerste schetsen naar het uiteindelijke 
ontwerp van de eerste Staudt Praeludium.

Ik begon schetsen te maken, digitaliseerde ze en 
printte deze uit om ze in verschillende horlogekasten 
uit te proberen. Het bleef niet bij ontwerpen. Op 
internet kocht ik oude uurwerken en sloopte ze. In 
het begin wist ik niet wat ik aan het doen was. Het 
assembleren ging de eerste keren dan ook vaak mis, 
maar na verloop van tijd begon ik het door te krijgen. 
Stap voor stap kreeg mijn eigen horloge vorm.

Het horloge-avontuur in Italië was de façade 
geworden van een zware periode. Uiteindelijk is 
mijn muziekstudie in Italië abrupt geëindigd in een 
roerige tijd, waarin ik weer mijn biezen pakte. Ditmaal 
om zo snel mogelijk weer terug naar Nederland te 
gaan. Karma is onvermijdelijk en de negativiteit die 
ik uitstraalde dwong mij om harde te lessen te leren. 
Maar ik ging wel naar huis met iets dat zou uitgroeien 
tot mijn levenswerk: mijn eigen horloge.

Terug in Nederland vervolgde ik mijn muziekstudie 
aan het conservatorium in Den Haag. Tijdens een 
horloge-event begin 2014 werd ik aangesproken 
door horlogeliefhebbers, zij vroegen wat voor een 
horloge ik droeg. Ik vertelde mijn verhaal: over de 
muziek, de eenzaamheid en dat ik het horloge zelf had 
gemaakt.  Hun eerste reactie? “Wat kost dat dan?”. 
Daar had ik geen antwoord op. Ik herinner me dat 
moment nog goed. Het voelde fantastisch. Mensen 
vroegen me om mijn creatie met hen te delen. Ik 
voelde dezelfde motivatie waarvoor ik duizenden 
uren op mijn accordeon had gestudeerd. Immers is 
de kroon op al dat studeren het voorrecht om het 
met anderen te mogen delen. Het was voor mij dan 
ook geen moeilijke vraag. Ik ging horloges maken!
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Geld had ik niet. Dus ik leende maximaal bij 
van mijn studiefi nanciering en ging meteen aan 
de slag om mijn eerste horloge te ontwikkelen. 
Ik ontwierp een horlogekast, ontwikkelde een 
horlogedoos, bouwde zelf een website, deed de 
fotografi e, zocht een goed horlogeband-atelier 
en ga zo maar door. In oktober 2014 was het 
zover en kon ik mijn eerste horloge presenteren: 
de Staudt Praeludium Hand Wound in titanium. 
In totaal heb ik 45 exemplaren van dit horloge 
gemaakt. Ieder horloge assembleerde ik zelf. Ik 
zat boordevol ideeën en energie. Niet voor niets 
noemde ik mijn eerste horloge de Praeludium; 
de inleiding. Dit eerste horloge is uitgegroeid 
tot een hele collectie en daarmee de basis 
geworden van het horlogemerk dat we nu 
zijn. Met een koffertje vol horloges bezocht 
ik  met de trein juweliers door heel Nederland 
met de simpele pitch: “Ik ben Yvo, kom uit 
Twenthe, speel accordeon en maak horloges”. 
Zo bouwde ik met bloed, zweet en tranen de 
fundamenten van Staudt Twenthe Watches op. 

Mijn accordeon heb ik overigens niet aan de 
wilgen gehangen. In Italië heb ik mijn intrinsieke 
motivatie voor het instrument verloren. Terug 
in Nederland kon ik alleen nog maar denken aan 
tandwieltjes, wijzerplaten en horlogekasten, 
waardoor ik eind 2014 ben gestopt met mijn 
muziekstudie. De jaren daarna heb ik langzaam 
het ‘moeten’ accordeonspelen omgebogen naar 
‘mogen’. Hierdoor heeft de accordeon weer een 
positievere rol gekregen in mijn leven.
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kom uit Twente,
speel accordeon
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Door een stormachtige samenloop van omstandigheden is de ene droom 
ogenschijnlijk in duigen gevallen, om plaats te maken voor een nieuwe droom. 
Ik ben ontzettend gelukkig en dankbaar voor deze verandering. Maar het heeft 
me ook in een wereld geworpen waar ik nooit bewust voor gekozen heb. Het 
was aanvankelijk immers nooit mijn bedoeling om een bedrijf op te zetten. De 
wereld waar ik in eerste instantie voor gekozen had is een wereld gefundeerd 
op idealisme. Welke motivatie is er anders denkbaar wanneer je heel je leven 
wijdt aan een passie voor het bespelen van een trekzak? De horlogewereld is ooit 
begonnen met diezelfde onvoorwaardelijke liefde, maar de overblijfselen daarvan 
zijn vandaag de dag lastig terug te vinden. Het wordt voornamelijk geleid door 
mensen die zich druk maken om grafi eken, marges en KPI’s. De liefde voor het 
creëren staat voor mij voorop. De rest is bijzaak. 

