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Wij zeggen hallo tegen het najaar. Een schitterend seizoen waarin we genieten van de 
mooiste kleuren, nieuwe kleding en interieur trends, en je weer even terugtrekken met een 
goed boek, uitgebreide kooksessie of samen series kijken op de bank. Het seizoen waarin 
de nieuwe monturenmode zich aankondigt, we de beste glazen hebben om optimaal van 
deze periode te kunnen genieten, en waarin we u graag dit nieuwe magazine presenteren. 
Met weetjes, mode en cadeautjes! 

Ons team bij Optiek Sloof geeft u graag advies over uw zicht en de mogelijkheden dit te 
verbeteren. Ons motto is: ”Uw ogen zijn een goed zicht waard want er valt nog zoveel te 
zien”

Stap eens binnen bij onze winkel aan de Bellestein in Ede en wij informeren u er graag meer 
over. 
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Wij zien zaken anders. Vooral als het aankomt  
op vernieuwende oogzorg. Terwijl anderen 
voor het snelle traject kiezen, maken wij het 
verschil door de tijd te nemen. Terwijl de 
markt massaliteit omarmt, focussen wij op het 
individu. Terwijl de prijs soms nog het enige is 
wat mensen echt scherp mogen zien, meten én 
adviseren wij het complete plaatje.

Met als uitkomst steeds meer consumenten  
die speciaal bij ons binnenlopen met behoefte 
aan oogzorg. En aan mooie, onderscheiden-
de merken. Want ook daarin maken wij het  
verschil. Doordat we zelfstandig zijn, zijn we 
niet gebonden aan een hoofdkantoor wat ons 

assortiment bepaalt, en kunnen we een bijzon-
dere collectie bieden, die u niet overal vindt. 
En vinden we het fantastisch om u te advise-
ren, maar kunt u bij ons net zo goed zelf rond-
kijken en op uw gemak alle stijlen monturen 
passen en proberen. 

Bezoek onze specialisten en ervaar al direct na 
binnen komst het verschil. Door oogzorg die 
verheldert en oogmode die bijzonder is.

Op elkaar lijken. Elkaar volgen. Niet van elkaar afwijken. Het lijkt dé trend bij opticiens. 
Eenduidige producten vullen de rekken. Met prijzen die te mooi zijn om waar te zijn, en 
met kwaliteit als sluitpost.

Wij zien het anders

De herfst draagt meer goud in haar 
hand dan alle andere seizoenen.
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Een goede oogmeting is vele malen méér dan 
het routinematig bepalen van een plus- of 
minsterkte. Dat lijkt logisch, maar dat is het 
niet. Iedereen mag zich in Nederland opti-
cien noemen, met of zonder diploma. En ook 
de deskundigheid, verkregen door ervaring,  
verschilt enorm. En u merkt dit helaas vaak 
pas als u de aanschaf al hebt gedaan.

Maak daarom de keuze voor een opticien die 
door opleiding en ervaring weet welke stappen 
nodig zijn om voor u tot de beste oplossing te 
komen. Een opticien die voorop loopt omdat 
hij werkt met de modernste apparatuur. Die 
een unieke combinatie gebruikt van methodes 

en technieken, op basis van uw persoonlijke 
situatie. Want niet alleen uw ogen, maar ook 
de persoon daarachter gaat ons aan het hart. 
Omdat we dan samen de beste keuze kunnen 
maken. U bent altijd welkom. Loopt u gerust 
even binnen wanneer u dat schikt. Echter, belt  
u eerst voor een afspraak, dan hebt u de garan-
tie dat wij alle tijd voor uw ogen vrijmaken.

OPTIMAAL ZICHT, DURVEN WIJ TE STELLEN, DRAAGT BIJ AAN UW LEVENSGELUK. EN DAT 
GELUK WILT U NIET AAN EEN ONGELUKKIG TOEVAL OVERLATEN. ZOALS EEN OOGMETING 
DOOR EEN OPTICIEN ZONDER DIPLOMA EN ERVARING.

OOGZORG

H eb ik  eindelij k  de zin v an het  
lev en in elk aar gepuzzeld,  zij n er  

nog 3 schroef j es ov er.  (Loesje)
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Brillenglazen die niet speciaal geschikt 
zijn voor computer- en kantoorwerk, 
dwingen u vaak tot een onnatuurlijke 
werkhouding, die nogal eens leidt 
tot nek- en schouderklachten en 
vermoeide ogen. Goed en lang op 
uw scherm kunnen kijken? En ook 
andere zaken in uw werkruimte goed 
kunnen blijven zien? Kies dan voor 
een uiterst werkbare oplossing. 

HOYA’s iD WorkStyle brillenglazen 
zijn een uitkomst voor brildragers 
vanaf een jaar of veertig die veel 
wisselen met kijken tussen korte en 
middellange afstanden. Speciaal 

gemaakt om vanaf het toetsenbord 
tot op zo’n zes meter alles scherp te 
zien. Ideaal dus voor beeldscherm-
werk. Of om lekker te lezen in bed. 
Ook dé oplossing als u graag met 
een tablet op de bank zit en tegelij-
kertijd televisie kijkt. En wie doet dat 
tegenwoordig nou niet?

