Sport kijken terwijl je een frisse coupe laat knippen,
een menicure ondergaat of je baard wordt
bijgewerkt? Het kan vanaf nu in Utrecht
Oud-barbier Nederlands elftal brengt gloednieuw concept naar Nederland

Utrecht, 17 mei 2019 - Met de opening van MAESONS is Nederland een nieuw concept rijker. Bij de
nieuwe zaak aan de Voorstraat in Utrecht kun je terecht voor een nieuw kapsel of baardbehandeling, maar
ook voor het kijken van een sportwedstrijd en zelfs voor ‘Menicures by MAESONS’ – een manicure en/of
pedicure speciaal voor mannen. Met dit nieuwe concept wil MAESONS klanten een complete ervaring
bieden, waarbij het niet alleen draait om er goed uitzien maar ook om je goed voelen.
Al sinds 2009 voorziet MAESONS – voorheen Maeson’s Barbershop – mannen van een fris en strak kapsel en/of
baardbehandeling. Sinds april dit jaar is dat aanbod uitgebreid met een sportbar en menicures. Een volledige
men-experience, zoals ze dat zelf noemen. Mannen besteden tegenwoordig veel tijd aan hun uiterlijk, maar
vergeten dat handen en voeten daar ook een belangrijk onderdeel van zijn. Bovendien kan een menicure
verschillende klachten verhelpen zoals pijn tijdens het sporten. Het idee voor het nieuwe concept deed barbier
Maeson Bennett samen met zijn vrouw en mede-eigenaar Lindsey Bennett-Hoesen op in de Verenigde Staten,
waar de combinatie van deze diensten heel populair is. In Europa is een zaak als MAESONS nog vrij uniek.

Barbier en sportbar ineen
Bij de uitbreiding van het aanbod hoort ook een nieuw pand in het centrum van Utrecht, met een compleet nieuwe
look en feel. Met hetzelfde hoge niveau van persoonlijk aandacht en professionaliteit. Het concept is met zorg
doorgetrokken in het interieur en er is er veel aandacht besteed aan accessoires. Het sportbarconcept komt
duidelijk terug in de vele schermen die in het pand te vinden zijn, waardoor je zelfs vanuit je barberstoel de
wedstrijd kan volgen. Onder andere een tafelvoetbaltafel en Playstation 4 met sportspellen zorgen voor de echte
sportervaring. Mannen – met en zonder baard – die bij MAESONS naar binnen stappen kunnen zich urenlang
vermaken.
Haarkunstenaars
Bij MAESONS werken geen gewone barbiers, maar haarkunstenaars. Ervaren en selfmade eigenaar Maeson
deelt zijn diepgaande kennis en barbertechnieken met zijn team, zodat elke klant bij MAESONS dezelfde mate
van kwaliteit mag verwachten. Diezelfde expertise leidde er ook toe dat Bennett in 2014 de barbier van het
Nederlands elftal in Brazilië was. Maeson Bennett: “Toen Louis van Gaal uit mijn stoel opstond zei hij dat als je
kapsel goed zit, je je ook goed voelt en beter presteert. Dat is precies het gevoel wat wij onze klanten willen
geven. Het gaat er niet alleen om dat je er goed uit ziet, maar vooral dat je je goed voelt, waardoor je sterker en
zekerder in het leven staat.”
Lindsey Bennett: “Wij willen met onze klanten een partnerschap voor het leven aangaan. Of het nu gaat om een
sollicitatie, bruiloft of bijzondere verjaardag, wij voorzien onze klanten voor elke belangrijke levensgebeurtenis van
een frisse, nieuwe look. Wij voelen ons vereerd dat we deel mogen uitmaken van al die belangrijke
gebeurtenissen van de klant.”
Klanten kunnen sinds eind april bij MAESONS terecht, maar op zondag 19 mei om 14.30 uur wordt de zaak
officieel ingeluid. De feestelijke opening zal worden verricht door Steven Brunswijk. Het adres? Voorstraat 21,
3512 AH in Utrecht.

MAESONS
MAESONS – voorheen Maeson’s Barbershop – is al tien jaar een begrip in Utrecht en door Maeson en Lindsey Bennett
opgericht. Sinds april 2019 biedt MAESONS een volledige men-experience. Bezoekers kunnen nog steeds terecht voor
een fris en strak kapsel en/of baardbehandeling, maar er kan via de grote hoeveelheid schermen ook een sportwedstrijd
worden gevolgd. Bovendien beschikt de zaak over een speciale ruimte waar zogenaamde ‘Menicures by MAESONS’
worden aangeboden. Met dit concept wil MAESONS zijn klanten een complete ervaring bieden, waarbij het niet alleen
draait om er goed uitzien maar ook om je goed voelen. En kwaliteit, service en persoonlijkheid voorop staan. MAESONS
bevindt zich aan de Voorstraat 21 in Utrecht.
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