Een horloge is voor velen een symbool van succes. En het wordt daarmee het 
fundament van identiteit. Als de vacht van een harige hond. Het ziet er imposant 
uit, maar wanneer diezelfde hond drijfnat uit het water loopt zie je dat er zonder 
die vacht weinig overblijft. Succes is niet iets dat je jezelf aanmeet of een attitude. 
Het is een gevolg een positieve mindset, zelfacceptatie en tevredenheid. Idealiter 
is succes dan ook intrinsiek. Mijn horloges zijn een refl ectie van identiteit. Het is 
de drager die het horloge identiteit geeft. 

Het is een groot compliment voor me dat er zoveel mensen op de wereld een 
Staudt dragen. Wat is begonnen als een vlucht voor eenzaamheid is uitgegroeid 
tot een fantastisch ondernemend avontuur. Het is mijn levenswerk geworden. Mijn 
allereerste horloge en de huidige collectie heten Praeludium, een Latijnse muzikale 
term voor ‘inleiding’. We staan nog maar aan het begin van een groot avontuur! 

Yvo Staudt - oprichter en eigenaar Staudt Twenthe Watches
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Succes is 
intrinsiek.
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Het merk Staudt 
is jong en fris, 
doch klassiek.

Onze naam is ons merk. Dat geven we lading door uitstraling, gedragingen, 
uitingen en energie, met als fundament de onderstaande kernwaarden. We 
zien ons merk als een persoon, iemand die je graag te vriend hebt. Omdat 
diegene je energie geeft, leuk is om bij in de buurt te zijn, nadenkt over het 
leven en ook nog eens mooie horloges maakt. We beleven erg veel plezier 
aan het uitbouwen van ons merk, dat zien wij als een uitdagend avontuur. 

Eigenzinnig
De gebaande paden zijn al vaak 
bewandeld. We zijn niet bang om 
“anders” te zijn en doen het liever 
op onze eigen manier! 

Loyaal
We zijn trots op onszelf en onze 
klanten. We blijven daarom trouw 
aan onze waarden en gaan door het 
vuur voor onze klanten. 

Authentiek
Alles wat wij doen is echt. Omdat 
het bij ons past. Ongeveinsd en 
zonder façade.

Plezier
Wat wij doen vinden we prachtig, 
dat willen we uitstralen en delen. 
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Techniek staat in dienst van het sieraad
Veel horlogemakers denken vanuit 

techniek, een vernuftigheid of complicatie. 
Voor ons is een horloge een sieraad. De 
gebruikte technieken dienen in dienst te 

staan van het sieraad. 

Luxe, zonder poespas.
Luxe is fantastisch, een compliment 
van de natuur en voor jezelf. Wij 
vinden luxe het mooist wanneer het 
hand in hand gaat met een gezonde 
dosis nuchterheid. Wanneer ‘simpel’ 
een compliment is. 

Bescheiden van buiten, stralend van binnen
Sinds het eerste horloge dat de naam Staudt 

droeg was dit motto de kapstok voor onze 
ontwerpen. Een Staudt moet een bepaalde 
gedistingeerdheid uitstralen. Het overtuigd 

niet door geschreeuw, maar door inhoud. 

Dit houden we in ons achterhoofd 
als we onze horloges ontwerpen.
Wij houden van horloges. Het zijn sieraden die een mechanisch wondertje behuizen. 
Tot in de kleinste details ontwerpen en ontwikkelen wij onze horloges. Om een 
product te creëren met eeuwigheidswaarde dat meerdere generaties zal bestaan.  
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Wanneer simpel
een compliment is.
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Onze horloges ontwerpen, ontwikkelen en assembleren we in Nederland. 
We werken nauw samen met ambachtslieden die onze halffabrikaten maken: 
horlogekasten, tandwielen, glazen, pakkingen, wijzerplaten, schroefjes, etc. Alle 
onderdelen komen samen in ons atelier in Hengelo, waar onze horlogemakers 
ze assembleren tot een horloge.
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We werken met Zwitserse ETA-uurwerken, 
omdat we betrouwbaarheid en beschikbaarheid 
van onderdelen erg belangrijk vinden. De techniek 
staat in dienst van het sieraad. Daarom zijn er 
veel onderdelen die we vervangen of verbeteren. 
Zo maken we voor ons handopgewonden kaliber 
een geheel nieuwe 3/4-brug met chatons, 
monteren we een zwanenhals-fi jnregulering, 
werken we het gehele uurwerk opnieuw af, 
blauwen we de schroefjes met hitte en vergulden 
het uurwerk met 18 karaat roségoud. 
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5. Thermisch geblauwd
De stalen schroefjes worden door 
een vlam verwarmd totdat ze 
blauw uitslaan. Als je ze er precies 
op tijd uit haalt krijg je een mooie 
donkerblauwe gloed.

