Rechtenstudent Gérald (21) lanceert eigen horlogemerk Manawa
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De 21-jarige Roeselarenaar Gérald Vandeputte lanceerde onlangs zijn eigen horlogemerk. Met 'Manawa' ontwierp hij zijn eigen
droomhorloge. Die hoopt hij nu te kunnen commercialiseren.
Gérald Vandeputte is al sinds jonge leeftijd gepassioneerd door uurwerken. Hij bouwde een fascinatie op voor de techniek achter een
horloge. Zo'n drie jaar geleden kocht hij zelf werkmateriaal een zelfbouwkit aan. “Ik mocht een mooie horloge kiezen van mijn moeder,
maar ik vond de juiste niet. Ik ben absoluut geen fan van de horloges met een batterij in en andere polshorloges waren veel te duur.
Dus besloot ik zelf een horloge te ontwerpen”, zegt Vandeputte.
Van Zwitserse makelij
Op eigen houtje, naast zijn rechtenstudies, leerde hij de stiel. Het was niet meteen raak. Zijn eerste horloge werkte goed, maar vond
hij zelf niet zo mooi. Hij stak er bijna al zijn spaarcenten in, maar uiteindelijk belandde hij bij de polshorloge van zijn dromen. Daarvoor
kreeg hij ook hulp van een bevriende grafisch ontwerper. Hij koos voor een handopwindbaar binnenwerk van Zwitserse makelij,
dat onder meer door het bekende merk Tag Heuer gebruikt wordt. Daarna liet hij een kast voor de wijzerplaat en het binnenwerk
ontwerpen. “Ik ben zeer trots op het eindresultaat. Een horloge is een juweel voor de man. Het moest dus in orde zijn.”
De horloge krijgt de naam 'Manawa' mee, hawaïaans voor tijd. Het merk wil hij nu commercialiseren. “Ik denk dat er wel een gat in de
markt is voor dergelijke horloge”, zegt de Vandeputte. “Mijn vraagprijs blijft met 890 euro onder de 1.000. Veel vergelijkbare horloges
vind je niet voor deze prijs. Het is ook geen zo'n goedkope horloge die met een batterij werkt. Ik zit met Manawa dus wat tussen de
twee.”
“Uit de hand gelopen hobby”
Hij wil er wel geen grote productie van maken, want de jonge rechtenstudent wil elke horloge nog steeds zelf in elkaar steken.
Vandeputte verkocht intussen al negen horloges en hoopt het jaar af te sluiten met 20 verkochte exemplaren. “Het is een uit de hand
gelopen hobby, maar het zal nooit prioriteit krijgen boven mijn studies”, klinkt het. “Al denk ik wel dat er nog een tweede en derde
model zal bijkomen. Het geeft me wel een kick dat er nu mensen met mijn eigen horloges rondlopen. De Manawa M1 bestaat vandaag
in drie versies.
www.manawawatches.com
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