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Het is tegenwoordig bijna standaard dat gras-
maaiers worden voorzien van allerlei luxe. 
Natuurlijk zijn die opties voor de gebruiker 
aantrekkelijk, maar het gebeurt dikwijls dat 
ze onder de streep hogere onderhoudskosten 
opleveren. Dat is zonde, want veel van die luxe 
is eigenlijk overbodig. Baroness kiest daarom 
voor een andere aanpak. De modellen van dit 
Japanse merk kenmerken zich door eenvoud. 
Ze doen wat ze moeten doen, kwalitatief maai-
en, en daarmee moeten ze zich onderscheiden 
van andere merken. De naam Baroness doet 
bij veel lezers wellicht al een belletje rinkelen: 

‘Baroness-maaiers hebben de laagste kostprijs per draaiuur’

Wie aan Japanse autofabrikanten als Toyota en Lexus denkt, associeert die merken vaak met 

betrouwbaarheid. Baroness bewijst dat die reputatie van betrouwbaarheid ook geldt voor Japanse 

grasmaaiers. Maaiers van Baroness hebben weliswaar wat minder luxe, maar gaan daardoor langer 

mee en dat levert lagere draaikosten per uur op. Precies om die reden is Rein Drost Machinehandel 

importeur geworden van het merk.
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in 2009 werden deze maaiers voor het eerst 
naar Nederland gehaald. Na een korte periode 
van afwezigheid is het merk weer terug op de 
Nederlandse markt.

Tijd is geld
Rein Drost Machinehandel, gevestigd in het 
Gelderse Echteld, is sinds januari 2019 exclusief 
importeur voor Baroness. De keuze voor dit 
importeurschap was heel bewust, legt bedrijfs-
eigenaar Rein Drost uit. ‘Wij zijn op zoek naar 
machines waar niet veel werk aan nodig is. Voor 
ons als importeur niet, voor de dealer niet en 
voor de klant die de machine in onderhoud 
heeft ook niet. Tijd is immers geld en onder-
houd betekent altijd extra kosten. In Baroness 
hebben we een merk gevonden dat weinig 
onderhoud nodig heeft. In de werkplaats zeg-
gen wij weleens voor de grap: het gaat bij som-
mige machines al mis als je twee onderdelen 
op elkaar moet schroeven. Daar heb je geen 

last van als je, zoals met een Baroness, het juiste 
product aanschaft.’
Rein Drost geeft als concreet voorbeeld het 
slijpen van kooien. Als je een machine hebt die 
600 tot 700 uur per jaar draait en het materi-
aal slijt snel, dan zul je de kooi al tijdens het 
seizoen moeten slijpen. Bij Baroness is dat niet 
het geval, verzekert Rein Drost. ‘Van een maaier 
van Baroness hoeven de kooien gemiddeld 
maar eens per 1.000 tot 1.350 uur geslepen te 
worden. Je kunt er dus een heel jaar mee door-
werken. Ga je uit van een vijfjarig contract voor 
een machine en diezelfde 700 draaiuren per 
jaar, dus 3.500 uur over vijf jaar, dan hoef je de 
kooien maar twee tot drie keer te laten slijpen 
in de gehele contractperiode. Op die manier 
spaar je echt onderhoudskosten uit. Vergelijk 
het met Japanse auto’s van Toyota en Lexus, die 
ook bekendstaan om hun betrouwbaarheid.’

Compleet pakket
Nu is de betrouwbaarheid van een machine 

belangrijk, maar de maaikwaliteit geeft voor 
veel golfbanen en aannemers de doorslag als er 
een nieuwe maaier gekocht moet worden. Rein 
Drost verzekert dat het ook daarmee goed zit. 
Volgens hem is de maaikwaliteit van Baroness 
top, net zoals dat bij andere merken op de 
markt het geval is. Hij voegt toe: ‘Baroness-
maaiers hebben minder luxe-elementen. De 
modellen zijn eenvoudiger dan andere op de 
markt. Door die luxe-elementen weg te filteren, 
ligt de kostprijs per draaiuur lager dan bij de 
concurrentie. Wij zetten geen machine neer bij 
een klant waar nog tal van opties bij verkrijg-
baar zijn. Onze aanpak is duidelijk: je koopt één 
complete machine en dat is het, daarmee kun 
je jaren vooruit.’

Het assortiment van Baroness is groot. In princi-
pe heeft het merk een compleet pakket in huis, 
behalve voor het openbaar groen: greenmaai-
ers, fairwaymaaiers, cirkelmaaiers en ook een 
vijfvoudige roughmaaier. Dit pakket is onder-
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‘De kooien van een Baroness hoeven 
maar eens per 1.000 tot 1.350 uur te 
worden geslepen’
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verdeeld in vier series: LM, GM, GC en HM. Voor 
golfbanen zijn alle soorten maaiers dus verkrijg-
baar, terwijl een groot deel van dit machinepak-
ket ook geschikt is voor sportvelden.

Ervaring opdoen
Rein Drost Machinehandel pakt het importeur-
schap van Baroness ‘rustig’ aan, zegt Rein Drost. 
Hij wil golfbanen en golfclubs gewoon overtui-
gen van de kwaliteit van dit Japanse merk, in 
combinatie met de aantrekkelijke lage kosten. 
De cijfers spreken boekdelen. Voor de distri-
butie zet Rein Drost bewust géén uitgebreid 
dealernetwerk op poten. Liever werkt hij samen 
met partijen die dit merk graag willen verkopen. 
‘Voor een dealer die op zoek is naar duurzame 
kwaliteit, hebben wij de oplossing. We werken 
volgens het principe “wie het eerst ploegt, moet 
ook oogsten” en nemen daarom niet klakkeloos 
dealers aan. Dat vind ik wel zo eerlijk. Anders 
zie je toch vaak dat andere dealers van dezelfde 
boom denken te plukken, en dat wil ik voorko-
men.’

Met de terugkeer van Baroness heeft Nederland 
er dus weer een serieuze speler bij op de golf-
markt. Wie de machines van Baroness in de 
praktijk in actie wil zien of vergelijken, kan bij 
Rein Drost terecht voor een demonstratie. Als 
de interesse dan gewekt is, is een proefperiode 
een optie. Zo is er een Nederlandse golfbaan 
die al een greenmaaier op proef heeft draaien. 
Als het aan Rein Drost ligt, volgen er snel meer. 
‘Tegen iedereen die ervaring wil opdoen met dit 
merk, zou ik zeggen: meld je bij ons. Dan ervaar 
je vanzelf hoe goed de kwaliteit van Baroness 
is. En wie een maaier voor langere termijn in 
gebruik neemt, zal zien dat je de kooien na 
aanschaf niet vaak meer opnieuw hoeft af te 
stellen.’

Met de terugkeer van Baroness heeft 
Nederland er dus weer een serieuze 
speler bij op de golfmarkt. 
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