10. Zwanenhals-fi jnregulering
De staalkleurige veer in de vorm 
van een zwanenhals zorgt door 
de excentrische schroef voor een 
ultiem gedetailleerde regulering van 
het uurwerk. De bovenkant is subtiel 
mat geborsteld.

8. Circulaire Cote D’Geneve
Alle bovenste uurwerkonderdelen 
zijn voorzien van een geslepen 
Cote D’Geneve in cirkels, uitgelijnd 
rondom de middelste robijn. Het is 
zo fi jn geslepen, dat het bijna zo 
zacht als satijn oogt.

11. Perlage
De echappement-brug is 
gedecoreerd met perlage. Door 
een kleine frees met rubberslijpsel 
worden er stuk voor stuk handmatig 
cirkels geslepen op het metaal.

3. Sunburst geslepen
De opwindraderen zijn gedecoreerd 
met een sunburst-effect, ze glimmen 
als de achterkant van een CD.

7. 18 karaat goud
Het gehele uurwerk is verguld met 
18 karaat rose goud.

1. Zandstralen
Met heel fi jn zand is de platine (het 
onderste deel van het uurwerk) 
gezandstraald, om het een matte 
afwerking te geven.

12. Chatons
Vroeger werden massief gouden 
chatons gebruikt als fi tting voor 
de robijnen, zodoende kon men 
de robijnen makkelijker zonder 
beschadingen monteren. Vandaag 
de dag is dat niet meer nodig. Maar 
uit een ode aan ons mooie vak 
gebruiken wij ze nog wel.

6. Lasergravering
Het Staudt-logo met wapen wordt 
tot op de honderste milimeter 
nauwkeurig op de 3/4-brug 
gegraveerd met een laser.

4. De fameuze 3/4-brug
Veel oude uurwerken waren 
voorzien van deze grote brug, die 
minstens 3/4e van het uurwerk 
beslaat. Lastig te monteren voor 
een horlogemaker, omdat alle asjes 
in één keer goed moeten vallen. 
Daarom worden er vaker kleinere 
bruggen gebruikt.

9. Swiss made
Alle werkzaamheden aan onze 
uurwerken voeren we samen met 
onze partners uit in Zwitserland, 
daar heb je vele kleine fabriekjes 
die gespecialiseerd zijn in het 
maken van horlogeonderdelen. De 
uurwerken worden in ons atelier in 
Nederland geassembleerd.

2. De veerton
We hebben een deel van de 
3/4e-brug open gelaten, zodat je 
de veerton kunt zien. In de veerton 
zit de veer waarmee het uurwerk 
opgewonden wordt.
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Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
in het Rietstap Armorial General. De familie 
Staudt heeft zich altijd gekenmerkt door 
ondernemendheid en excentriciteit. Het is 
van oudsher een Duitse naam, waarvan de 
oorsprong teruggaat naar de 16e eeuw.

Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
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Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 

De familie 

Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 
Het wapen in ons logo is het familiewapen van 
Staudt. Dit wapen is offi cieel gedocumenteerd 

Een handgemaakte stempel door Friedrich Staudt.
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Friedrich Staudt (1809-1876) was een 
opmerkelijke avonturier die als een van de eerste 
Nederlandse ballonvaarders door Nederland 
en Duitsland reisde om zijn indrukwekkende 
vliegende luchtbal te laten zien. Daarnaast 
had Friedrich een octrooi verworven met zijn 
uitvinding: een speciale stempelinkt, die hij 
verkocht vanuit zijn fabriek in Wierden. Alle 
stempels werden met de hand gegraveerd. 

De creativiteit en het ondernemerschap 
van Friedrich staat centraal bij Staudt. Zijn 
extravagante verhaal zal een belangrijke rol 
gaan spelen in onze toekomstplannen.

Een oproep uit de krant van 1839.
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Een kleine 300 jaar geleden kwam de familie 
Staudt naar het oosten van Nederland. 
Oorspronkelijk is Staudt een Duitse naam, er 
is zelfs een dorpje dat dezelfde naam draagt. 
Maar onderhand is het een bekende naam in 
Twente en omstreken.

Het Staudt HQ is gevestigd in Ootmarsum, 
een charmante stad in het uithoekje van 
Twente dat bekend staat als ‘kunststad’. In 
een eeuwenoud monumentaal boerderijtje, 
midden in het centrum, ontwerpen, 
ontwikkelen en assembleren wij onze 
prototypes. Het Staudt HQ is ook open voor 
bezoek op afspraak, u bent van harte welkom!

