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De kunst van  
het creëren
Wie diamanten zegt, zegt Amsterdam. Wie Amsterdam 
zegt, zegt Ajax. Wie Ajax zegt, zegt klasse en stijl. 
Voeg al deze elementen samen en je hebt de perfecte 
omschrijving van Saddal Jewellery.

PERSONALIZED JEWELLERY
Saddal levert aan diamanthuizen en juweliersketens 
over de hele wereld. Maar de expertise en passie van 
Saddal heeft ook privéklanten, koningshuizen en 
beroemdheden aangetrokken. Arnold bezoekt al zijn 
klanten persoonlijk - over de hele wereld - om hun 
wensen te bespreken en ontwerpen toe te lichten. Hij 
werkt toe naar wat internationaal betiteld wordt als 
personalized jewellery. Van elk ontwerp wordt met de 
laatste innovatieve technologie een driedimensionaal 
digitaal voorbeeld gemaakt. Zo kan de klant overal 
ter wereld het resultaat bewonderen voordat het 
ontwerp wordt uitgevoerd. Saddal: ‘Daarbij gebruiken 
we de nieuwste technieken. De klant krijgt eerst 
een 3D-afbeelding van het voorgestelde ontwerp 
toegestuurd. Vervolgens maken we er een 3D-model 
van in was. Dit wordt uitgefreesd of direct in 3D 
geprint. Na goedkeuring gieten we het model in de 
gewenste goudlegering of in platina. Ten slotte worden 
zo nodig de edelstenen op het juweel gezet en is het 
sieraad gereed voor de laatste inspectie. Pas als het aan 
al onze kwaliteitsstandaarden voldoet, dragen we het 
over aan de klant.’ Alle werkzaamheden vinden dus 
‘binnenshuis’ plaats en zo houdt Arnold Saddal de 
controle over kwaliteit en consistentie. 

KWALITE IT EN DUURZAAMHEID
Zo eenvoudig als het hier, in de vorm van een 
stappenplan, wordt weergegeven, is het in de praktijk 
niet. Het intensieve werk begint al bij het selecteren 
en verwerven van de edelmetalen en 
-stenen. Op dit vlak doet Saddal 
geen concessies. 
‘We gebruiken 
uitsluitend 
goud en 
platina 
dat is 

Arnold Saddal leidt ABA Today trots rond in het atelier 
van het familiebedrijf Saddal. Hij vertegenwoordigt 
samen met zijn vrouw Géraldine de derde generatie 
goudsmeden. De Indiase grootvader van Arnold 
Saddal (50) kwam al uit een familie van goudsmeden 
toen hij zich in Suriname vestigde. De vader van 
Arnold waagde de overstap naar Nederland, maar 
reisde feitelijk de hele wereld over op zoek naar de 
mooiste edelstenen en de fijnste juwelen. Het is dus niet 
verwonderlijk dat Arnold zelf het vak van goudsmid 
heeft omarmd en in zijn jonge jaren de vakschool 
Edelsmeden in Amsterdam heeft voltooid. Dit is ook 
de plek waar Arnold en Géraldine elkaar ontmoetten 
en waar de basis is gelegd voor het huidige Saddal 
Exclusive Jewellery. En om de cirkel rond te maken is 
het goed om te vermelden dat de vierde generatie zich 
klaarstoomt om in het familiebedrijf aan de slag te 
gaan.  