NULUX ACTIVE | Brillenglazen voor overuren

ID WORKSTYLE | Brillenglazen die meewerken

Overal en altijd online. Onze ogen houden het eigenlijk 
nauwelijks bij, met als gevolg vermoeide en geïrriteerde 
ogen. Bij jongeren, omdat vooral zij een beroep moeten 
doen op hun vermogen intensief te wisselen tussen ver-
schillende kijkafstanden. En bij mensen van rond de 40 
die, gekoppeld aan hun leeftijd, problemen krijgen met 
scherp dichtbij zien.

Speciaal voor alle digitaal actieve professionals, zijn er 
N ulux  Activ e brillenglazen. U merkt de ondersteuning. 
Hoe? Door een lichte sterkte voor dichtbij onderin (de 
enkelvoudige) glazen toe te voegen. Het geeft uw ogen iets 
wat tegenwoordig in onze 24/7 maatschappij schaars is: 
rust, ontspanning en comfort.

Mooie
aanbieding
op 2e bril
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De oplossing gevonden? Lever deze dan in oktober 2017 bij ons in: u ontvangt dan een superhandig 
Clear-it brillendoekje (zo lang de voorraad strekt). Dit doekje voorkomt beslagen brillenglazen, wat 
handig is bij het sporten, koken of bij temperatuurswisselingen. Het doekje is heel lang herbruikbaar 
en is verpakt in een handig meeneemzakje.

Oplossing:

ZOEK DE GEGEVEN WOORDEN OP IN HET VELD MET LETTERS EN STREEP ZE DOOR. 
DE LETTERS DIE OVERBLIJVEN VORMEN DE OPLOSSING. 

PUZZEL & WIN

Ambacht
Blikveld
Camera
Enroute

Focus
Hoya

Iris
Jampot

Kegeltjes
Knipoog

Lenzen
Lezen

Lichtgevoelig
Monocle

Ontwikkeling
Ooglens

Preventief
Pupil

Puzzelen
Receptoren

Regenboogvlies
Ultraviolet

Vergrootglas
Verrekijker

Visie
Wazig

Zienswijze

No matter whether it is during changing weather conditions 
and temperatures, playing sports outdoors or every day tasks 
like cooking, you will have no more problems with steamed up 
glasses. 

New Hoya Clear-it anti-fog wipes provide the necessary 
protection against fogging. Simply wipe the lenses after cleaning 
them and they are protected against fogging up for many hours. 
And the wipes can be used many times! 

Hoya Clear-it anti-fog wipes have been validated for best 
performance on Hoya Hi-Vision LongLife and Super Hi-Vision 
lenses. Scratch resistant. Easy to clean. Fog free.

< logo optician >

Better vision 
with Hoya Clear-it 

anti-fog wipes

   Clear-it    anti-fog wipes

   Clear-it    anti-fog wipes
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1 2018S/W

LUNDI
 JANVIER

MAANDAG
 JANUARI1

Studio PBD. Chiffre célèbre ‘84’: 2018. 2017. Avec uniquement 
deux chiffres, vous pouvez créer tous les chiffres de ‘0’ à ‘9’. 
(aussi en tournant les chiffres à l’envers.) 

All rights reserved.

Beroemd cijfer ‘84’: 2018. 2017. Met deze twee nummers  
kun je alle nummers van ‘0’ tot ‘9’ samenstellen.  

(Je mag de nummers ook omdraaien.)

1 2018S/W

JEUDI
 FÉVRIER

DONDERDAG
 FEBRUARI5

Studio PBD. Tête à Fleur en Lignes. 2012. Ces deux profils  
ont la même couleur de ‘peau’, cela est contraire à ce que vous 
pensez voir. (Causé par le contraste entre les lignes noires  
et blanches.)

All rights reserved.

Tête à Fleur in Lijnen. 2012. Deze twee profielen hebben 
dezelfde (huids-)kleur, in tegenstelling tot hetgeen je denkt  

te zien.(Veroorzaakt door het contrast met de zwarte en  
witte lijnen.)

1 2018S/W

JEUDI
 MARS

DONDERDAG
 MAART9

Fourche impossible (ou Fourche du Diable). 
Piquet du milieu illusoire?

All rights reserved.

Onmogelijke Vork (of Duivelsvork).
Illusoire midden stomp?

OPEN UW BLIK: IEDERE DAG EEN ILLUSIE RIJKER!

Deze unieke bureaukalender 2018 is met grote zorg-
vuldigheid samengesteld. Een passend en ook wel 
wat verwarrend cadeau. Want deze kalender bevat een 
unieke collectie van 365 onmogelijke afbeeldingen. 
Van woordillusies en 3-dimensionale tekeningen tot 
rekensommetjes. Vele beroemde, internationale kunste-
naars op het gebied van illusies en optische fenomenen 
gaven toestemming hun werk erin op te nemen.