Onze horloges worden geassembleerd en 
onderhouden in ons Staudt Servicecentrum in 
Hengelo. In ons state of the art-atelier werken 
horlogemakers Jasper en Michel aan onze 
uurwerken.
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Team Staudt wint de Kensington Polo Trophy 2018! Zürich, 16 juni 2018
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Black Edition Guilloche Chronograph
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Hoe meer kleur hoe beter!



2013 2014 2015
Het allereerste Staudt-horloge 
is een feit! Tijdens zijn studie 

aan het conservatorium 
ontwierp Yvo Staudt zijn 
perfecte horloge. Van dit 

horloge is er maar één gemaakt. 

De wijzerplaat bevat een 
drukfout. In de sub-dial staan 
drie getallen: 60, 20 en 30. 

Terwijl die laatste een 40 had 
moeten zijn.

Nadat horlogeliefhebbers 
vroegen of Yvo’s eerste 

horloge te koop was, begon 
de ontwikkeling van de eerste 

Praeludium Hand Wound. 
In totaal zijn er 45 stuks 

gemaakt van dit horloge van 
titanium, waarvan 5 met een 

geskelleteerd uurwerk.

In 2014 is Staudt Twenthe 
offi cieel opgericht.

In september 2015 is de 
huidige Praeludium-collectie 
geïntroduceerd. De collectie 

bestond uit de Hand Wound en 
Automatic, beide beschikbaar 
in drie kleuren: Staudt-blauw, 

ivoor en zwart. 

Voor de Praeludium Hand 
Wound hebben we met onze 
Zwitserse partner een eigen 

uurwerk ontwikkeld, gebaseerd 
op het Unitas uurwerk. 
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2016 2017 2018
Yvo ontmoette de 

wereldberoemde handgraveur 
Jochen Benzinger. Het klikte 
goed tussen die twee en ze 
besloten samen te werken. 

Het resultaat is de Praeludium 
Guilloche, een massief gouden 

horloge waarvan de zilveren 
wijzerplaat volledig met de 

hand van guilloche is voorzien. 
Dit horloge is gelimiteerd op 25 

exemplaren.

De Praeludium-collectie breidt 
zich uit met de Praeludium 
Petit. Een elegant horloge 

met een diameter van 37mm, 
beschikbaar in de drie bekende 

Staudt-kleuren.

De Praeludium Hand Wound is 
nu ook beschikbaar in massief 

18 karaat roségoud. 

 Een project met een lange 
voorbereiding van bijna vier 
jaar komt tot uitvoering: de 

chronograaf wordt toegevoegd 
aan de Praeludium-collectie! 
Een horloge dat de klassieke 
uitstraling van de collectie 

combineert met de sportiviteit 
en functionaliteit van een 
chronograaf-complicatie.
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2019
Aan de Praeludium-collectie wordt 

een speciale kleur toegevoegd: 
British racing green. Een horloge dat 

het vintagegevoel van de collectie 
uitlicht.

De meest sportieve telg van de 
collectie wordt geïntroduceerd. 

De Praeludium Chronograph Black 
Edition, gelimiteerd op 

100 exemplaren. 

41

2020
Tijd voor kleur! De Ton 
sur ton-collectie wordt 

toegevoegd aan het gamma. 
Dit is de allereerste, échte 

damescollectie. In de collectie 
zitten zes verschillende kleuren, 

elk gelimiteerd op 
100 exemplaren.

2021
Een nieuw meesterwerk wordt 
geïntroduceerd. Een massief 
gouden chronograaf met een 
wijzerplaat die met de hand 

is geguillocheerd, gelimiteerd 
op 50 exemplaren. Daarnaast 

is er ook een stalen versie 
gelanceerd met een blauwe 

Guilloche wijzerplaat.

Staudt Twenthe Watches 
wordt Staudt Chronometrie.



Wist u dat...
Praeludium een Latijnse term uit 
de muziek is, veel gebruikt door 
J.S. Bach? Het is een inleiding 
en voorbode voor hetgeen als 
hoofdcompositie wordt gezien.P31.011
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P31.011-A01 P31.031-A03P31.022-A02
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Specifi caties

Praeludium 
Petit
Edelstaal (316L); 37mm in diameter, 
8.5mm dik (incl. glas);  45mm lug-to-lug; 
lug breedte 20mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk (ETA 
2892-2); 28.800bph; 25 jewels; 42 uur 
gangreserve; circulaire Côtes de Genève; 
perlage; geblauwde schroeven; 18ct. 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Staudt-blauw, ivoor en zwarte two-
tone (handgespoten en lithografi e) 
dubbellaags messing wijzerplaat; 
arabische nummering; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers (bij ivoren 
wijzerplaat: door hitte geblauwd).