UNICITE IT EN KWALITE IT
Na de studie kreeg Saddal de kans om kennis en 
ervaring in het vak op te doen bij Gassan Diamonds. 
Hij werkte 5 jaar voor het fameuze bedrijf met 
hoofdkantoor aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. ‘Daar 
heb ik gezien hoe vakmanschap eruit ziet. Maar ik 
wilde meer met mijn kennis en mijn ambities. Daarom 
zijn we in 1994 met een zelfstandige onderneming 
gestart, vanuit Amsterdam, waarmee wij nu een 
internationale klantenkring bedienen. Wij creëren 
sieraden op maat door traditioneel goudsmederij en 
innovatieve ontwerptechnieken te verbinden. We 
hebben gestaag onze expertise en clientèle uitgebreid, 
waarbij uniciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit 
centraal staan. Door aan deze kernwaarden vast te 
houden, hebben we de vooraanstaande positie van nu 
gerealiseerd’, vertelt Saddal. 
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altijd een magische uitstraling. En terecht natuurlijk. 
Ik was laatst met een Duitse klant bij Ajax-Bayern. 
Wat een wedstrijd! Dan kan de relatie niet meer stuk.’ 
Saddal is zeer te spreken over de sfeer bij de ABA, 
waar alles voor, tijdens en na de wedstrijd uitstekend 
is verzorgd. ‘Er wordt een ambiance gecreëerd waarin 
je gezellig en informeel met elkaar bent en als het zo 
uitkomt ook zakelijk de banden aanknoopt. Ik heb 
wel gemerkt dat er bij de ABA veel van mijn klanten 
rondlopen. En wij moeten het toch hebben van 
persoonlijke aanbevelingen; een netwerkomgeving als 
de ABA past dus heel goed bij ons.’

Als ontwerper en maker van sieraden ontmoet Arnold 
Saddal zijn klanten op zeer persoonlijke momenten. 
Doorgaans schaffen mensen sieraden aan voor speciale 
gelegenheden. ‘Ik ben er trots op dat wij als klein 
familiebedrijf aan deze momenten een waardevolle 
bijdrage leveren. Dat is waarom wij zo hechten aan 
kwaliteit.’
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gerecycled. We willen absoluut voorkomen dat onze 
producten op wat voor manier dan ook in verband 
kunnen worden gebracht met conflictsituaties of met 
de schadelijke gevolgen van mijnbouw. Datzelfde geldt 
voor de diamanten die we gebruiken. Als lid van de 
Amsterdamse Diamantbeurs onderschrijven wij alle 
internationale gedragsregels zodat wij onze klanten 
kunnen garanderen dat de stenen op een eerlijke en 
duurzame wijze zijn verwerkt en verworven. En ja, 
dan kan het zo maar eens een tijd duren voordat we 
alle benodigde materialen bij elkaar hebben om aan 
de wensen van een specifieke klant te voldoen.’ Dit is 
wel exact waar Saddal zich onderscheidt: ieder juweel 
is maatwerk. En hoewel Arnold Saddal veel onderweg 
is, trekt hij nog regelmatig de stofjas aan en neemt hij 
plaats achter zijn werkbank. ‘Dat blijft toch het mooiste 
om te doen.’

BANDEN AANKNOPEN
Als rasecht Amsterdams bedrijf en als lid van een 
rasecht Amsterdams gilde is Arnold Saddal uiteraard 
een groot fan van Ajax. ‘Ajax is alles. In het verleden 
werd ik altijd door vrienden meegenomen naar de 
wedstrijden: soms tussen de F-side aanhangers en dan 
weer op de business stoeltjes. Ik vond het allemaal even 
prachtig. Recentelijk hebben we de stap gezet om ook 
als bedrijf meer met Ajax te gaan doen. Het leek mij 
goed om internationale relaties mee te nemen naar 
wedstrijden, want in het buitenland heeft Ajax nog 

Arnold Saddal en 
zoon Yves, de vierde 
generatie binnen het 
familiebedrijf

▶

BEZOEK ONS 
EXPERIENCE 

CENTER
EN BELEEF VIRTUEEL IN 3D 

UW TOEGANGSPOORT 
GEPROJECTEERD OP UW 

EIGEN WOONSITUATIE

DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V. | Tel: 0183 - 56 20 38 | Vuren | www.djshekwerken.nl

VOOR IEDERE VRAAG EEN SLUITENDE OPLOSSING
Een poort moet aansluiten bij de architectuur van uw woning. Onze poorten maken we volledig 

op maat, afgestemd op uw situatie. Bijna alle poorten plaatsen we binnen één dag, compleet 

met verlichting, automatisering (van intercom tot bediening met uw smartphone), brievenbus, etc. 

Maak een afspraak en deel uw wensen met ons!
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