Met deze bijzondere waarnemingen onderstrepen wij 
graag onze relatie met u, en onze zorg voor uw ogen. 
Immers, veel zien gaat nooit vervelen.

Deze aanbieding geldt t/m 1 november 2017 bij een bril met HOYA 
brillenglazen en zolang de voorraad strekt.

CADEAUTJE !
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AANVULLEND PAKKET PRODUCT EN STERKTE VERGOEDING PERIODE

AEVITAE 
Top bril / lenzen tot 18 jaar max. € 100,- 1 kalenderjaar
Vip bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren
ANDERZORG
Jong bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Extra bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
AVERO
Start bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Royaal bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
Excellent bril / lenzen max. € 300,- 3 kalenderjaren
AZVZ
Comfort Extra bril / lenzen max. € 200,- 1 kalenderjaar
CZ
Ideaal / Comfort bril / lenzen max. € 50,- 2 kalenderjaren
Plus / Jongeren / 50+ bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Top / Gezinnen bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren
Excellent / Supertop (collectief) bril / lenzen max. € 300,- 2 kalenderjaren
CZ DIRECT
Basic bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Extra bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
C4ME
C4ME ++ bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren
C4ME +++ bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
DE AMERSFOORTSE
Basis bril va 1.5 dpt max. € 150,- 2 kalenderjaren
Basis lenzen va 1.5 dpt max. € 75,- 1 kalenderjaar
Uitgebreid bril va 1.5 dpt max. € 200,- 2 kalenderjaren
Uitgebreid lenzen va 1.5 dpt max. € 100,- 1 kalenderjaar
Optimaal bril va 1.5 dpt max. € 300,- 2 kalenderjaren
Optimaal lenzen va 1.5 dpt max. € 150,- 1 kalenderjaar
DE FRIESLAND
Standaard bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 60,- 3 kalenderjaren
Extra bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 75,- 3 kalenderjaren
Optimaal bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 150,- 3 kalenderjaren
DE GOUDSE
Basis glazen / lenzen max. € 25,- 3 kalenderjaren
Uitgebreid glazen / lenzen max. € 60,-   EV / € 100,- MF 3 kalenderjaren
Totaal glazen / lenzen max. € 180,- EV / € 300,- MF 2 kalenderjaren
Top glazen / lenzen max. € 400,- 1 kalenderjaar
DELTA LLOYD
Compleet / Zilver bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Comfort bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
Top bril / lenzen max. € 500,- 2 kalenderjaren
DSW
Standaard / Top glazen / lenzen va 6 dpt max. € 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren

bril / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar
Student bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren

Mooi meegenomen 
een bril vergoed tot wel € 500,-
Bijna alle zorgverzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding bij aanschaf van een nieuwe bril of contact-
lenzen. In dit overzicht vindt u de vergoedingen van een groot aantal pakketten die bij ons gelden in 2017. 
Hebt u vragen? Bel of kom gerust even bij ons langs.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2017

7  Blue Magazine
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AANVULLEND PAKKET PRODUCT EN STERKTE VERGOEDING PERIODE

GEMEENTEN OPTIMAAL (ZILVEREN KRUIS)
Aanvullend 1 bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren
Aanvullend 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Aanvullend 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren
IK!
ik! zorg goed bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren
ik! zorg beter bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
IN TWENTE
Standaard / Top glazen / lenzen va 6 dpt. max. € 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren 

bril / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar
Student bril / lenzen van 0.25 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren
IZA
Extra Zorg 2 bril / lenzen (va 17 jaar) max. € 100,- 2 kalenderjaren

bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. € 100,- 1 kalenderjaar
Extra Zorg 3 bril / lenzen (va 17 jaar) max. € 200,- 2 kalenderjaren

bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. € 200,- 1 kalenderjaar
Extra Zorg 4 bril / lenzen (va 17 jaar) max. € 225,- 2 kalenderjaren