wijzerplaat 
en wijzers

Saffi erkristal aan weerszijden; beiden 
dubbel ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Alligatorlederen horlogeband
met vouwsluiting.

horlogeband

2.389,00 europrijs
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P31.051-A04
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Specifi caties

Praeludium 
Mother of Pearl
Edelstaal (316L); 37mm in diameter, 
8.5mm dik (incl. glas);  45mm lug-to-lug; 
lug breedte 20mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Lapis Lazuli blauwe parelmoer wijzerplaat 
met stalen opgelegde indexes; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers.

wijzerplaat
en wijzers

Automatisch Zwitsers uurwerk (ETA 
2892-2); 28.800bph; 25 jewels; 42 uur 
gangreserve; circulaire Côtes de Genève; 
perlage; geblauwde schroeven; 18ct. 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan weerszijden; beiden 
dubbel ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Alligatorlederen horlogeband
met vouwsluiting.

horlogeband

2.389,00 euroPrijs
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Specifi caties

Praeludium 
Automatic
Edelstaal (316L); 42.5mm in diameter; 
10.6mm dik (incl. glas);  51.4mm lug-to-
lug; lug breedte 22mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk (ETA 
2892-2) met datumaanduiding; 
28.800bph; 25 jewels; 42 uur 
gangreserve; circulaire Côtes de Genève; 
perlage; hitte geblauwde schroeven; 18ct. 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan voorzijde; dubbel 
ontspiegeld; gebold.

glas

Alligatorlederen horlogeband
met vouwsluiting.

horlogeband

Staudt-blauw, ivoor en zwarte two-
tone (handgespoten en lithografi e) 
dubbellaags messing wijzerplaat; 
arabische nummering; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers (bij ivoren 
wijzerplaat: door hitte geblauwd).

wijzerplaat 
en wijzers

2.489,00 europrijs
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P11.011-A01



Blauw,
Blauwer,
Staudt-blauw.
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Specifi caties

Praeludium 
Hand Wound
Edelstaal (316L) of 18 karaat roségoud; 
42,5mm in diameter; 10,51mm dikte (incl. 
glas),  51,4mm lug-to-lug; lug breedte 
22mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Zwitsers handopwinduurwerk 
(gemodifi ceerd Unitas 6498-1) met 
kleine seconde op zes uur; driekwart 
platine; 18.000Bph; 17 jewels, 42 
uur gang reserve; circulaire côtes de 
Genève; perlage; 18kt. roségoud verguld; 
geblauwde schroeven; zwanenhals-
fi jnregulering; chatons.

uurwerk

Alligatorlederen horlogeband met stalen 
vouwsluiting of 18 karaat roségouden 
doorngesp.

horlogeband

Staudt-blauw, ivoor en zwarte two-
tone (handgespoten en lithografi e) 
dubbellaags messing wijzerplaat; 
arabische nummering; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers (bij ivoren 
wijzerplaat: door hitte geblauwd).

wijzerplaat 
en wijzers

Saffi erkristal aan weerszijden; beiden 
dubbel ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

2.689,00 euro (edelstaal)
10.789,00 euro (18kt. roségoud)

prijs
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Wist u dat...
Yvo Staudt bijna vier jaar aan de Praeludium 
Chronograph heeft gewerkt? Na zes 
verschillende versies van de horlogekast 
is de bovenstaande horlogekast het 
uiteindelijk geworden.

56



P41.011-A01 P41.031-M11P41.022-A02

1:1

57



Edelstaal (316L); 41mm in diameter; 
13.6mm dik (incl. glas);  51.4mm lug to 
lug; lug breedte 22mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk 
(Valjoux 7753) met chronograaf-
functie; 28.800bph; 27 jewels; 48 uur 
gangreserve; côtes de Genève; perlage; 
hitte geblauwde schroeven; 18 karaat 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan weerszijden; dubbel 
ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Alligatorlederen horlogeband
met vouwsluiting of stalen Milanaise 
horlogeband.

horlogeband

Specifi caties

Praeludium 
Chronograph

Staudt-blauw, ivoor en zwarte two-
tone (handgespoten en lithographie) 
dubbellaags messing wijzerplaat; 
arabische nummering; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers (bij ivoren 
wijzerplaat: door hitte geblauwd).

wijzerplaat 
en wijzers

3.289,00 euro (op leder)
3.478,00 euro (op Milanaise)

prijs
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Edelstaal (316L); 41mm in diameter; 
13.6mm dik (incl. glas);  51.4mm lug to 
lug; lug breedte 22mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk 
(Valjoux 7753) met chronograaf-
functie; 28.800bph; 27 jewels; 48 uur 
gangreserve; côtes de Genève; perlage; 
hitte geblauwde schroeven; 18 karaat 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan weerszijden; dubbel 
ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Shell Cordovan horlogeband met 
enkele vouwsluiting.