bril / lenzen (t/m 16 jaar) max. € 225,- 1 kalenderjaar
Classic Comfort bril / lenzen max. € 186,- 2 kalenderjaren
IZZ
Bijzonder Bewust / Extra 1 bril / lenzen max. € 50,- 3 kalenderjaren
Extra 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Extra 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren
KIEMER
AV Beter bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 50,- 3 kalenderjaren
AV Best bril / lenzen va 0.25 dpt max. € 100,- 3 kalenderjaren
MENZIS 
Extra verzorgd 2 / Jongeren bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Extra verzorgd 3 bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
MENZIS / FNV 
PrimaZorg / Zorg 2 bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Zorg 3 bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
Zorg 4 bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren
MENZIS / GARANTVERZORGD
GarantVerzorgd 1 bril / lenzen max. € 30,- 2 kalenderjaren
GarantVerzorgd 2 bril / lenzen max. € 50,- 2 kalenderjaren
GarantVerzorgd 3 bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
MENZIS / AHOLD
Jongeren 1+2 / Aanvullend 2 bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Aanvullend 3 bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
NATIONAL ACADEMIC 
Aanvullend 2 bril / lenzen max. € 30,- 2 kalenderjaren
Aanvullend 3 bril / lenzen max. € 230,- 2 kalenderjaren
NEDASCO (A-Z) VGZ 
Uitgebreid / ** bril max. € 50,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 80,- 3 kalenderjaren
Plus / Jong / Gezin / 50+ / *** bril max. € 75,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 125,- 3 kalenderjaren
OHRA
Jongeren / Compact glazen / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Extra aanvullend glazen / lenzen max. € 50,- 2 kalenderjaren
Uitgebreid / Uitgebreid Vitaal glazen / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren
Extra Uitgebreid glazen / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren
Compleet glazen / lenzen max. € 300,- 2 kalenderjaren
ONVZ
Optifit bril / lenzen max. € 150,- 1 kalenderjaar
Topfit bril / lenzen max. € 300,- 1 kalenderjaar
Superfit bril / lenzen max. € 450,- 1 kalenderjaar
OZF
Compact bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Royaal bril / lenzen max. € 200,- 2 kalenderjaren
PMA
Extra Verzorgd 2 / Jongeren bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Extra Verzorgd 3 bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
PNO 
Standaard bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Keuze bril / lenzen max. € 125,- 2 kalenderjaren
Extra bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
Compleet bril / lenzen max. € 250,- 2 kalenderjaren

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2017
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EV: Enkelvoudige glazen, MF: Multifocale glazen. Deze bijlage is met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De opticien en/of 
HOYA is niet aansprakelijk voor onjuistheden of wijzigingen in de overzichten. Veel verzekeraars bieden een ruimere of volledige vergoeding op basis van 
medische indicatie. Raadpleeg ook altijd zelf uw verzekeringspolis.
 Uitgave: september 2017.

AANVULLEND PAKKET PRODUCT EN STERKTE VERGOEDING PERIODE

PRO LIFE / DVZ
Medium bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Large bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
Extra Large bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren
PROMOVENDUM
Optimaal glazen / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Excellent glazen / lenzen max. € 230,- 2 kalenderjaren
SALLAND
Plus bril / lenzen va 2 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren
Top bril / lenzen va 2 dpt max. € 150,- 2 kalenderjaren
STAD HOLLAND
Standaard / Uitgebreide AV glazen / lenzen va 6 dpt max. € 35,- per glas / lens 2 kalenderjaren

glazen / lenzen (onder 18 jaar) max. € 70,- 1 kalenderjaar
Jongeren glazen / lenzen va 2 dpt max. € 75,- 2 kalenderjaren
Zorg Riant glazen / lenzen va 0.25 dpt max. € 300,- 3 kalenderjaren
Extra uitgebreide AV glazen / lenzen 0.25 tot 10 dpt max. € 137,- 2 kalenderjaren

of glazen / lenzen > 10 dpt 90% 2 kalenderjaren
montuur (indien > 10 dpt) max. € 50,- 2 kalenderjaren

STUDENTEN GOED VERZEKERD
2 Sterren bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
3 Sterren bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
4 Sterren bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren
UMC
Extra Zorg 2 bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Extra Zorg 3 bril / lenzen max. € 200,- 3 kalenderjaren
Extra Zorg 4 bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren
UNIVE
Beter bril max. € 50,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 80,- 3 kalenderjaren
Best / Uitgebreid Jong, Gezin, Vitaal bril max. € 75,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 125,- 3 kalenderjaren
Gemeente Compact bril / lenzen max. € 130,- 3 kalenderjaren
Gemeente Compleet bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
VGZ
Beter bril max. € 50,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 80,- 3 kalenderjaren
Best / Uitgebreid Jong, Single-Duo, Gezin, Vitaal bril max. € 75,- 3 kalenderjaren
 lenzen max. € 125,- 3 kalenderjaren
VGZ GEMEENTENPAKKET
Rotterdam bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
Compact bril / lenzen max. € 130,- 3 kalenderjaren
Compleet / Zuid Limburg bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
VVAA
Student bril / lenzen max. € 100,- 2 kalenderjaren
Optimaal bril / lenzen max. € 150,- 1 kalenderjaar
Top bril / lenzen max. € 300,- 1 kalenderjaar
Excellent bril / lenzen max. € 450,- 1 kalenderjaar
ZEKUR
Extra bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
ZILVEREN KRUIS
2 Sterren bril / lenzen max. € 100,- 3 kalenderjaren
3 Sterren bril / lenzen max. € 150,- 3 kalenderjaren
4 Sterren bril / lenzen max. € 250,- 3 kalenderjaren
ZORGDIRECT
Plus bril / lenzen max. € 75,- 2 kalenderjaren
Top bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
ZORG EN ZEKERHEID
Sure / Basis / Standaard bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 40,- 2 kalenderjaren
Top bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 70,- 2 kalenderjaren
Gezin tm 12 jaar bril / lenzen max. € 70,- 1 kalenderjaar
Gezin va 13 jaar bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 70,- 2 kalenderjaren
Plus bril / lenzen va 2.25 dpt max. € 100,- 2 kalenderjaren
Totaal tm 12 jaar bril / lenzen max. € 150,- 1 kalenderjaar
Totaal va 13 jaar bril / lenzen max. € 150,- 2 kalenderjaren
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UVControl. Standaard neemt het materiaal van brillen-
glazen schadelijke UV-straling op via de voorzijde van het 
glas. HOYA UVControl gaat verder, door een extra coating 
op de binnenzijde van het glas, waardoor er ook geen 
UV-straling via de achterzijde in uw ogen weerspiegelt.  
Dus extra bescherming aan twee zijden.

V+ MULTIFOCAAL | Soepel schakelen, scherp blijven zien

HOYA CONTROL | Bodyguards voor uw blik

V+  staat v oor Vision Plus: de nieuwe generatie  
brillen glazen met het breedst mogelijke gezichtsveld  
en tegelijker tijd minimale vertekeningen. Uw winst?  
Een soepele schakeling tussen dichtbij en veraf en  
stabiliteit bij het kijken.

De bonus?  Ze zijn verkrijgbaar in alle denkbare individu-
ele opties. Zoals een groter leesdeel, een ruimer vertedeel  
en meer. Uw unieke multifocale glazen zijn uiteraard maat-
werk, die wij helemaal laten aansluiten op uw persoonlijke 
levensstijl.

BlueControl. De schermen van uw smartphone, tablet, 
laptop en tv stralen blauw licht uit. Overbelaste ogen,  
vermoeidheid en slapeloosheid liggen op de loer. 
BlueControl is een slimme coating voor brillenglazen,  
die het blauwe licht dat beeldschermen uitstralen neutra-
liseert. Overbelaste en vermoeide ogen worden hiermee 
voorkomen.

Nu 
gratis upgrade 

t.w.v. € 20,-

VERAF

TUSSEN

DICHTBIJ

VERAF

TUSSEN

DICHTBIJ

Bijzonder
scherp aanbod 

op 2e bril

GOED SLECHT
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M onturen m ak en de collectie.  En m et onze collectie m ak en we graag het v erschil.  
N iet de m assa en k assa beperk en bij  ons uw k euze.  W el de lief de v oor het nieuwe,  
het onbek ende,  het ongeziene.  O m dat wij  de wegen k ennen,  gaan m ondiaal de 
deuren naar innov atiev e designer labs v oor ons open.  O f  worden we geï nspireerd 
door nieuwe ontwerpen v an eigen bodem .  O p k leine schaal geproduceerd.  W ant 
hoewel alles al lij k t te bestaan,  blij k t toch niet alles al v ertoond!

Een eigen stijl 
is nooit uit de mode

MODE

11  Blue Magazine
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RUIM BAAN VOOR RETRO

Met de kleuren bruin, groen, beige en paars.

 Grote, grove en stoere brillen. De jaren 50 en 60 blijven inspireren, innoveren, en nooit vervelen. 

Opvallend, maar toch stijlvol en subtiel door de  
frisse kleuren in de monturen: van stoere dierenprints 

tot een kleurrijk bloemetjespatroon.

 OVERSIZED IS BIGS NEWS DIT SEIZOEN
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 RONDE BRILLEN

In de jaren ‘40 erg populair bij intellectuelen. In 2018 vallen ze bij iedereen in de smaak.

STIJLVOLLE TRANSPARANTIE

Gemiddeld hebben mensen 3,3 seconden na het maken van oogcontact de neiging  
om hun blik af te wenden, zo melden onderzoekers van het University College 
in Londen in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science. Met 
speciale camera’s werden de oogbewegingen van alle deelnemers nauwkeurig 
gevolgd. Hieruit bleek dat liefhebbers van lang oogcontact zijn te herkennen aan 
uitzettende pupillen. Zonder speciale camera’s zijn de uitzettende pupillen echter  
niet of nauwelijks waarneembaar, schrijft hoofdonderzoeker Nicola Binetti in  
de studie. Het heeft dus weinig zin om te proberen de pupillen te ‘lezen’ van de 
persoon met wie je oogcontact zoekt.

Oogcontact

Droom je leven met je ogen dicht en leef je dromen met je ogen open.

Transparantie zet een stijlvol stempel op 
dit seizoen. Van 100% doorschijnende 
monturen, tot semi-transparante brillen 
in diverse kleuren. Ook veel lichtgrijs & 
metallic voor een superstijlvol effect.
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9 simpele anti-stress tips 
met onmiddellijk resultaat
1 Zoek de buitenlucht op. Maak een 

stads- of boswandeling.

2 Mijd het gezelschap van negatieve 
mensen.

3 Concentreer je op je ademhaling.

4 Koop een cadeautje voor jezelf, en 
laat het geweldig mooi inpakken.

5 Glimlach tegen alle vreemden die 
je tegenkomt (wedden dat je er een 
heleboel terugkrijgt?).

6 Brei een trui, verf een meubel, werk 
in de tuin, hang een plankje op…

7 Zet je telefoon een paar uur op stil.

8 Dans! In de sportschool, in een 
groep, of heel hard thuis alleen.

9 Schrijf een gedicht ook al moet  
je daarvoor wat verlegenheid  
overwinnen.

Tip 10  

Files vermijden  
helpt ook.