horlogeband

Specifi caties

Praeludium Chronograph
British Racing Green

Donkergroene (handgespoten en 
lithographie) dubbellaags messing 
wijzerplaat; arabische nummering; 
roségoud vergulde bladvormige 
gepolijste wijzers.

wijzerplaat 
en wijzers

3.289,00 europrijs
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P45.034-R03
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Edelstaal (316L) met DLC-coating; 41mm 
in diameter; 13.6mm dik (incl. glas);  
51.4mm lug to lug; lug breedte 22mm; 3 
bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk 
(Valjoux 7753) met chronograaf-
functie; 28.800bph; 27 jewels; 48 uur 
gangreserve; côtes de Genève; perlage; 
hitte geblauwde schroeven; 18 karaat 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan weerszijden; dubbel 
ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Rubberen horlogeband met doorngesp.horlogeband

Specifi caties

Praeludium Chronograph
Black Edition

Zwarte (handgespoten en lithographie) 
dubbellaags messing wijzerplaat; 
arabische nummering met BGW09 
Luminova; stalen bladvormige gepolijste 
wijzers met PVD coating, gevuld met 
BGW09 Luminova.

wijzerplaat 
en wijzers

100 exemplarenlimitering

3.489,00 europrijs
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Dit is een meesterwerk. Elk 
lijntje op de wijzerplaat is 

handmatig uitgesneden uit 
massief zilver. Er zijn maar een 
handjevol mensen op de wereld 

die deze techniek beheersen.



P12.072-A02

66



Guilloche is een geometrisch patroon dat sinds de 16e 
eeuw gebruikt wordt voor de decoratie van hout en ivoor. 
Het patroon symboliseerde de positie van de soeverein, 
alles draaide rond de koning. Veel van de koningen 
leerden dan ook deze ambachtelijke techniek op een rose 
engine, zoals afgebeeld hiernaast. Pas in de 18e eeuw 
werd deze techniek voor het eerste op de wijzerplaat 
van een horloge gebruikt door Abraham-Louis Breguet. 
Tegenwoordig zijn er nog maar een paar ambachtslieden 
die deze bijzondere techniek meester zijn.

De rose engine is een speciale draaibank met als 
bijzonderheid dat niet het freesje beweegt over de 
wijzerplaat, maar juist andersom. De wijzerplaat zit 
bevestigd in lak op een as met daarop verschillende ronde 
schijfvormige rosetten met 72 inkepingen. De as staat 
op spanning door een grote veer, door de inkepingen in 
de rosetten schuift de gehele as heen en weer wanneer 
de as gedraaid wordt. Met een handgeslepen freesje 
worden de bewegingen van de as overgebracht op 
de massief zilveren wijzerplaat. Het graveren van een 
enkele wijzerplaat neemt ongeveer 9 uur in beslag.

De techniek
van een koning

Yvo Staudt bezocht het atelier van Jochen 
Benzinger om alles te leren over Guilloche. 
Hij maakt er een video van, bekijk deze via 
staudt-twenthe.com/video

Yvo Staudt bezocht het atelier van Jochen 
Benzinger om alles te leren over Guilloche. 
Hij maakt er een video van, bekijk deze via 
staudt-twenthe.com/video

Yvo Staudt bezocht het atelier van Jochen 
Benzinger om alles te leren over Guilloche. 
Hij maakt er een video van, bekijk deze via 
staudt-twenthe.com/video

Meer weten?
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De geguillocheerde wijzerplaat wordt boven een vlam 
gehouden waardoor het fi jnzilver naar buiten komt, dat 
vervolgens vastgelegd wordt door een chemisch bad. Dit 
proces wordt zeven keer herhaald, om een mooie egale laag 
te creëeren. De wijzerplaat wordt gemaakt van 925 Sterling 
Silver, dat betekent dat 925 van de 1000 deeltjes uit (pure, 
fi jn) zilver bestaat. Het fi jnzilver geeft een witte laag over de 
wijzerplaat. Vervolgens worden de ringen in de wijzerplaat 
schoongeslepen op een draaibank. De blauwe Guilloche 
wijzerplaten worden gegalvaniseerd. Als laatste stap worden 
de cijfers, logo en minutenrails geprint door tampondruk.

Meest rechts: vers geguillocheerde wijzerplaat, ruw 925 zilver. Midden: geheel frosted wijzerplaat. Links: schoongesneden wijzerplaat
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DWW

Als een jongetje wilde ik al klassieke muziek studeren op mijn accordeon. Ik was verslaafd 
aan het opzoeken van de grenzen van mijn kunnen. Naarmate ik stap voor stap beter 
werd speelde ik steeds op betere instrumenten, tot het moment dat ik mijn huidige 
instrument kreeg. Dit instrument is superieur aan elk niveau dat ik ooit zou kunnen 
bereiken. Het is als een perfect glanzende spiegel, het laat precies alle imperfecties zien. 
Precies zoals ze zijn, je kunt je nergens verbergen. 