Blue Magazine  14 

Transparantie zet een stijlvol stempel op 
dit seizoen. Van 100% doorschijnende 
monturen, tot semi-transparante brillen 
in diverse kleuren. Ook veel lichtgrijs & 
metallic voor een superstijlvol effect.
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Naast meer kleur en heel veel creatieve vormen eisen dit 
jaar ook meer verschillende materialen hun terechte aan-
dacht op, zoals het gebruik van hout, leer en staal.

Cat eye
Kies je voor opv allend rood of ga je toch meer voor elegant zwart?  
Met Cat eye-brillen maakt u geen fashion statement, maar bént u er een.

Geïnspireerd door het minimalisme, bieden diverse  
collecties brillen met extreem dunne randen. En ook:  
Good bye! brillen met grote logo’s, overdreven glitters 
en steentjes. Hello! stijlvolle, elegante eyecatchers met 
een tijdloos design.

ELEGANTE UITING
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Addertjes onder het gras
Over de kwaliteit en prijs van een bril bestaat niet 
altijd duidelijkheid. Neem bijvoorbeeld monturen van 
het populaire kunststof cellulose-acetaat. Prijzen 
verschillen enorm en daarmee ook de kwaliteit. 

WAT IS CELLULOSE-ACETAAT?
Het ontstaat door versnipperd hout en/of katoen op te 
lossen in een zuur en te vermengen met ijsazijn en zwavel-
zuur. Door aceton toe te voegen ontstaat een pasta die 
door filtering helder gemaakt wordt en gekleurd kan  
worden. Van die pasta worden blokjes gemaakt die gemixt 
worden met blokjes in andere kleuren en motieven. Deze 
worden geperst tot dikke platen en na maanden drogen  
in een oven worden hier monturen uit gefreesd.

KWALITEITSVERSCHIL ZICHTBAAR EN VOELBAAR
- Het samenstellen van de diverse blokjes is specialisten-

werk en wordt voor exclusieve monturen in kleine op-
lages gedaan. Massaproductie kan ook, door hetzelfde 
design in grote volumes te produceren. Minder exclusief 
maar goedkoper. 

- De maandenlange droogtijd van het zachte acetaat 
is nodig om het montuur hard te maken. Een kortere 
droogtijd bespaart kosten, maar het montuur beschadigt 
en vervormt dan eerder. 

- Kwaliteitsmonturen worden gefreesd uit dikke platen 
waardoor ze sterk zijn. Dunnere platen zijn voordeliger, 

maar het montuur wordt dan wel kwetsbaar op cruciale 
onderdelen, zoals de hoeken waaraan de scharnieren 
worden bevestigd.

- Een goed, stabiel montuur heeft scharnieren en andere 
metalen onderdelen van kwalitatief materiaal als titanium. 
Het kan goedkoper, met plaatstaal, maar dat is minder 
stabiel met een grotere kans op een defect.

KUNSTSTOF MONTUREN

MATERIAL GIRL
Acetaat ontstond in 
1865 en werd bijvoor-
beeld gebruikt voor 
manchetknopen. Pas 
in de jaren ’40 kwam 
Oliver Goldsmith op het 
idee er brillen van te 
maken.

Stijliconen als Audrey 
Hepburn en Grace Kelly 
waren trendsetters 
door als eersten extra-
vagante brillen van 
acetaat te dragen.
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De gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke visuele ervaring kan variëren afhankelijk 
van de weersomstandigheden, de optometrische omstandigheden en/of de gebruiksomstandigheden van de bril.

HI-VISION LONGLIFE | Uw brillenglazen spic & span

ENROUTE | Brillenglazen die u goed op weg helpen

In augustus 2015 werd de Hi-Vision LongLife coating ge-
test door NSL Analytical Services, dit is een onafhankelijk 
laboratorium in Ohio, Verenigde Staten. Een brillenglas 
met de H i- Vision L ongL if e coating is 29% duurzamer 
dan de eerstvolgende premium coating. Hi-Vision LongLife 
bleek ook aantoonbaar de beste eigenschappen te bezitten 
om brillenglazen gemakkelijk schoon te maken én te houden. 

* NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products.

De coating op brillenglazen heeft een grote invloed op het 
kijkcomfort, gebruiksgemak en de levensduur. Kies daarom 
voor de hardste coating ter wereld: Hi-Vision LongLife. 
Onze ervaringen zijn heel erg goed, en gestaafd door onaf-
hankelijk onderzoek.*

Rijden bij schemerlicht of in het donker is voor 
velen een (z)ware opgave. Mist, regen, sneeuw 
en zonlicht spelen uw zicht parten. Tel daarbij 
op het verblindende eff ect van LED-koplampen 
en lantaarns: het zicht, de dieptewaarneming 
en het vermogen om kleuren te onderscheiden 
nemen hierdoor rap af. Hoe veilig bent u dan 
nog op weg? 

EnR oute brillenglazen zijn voorzien van een 
speciaal schitteringsfi lter en een optioneel con-
trastfi lter. Dit garandeert beter zicht bij weinig 
licht. Storende refl ecties nemen af. Het speciale 
ontwerp van de glazen is bovendien optimaal 
afgestemd op comfortabel en veilig rijden. 

Nu
scherp aanbod 

op 2e bril

beschermt 
tegen krassen

voorkomt
re�ecties

druppels krijgen 
geen grip

stoot vet 
en vuil af

trekt geen
stof aan

Beschermt 
tegen krassen

Voorkomt
refl ecties

Druppels krijgen
geen grip

Stoot vet
en vuil af

Trekt geen
stof aan

Standaard EnRoute EnRoute Pro

Standaard EnRoute EnRoute Pro
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beschermt 
tegen krassen

voorkomt
re�ecties

druppels krijgen 
geen grip

stoot vet 
en vuil af

trekt geen
stof aan

TEST VERAF
Neem, in een lichte omgeving, 4 meter afstand. 
Probeer vervolgens regel voor regel, van boven 
naar beneden, de ringopeningen te bepalen. 
Eerst per oog. Dan door om-en-om één oog te 
bedekken. En als laatste met beide ogen. De 
vuistregel? U moet de openingen van de ringen 
op de middelste rij zonder inspanning kunnen 
onderscheiden. 

TEST DICHTBIJ
Kunt u de tekst in het beeld op een afstand van 
35 cm probleemloos lezen? Dan is het goed ge-
steld met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is 
dit een serieuze indicatie om ons te bezoeken. 

TEST BIJ ONS 
Vanzelfsprekend is dit een globale test. Aan-
vullend kunnen wij uw gezichtsvermogen exact 
vaststellen. Komt u daarvoor gerust langs. 

Huiswerk
gezichtsvermogen

VERAF ZIEN

DICHTBIJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, dan is het goed gesteld

met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

gezichtsvermogen

VERAF ZIEN

DICHTBIJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, dan is het goed gesteld

met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.
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Het beeld dat je ogen naar je  
hersenen stuurt, is in werkelijk - 
heid GESPIEGELD en  
ONDERSTEBOVEN.

De gemiddelde  
wimperhaar heeft  
EEN LEVENSDUUR van  
5 maanden.

De Maya’s zagen scheel kijken  
als een schoonheidsideaal 
en deden daarom hun best  
om hun kinderen scheel te  
laten kijken.

De mens is het enige wezen  
op aarde waarbij het oogwit  
zichtbaar is. Daarin zijn we  
absoluut uniek.

Wist je dat je eigenlijk m et j e  
hersenen k ij k t in plaats van  
met je ogen? Vaak zijn zicht-
afwijkingen dan ook een ‘foutje’  
in onze hersenen.

Mensen die blind zijn, zien nog 
wel in hun drom en als ze 
niet blind geboren zijn.

O ngev eer 2%  van de vrouwen 
heeft een gemuteerd gen dat er 
voor zorgt dat ze een extra kegel-
tje in hun oog hebben. Hierdoor 
kunnen zij tot 1 0 0  m ilj oen 
k leuren zien! 

21 EYEOPENERS

Eén op de twaalf 
MANNEN is kleuren-
blind.

Alle baby’s worden  
kleurenblind geboren.

4

8

6

Je oog focust ongeveer  
op 50  v erschillende  
dingen per seconde.

9

Je pupillen groeien tot 
4 5%  groter wanneer  
je naar iemand kijkt  
van wie je houdt!

7

5

1
2

3
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Het beeld dat je ogen naar je  
hersenen stuurt, is in werkelijk - 
heid GESPIEGELD en  
ONDERSTEBOVEN.

Tienduizend j aar geleden 
had iedereen bruine ogen. Totdat 
er iemand werd geboren met een 
gemuteerd gen dat blauwe ogen 
veroorzaakte. Dit betekent dus 
dat iedereen met blauwe ogen 
een gemeenschappelijke voor-
ouder heeft!

Bruine ogen hebben onder het 
bruine laagje pigment blauw 
pigment. Je kan dus je ogen ook 
laseren om deze perm anent 
blauw te krijgen.

De mens is het enige wezen  
op aarde waarbij het oogwit  
zichtbaar is. Daarin zijn we  
absoluut uniek.

Wist je dat je eigenlijk m et j e  
hersenen k ij k t in plaats van  
met je ogen? Vaak zijn zicht-
afwijkingen dan ook een ‘foutje’  
in onze hersenen.

Je ogen verbruiken ongeveer 
65% van je ‘ brainpower’ ,  
meer dan ieder ander  
lichaamsdeel!

Een vingerafdruk  
heeft 40 unieke kenmerken, 
de iris heeft er 256.

Dagelijks knipperen we bijna 
1 5. 0 0 0  k eer per dag! Als je 
de tijd dat je aan het knippe-
ren bent bij elkaar optelt, dan 
ben je ongeveer 1 , 5 uur aan 
het knipperen, wow! 