De rose-engine-draaibank is als mijn accordeon; een spiegel. Je kunt je niet verstoppen 
voor de imperfecties. Vanaf het moment dat de massief zilveren wijzerplaat vast zit 
in het lak is er geen weg meer terug. Het enige dat overblijft zijn de vaardigheden van 
de bespeler. De wijzerplaat is voor hem als een aria van Bach, hij kent iedere noot. 
De details zitten tussen de noten: de stiltes, fraseringen en aanzetten. Geen enkele 
handgemaakte Guilloche-wijzerplaat is hetzelfde, het is een uniek kunstwerk.

Guilloche is als een aria 
van Bach. De emotie zit 
tussen de lijnen. 
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Edelstaal (316L);  41mm in diameter, 
13.6mm dik (incl. glas),  51.4mm lug to 
lug, lug breedte 22mm, 5 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk 
(Valjoux 7753) met chronograaf-
functie; 28.800bph; 27 jewels; 48 uur 
gangreserve; 49° lift angle; Côtes de 
Genève; perlage; 18kt. rosegoud vergulde 
rotor.

uurwerk

Saffi erglas aan weerszijden; dubbel 
ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Alligatorlederen band met edelstalen 
vouwsluiting.

band

Gegalvaniseerd massief zilveren 
wijzerplaat met rose engine-gedraaid 
Guillochepatroon; stalen bladvormige 
wijzers.

wijzerplaat
en wijzers

Specifi caties

Guilloche
Chronograph
Referentie P41.061-A01

Gelimiteerd op 100 exemplaren.limitering

5.989,00prijs

Saffi erglas aan weerszijden; dubbel 

Alligatorlederen band met edelstalen 
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18 karaat roségoud (4N),  41mm in 
diameter, 13.6mm dik (incl. glas),  
51.4mm lug to lug, lug breedte 22mm, 5 
bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk 
(Valjoux 7753) met chronograaf-
functie; 28.800bph; 27 jewels; 48 uur 
gangreserve; 49° lift angle; Côtes de 
Genève; perlage; 18kt. rosegoud vergulde 
rotor.

uurwerk

Saffi erglas aan weerszijden; dubbel 
ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Alligatorlederen band met 18 karaat 
roségouden (4N) doorngesp.

band

Frosted massief zilveren wijzerplaat met 
rose engine-gedraaid Guillochepatroon; 
stalen bladvormige wijzers, door hitte 
geblauwd.

wijzerplaat
en wijzers

Specifi caties

Guilloche
Chronograph
Referentie P42.072-A02

Gelimiteerd op 50 exemplaren.limitering

17.989,00 europrijs

Saffi erglas aan weerszijden; dubbel 

Alligatorlederen band met 18 karaat 



Onze typerende Praeludium-wijzerplaten worden met veel zorg gemaakt. We gebruiken 
een hele speciale techniek om onze drie kleuren te creëren: lithografi e. De kleur van 
de wijzerplaat bouwen we laag voor laag op. Door deze techniek is het drukwerk zeer 
gedetailleerd. Ontdek hoe onze wijzerplaten tot stand komen.

Het middelste (matte) deel van 
de wijzerplaat wordt met de hand 
gespoten. Na vier lagen gaan de 

wijzerplaten in de oven om te harden.

De gietijzeren lithografeermachine van 
bijna 100 jaar oud wordt voorbereid. De 
machine kan één kleur per keer drukken, 

dus alle printplaten en kleurrollen 
worden voorzien van Staudt-blauw.
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Door middel van een negatieve 
printplaat wordt de buitenste ring van 
de wijzerplaat met een rubberen roller 
gedrukt. De roller rolt op de heenweg 

over de printplaat, waarbij de gewenste 
print achterblijft. Op de terugweg rolt hij 
over de wijzerplaat, waarbij deze wordt 

bedrukt met de ingestelde kleur.

Elke wijzerplaat krijgt twaalf lagen 
Staudt-blauw en na iedere laag gaat 
de wijzerplaat kort in de oven om te 
harden. Op de lithografeermachine 

kan één wijzerplaat per keer gedrukt 
worden.
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Ook de cijfers en het Staudt-
logo worden gedrukt door de 

lithografeermachine. Het voordeel van 
deze techniek tegenover conventionele 
tampondruk is dat een lithografi e veel 

gedetailleerder is. 