De reuzeninktvis heeft  
van alle dieren de grootste 
ogen met een doorsnede 
van 25 centimeter!

Wist je dat je oog 
1 0 7  m ilj oen cellen bevat?

In een mensenleven zien je 
ogen ongeveer 24  m ilj oen 
verschillende beelden.

4 3%  v an de m ensen  
is van mening dat je er  
intelligenter uitziet met 
een bril.

Alle baby’s worden  
kleurenblind geboren.

10

11

16

18

20

12

15

19

8

6

17

Je oog focust ongeveer  
op 50  v erschillende  
dingen per seconde.

De oogspier is de 
meest actieve spier  
in je lichaam.

5
14

13

21
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TOT SLOT

S choonheid k om t v an binnen 
m aar m ag wel gezien worden.

OVER DE HELE WERELD ZIJN ER MEER DAN 
150 MILJOEN MENSEN MET EEN VISUELE 
HANDICAP, DIE ZICH GEEN BRIL KUNNEN VER-
OORLOVEN. DE LIEFDADIGHEIDS ORGANISATIE 
ONE DOLLAR GLASSES BEDACHT EEN OP-
LOSSING: EEN MONTUUR VAN STAALDRAAD 
MET GLAZEN VAN POLYCARBONAAT. KOSTEN 
PER BRIL: SLECHTS ÉÉN DOLLAR.

O ne dollar glasses: goed om  te zien  
De organisatie zorgt er ook voor dat mensen 
worden getraind om deze brillen te maken en 
voor te schrijven. Onze brillenglasfabrikant 
HOYA is een partnerschap aangegaan met 
One Dollar Glasses. 

www. onedollarglasses. com

SAMEN KIEZEN
Wij denken dat het fi jn is om zelf uit te zoeken 
welke stijl het beste bij u past. Als de kok in een 
restaurant zou bepalen wat u moet eten, zou 
u daar ook een beetje raar van opkijken, toch? 
Wat wel werkt is een kok die ervoor weet 
te zorgen dat u het lekkerste gerecht kiest. Of 
omdat hij dit van harte aanbeveelt, de zoge-
naamde klassiekers, óf omdat de menukaart 
zoveel keuze biedt dat er altijd wel een paar 
mooie gerechtjes voor u bijzitten. Die sfeer 
proberen wij ook te bieden. Aandacht en hulp 
wanneer gewenst, maar ook fi jn zelf kunnen 
shoppen  en combineren omdat de keuze opti-
maal en groot is.

G raag tot ziens in onze wink el.

I n ok tober doneert H O Y A € 1 , -  per bril die 
v erk ocht is m et H oy alux  iD brillenglazen.
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Stel, u hebt één broek of jurk in de kast. Het leven zou saai en voorspelbaar zijn. Dat ongemak voelen we 
klaarblijkelijk niet met slechts maar één bril. Of we nu naar een bruiloft gaan, aan het klussen zijn of een balletje 
slaan, die ene bril gaat overal mee naartoe. Terwijl er tal van momenten zijn die juist om een tweede bril vragen, 
met glazen die hier slim op inspelen. Zoals Sportive glazen tijdens sport, EnRoute glazen voor in het verkeer, 
WorkStyle glazen voor op werk en Zonneglazen op sterkte voor in de zon. Verruim uw blik, wissel eens van 
bril en profi teer van een mooie aanbieding!

NU EEN GLAS CADEAU BIJ 
UW TWEEDE BRIL!*
Bij gelijktijdige aanschaf van twee 
brillen ontvangt u nu één glas cadeau.

GRATIS BLUECONTROL OF 
UVCONTROL t.w.v. €20,-
BlueControl: coating die extra 
comfort biedt door de neutralisatie 
van blauw licht van beeldschermen. 
UVControl: coating die de ogen 
optimaal beschermt tegen schadelijke 
UV-straling.

CADEAU BIJ HOYA 
BRILLENGLAZEN 
Unieke bureaukalender 2018 met 
365 optische illusies. Vele beroemde 
internationale kunstenaars op het 
gebied van illusies en optische 
fenomenen werkten hieraan mee! 

DUTZ EYEWEAR • ITALIA INDEPENDENT • LINDBERG • LOOK ADD • MYKITA • NIKE • ORGREEN • PERSOL • PRADA • RAY-BAN • THEO

FIJNE EXTRA’S IN OKTOBER!

* De aanbieding geldt voor HOYA brillenglazen en dezelfde sterktes voor beide paar glazen. Voor het tweede paar wordt geen oogmeting verricht. Het glas dat niet 
berekend wordt is altijd één van de glazen van het goedkoopste paar. Geldt niet op budgetglazen, niet op eerder gedane aankopen of i.c.m. andere acties en is niet 
inwisselbaar voor geld. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Winkelcentrum Bellestein 21 • 6714 DP Ede
T. 0318 - 64 04 79 • E. info@optieksloof.nl • W. www.optieksloof.nl • 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 /optieksloof
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