Als de wijzerplaten alle lagen bevatten 
krijgen ze een speciale UV-behandeling, 
waardoor verkleuring door de zon wordt 

tegengegaan. 
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Wist u dat...
in de minutenring dezelfde matte 
afwerking zit als in het midden van 
de wijzerplaat?
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Een horloge vertelt een verhaal. Wij helpen 
u graag om úw verhaal optimaal te vertellen 
door onze ontwerpen aan te passen. Wij 
kunnen uw initialen, trouwdatum, naam 
van uw kinderen of bedrijfslogo in het 
horloge verwerken. Zo onstaat er een uniek 
horloge, perfect om cadeau te doen of 
gewoon voor u zelf. Het is zelfs mogelijk 
om de verpakking aan te passen om de 
gehele beleving te personaliseren. 

De volgende opties behoren tot de 
mogelijkheden:
-  Graveringen (op horlogekast, 

achterdeksel, kroontje, sluiting, 
horlogeband, uurwerkonderdelen)

-  Persoonlijke wijzerplaat (printen logo, 
eigen ontwerp, eigen kleur)

-  Horlogeband op maat (alle leersoorten, 
stiksel, rubber, metaal, sluiting, voering, 
vorm)

-  Verpakking (toevoeging logo, kleur 
van de horlogedoos, persoonlijke 
handleiding)

-  Compleet eigen horloge (private label, 
in alle prijsklassen)

Vanaf één exemplaar kunnen we al  een 
horloge personaliseren.

81



82

Gepersonaliseerde kroon

Logo op de wijzerplaat

Gepersonaliseerde achterdeksel

Graveren op glas

Persoonlijke tekst op Guilloche wijzerplaat

Gepersonaliseerd achterglas

One of a kind wijzerplaat

Gepersonaliseerde Guilloche 
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De Ton sur ton-collectie is een kleurrijke, funky 
en toch klassieke lijn van horloges in zes unieke 
kleuren, elk gelimiteerd op 100 exemplaren. 
Te dragen voor zowel mannen als vrouwen. 
Je zult niet gauw iemand tegenkomen met 
dezelfde kleur. Welke kleur past bij jou?

Kleur, kleur en nog meer kleur!
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Cool blue

Moss stone

T31.151-V19

T31.111-V16
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Sand

Mustard
T31.141-V18

T31.131-V12
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Sky

Merlot
89

T31.121-V17

T31.101-V15



Specifi caties
Edelstaal (316L); 37mm in diameter, 
8.5mm dik (incl. glas);  45mm lug-to-lug; 
lug breedte 20mm; 3 bar waterdicht.

horlogekast

Automatisch Zwitsers uurwerk (ETA 
2892-2) met datumaanduiding; 
28.800bph; 25 jewels; 42 uur 
gangreserve; circulaire Côtes de Genève; 
perlage; hitte geblauwde schroeven; 18ct. 
roségoud vergulde rotor.

uurwerk

Saffi erkristal aan voor- en achterzijde; 
dubbel ontspiegeld; voorzijde gebold.

glas

Suède horlogeband met doorngesp.horlogeband

Gespoten wijzerplaat; arabische 
opgelegde nummering; stalen 
bladvormige gepolijste wijzers 
(secondewijzer is roségoud verguld).

wijzerplaat 
en wijzers

1.898,00 europrijs

90

Ton sur ton

limitering Elke kleur op 100 exemplaren



ser·vice (de; m; meervoud: services)

1. De zorg waarmee een bedrijf haar klanten van dienst is.

Service is voor ons zoals het woord in 
het woordenboek omschreven staat: ten 
behoeve van onze klanten. De kosten 
van een servicebeurt voor onze horloges 
zijn schappelijk en de levertijden snel. 
Wij vinden dat service niet een verkapt 
businessmodel moet zijn, maar in dienst 
hoort te staan van onze klant. 
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Onze horloges zijn met veel zorg gemaakt van hoogwaardige onderdelen. Wij 
hebben vertrouwen in onze producten en geven daarom maximaal 5 jaar garantie 
op onze horloges. Om gebruik te maken van de volledige garantieperiode dient 
het horloge in het derde jaar naar ons servicecentrum gestuurd te worden voor 
een servicebeurt. Op vertoon van het garantiebewijs ontvangt u eenmalig 30% 
korting op de reguliere prijs van een servicebeurt.

Tot 5 jaar garantie
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Zonde om 
op zolder 
te laten 
verstoffen!

Vaak eindigen mooie horlogedozen 
op zolder, waar ze liggen te verstoffen. 
Dat vinden wij zonde. Daarom hebben 
wij een verzameltray ontwikkeld. Zo 
kan de horlogedoos omgebouwd 
worden tot een verzameldoos, zodat 
er meerdere Staudts in passen!
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Zonde om 
op zolder 
te laten 
verstoffen!

P11.022-A01





Staudt Chronometrie B.V.
Kapelstraat 4

7631 BP Ootmarsum

+31 85 00 44 9 88 
info@staudt-twenthe.com
www.staudt-twenthe.com




