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Fiets- en sportinfluencers testen innovatieve
sportbril van Hans Anders en Team DSM
Gorinchem, 14 april 2022 - Vrijdag 8 april jl. kregen 18 cycling influencers een

exclusieve sneak preview van de nieuwe innovatieve DRIIVE racebril, ontwikkeld

door Team DSM en Hans Anders. Dat vond plaats tijdens het besloten influencers

event ‘Be a PRO for a day’ in het Keep Challenging Center en op de Tom Dumoulin

baan in Sittard. Tijdens een clinic onder begeleiding van Team DSM trainer Roy

Curvers en sprintster Lorena Wiebes, werden de kritische vloggers en bloggers

uitgedaagd om de nieuwste sportbril in de markt in verschillende praktijksituaties

uit te testen. “Dit is een hele prettige sportbril”, was de overall feedback.
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Tijdens een unieke dag hebben de influencers kennis gemaakt met de experts van Team DSM.

Hun fietsen werden gecheckt door professionele mechaniciens. Zij werden meegenomen in

professionele wedstrijdvoorbereiding en sportvoeding. Als klap op vuurpijl was er ook nog een

masterclass over het belang van goed zicht en bescherming van de ogen en hoe dit heeft geleid

tot de DRIIVE sportbril, ontwikkeld door Hans Anders en Team DSM. Nadat alle influencers

een DRIIVE PRO sportbril hadden uitgezocht, startten zij met hun spiksplinternieuwe sportbril

de training op het Tom Dumoulin bikepark, samen met topsprintster Lorena Wiebes.

Bril getest in alle omstandigheden
De influencers namen hun opdracht om de nieuwe sportbril goed uit te proberen uiterst serieus.

In zon en regen. Op het vlakke, in de heuvels en op de kasseien. Tijdens duur- en

sprinttrainingen. De influencers werden tot het uiterste uitgedaagd en kwamen na ruim

anderhalf uur moe maar voldaan de baan af. Dat het niemand gelukt is om Lorena Wiebes in de

sprint te verslaan mocht de pret niet drukken.

De bril wordt hoog gewaardeerd. Licht, een hoog draagcomfort en snel meekleurend glas. Een

hele prettige bril, vonden de influencers. Vooral de sporters die normaal een bril dragen, waren

verrast. “Mijn ogen worden al snel droog tijdens het sporten. Ik ben er daarom aan gewend dat

ik na enige tijd slechter zie. Niet altijd makkelijk als ik bijvoorbeeld de route wil lezen of over

een wegdek rijd dat ik goed in de gaten moet houden. Er gaat met de sportbril met de clipin op

sterkte letterlijk een wereld voor mij open. Hier ga ik veel plezier van hebben.”

PRO en HYBRID

Team DSM en Hans Anders organiseerden dit speciale event voor influencers, ter gelegenheid

van de marktintroductie van de innovatieve DRIIVE sportbrillenlijn. Rian van Koulil, Director

Corporate Communications van de Hans Anders Retail Group vertelt: “Het laatste jaar hebben

wij ons samen gefocust op het ontwikkelen van een super innovatieve sportbril. Daar rijden de

professionele wielrenners van Team DSM nu al een paar maanden mee. Nu is de tijd rijp om de

brillen via onze winkels heel betaalbaar naar álle actieve buitensporters te brengen. Hoe leuk is

het dan, om een groep fanatieke maar zeker ook kritische sporters samen met team DSM als

eerste de mogelijkheid te geven om de sportbrillen en de nieuwe zichtervaring uit te proberen in

de praktijk? Het was voor iedereen een dag met een gouden randje, het plezier en de energie

spatten ervan af”. 

De DRIIVE sportbrillen zijn vanaf 11 april verkrijgbaar in een PRO (vanaf € 149) en HYBRID

(vanaf € 79) lijn, in alle winkels van Hans Anders, eyes + more en Direkt Optik.

https://news.hansanders.com/nl-NL/212973-partnership-rond-wielerploeg-leidt-tot-innovatie-in-sportbrillen
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OVER HANS ANDERS

Hans Anders Retail Group 
The Hans Anders Retail Group is one of the fastest-growing value-for-money concerns in optics and hearing
care in Europe for some time, with 705 stores in the Netherlands, Belgium, Germany, Austria and Sweden. The
group features three retail brands – Hans Anders, eyes + more and Direkt Optik.

Hans Anders is one of the most well-known retailers and volume-based market leader with 403 stores in the
Netherlands and Belgium. Hans Anders makes high-quality eye and hearing care affordable to all. 

eyes + more, part of the Hans Anders Retail Group since 2018, currently has 266 stores in Germany, Austria,
the Netherlands and Belgium and is among the fastest growing companies in the eyewear industry. The eyewear
chain, with complete prices for fashion eyewear, was founded in 2005 in the Netherlands. 

Direkt Optik is represented by 36 stores across Sweden. The optician chain is appreciated for its service,
knowledge and unique offers.

Value-for-money

The popular and growing value-for-money market segment distinguishes itself by reaching the optimal
combination of value and price. The Hans Anders Retail Group responds with smart retail entrepreneurship;
continued value increase for the best pricing in the market at all times. The mission of the group is to make good
sight and hearing accessible to all. The Hans Anders Retail Group distinguishes itself from its competition and is
a retail market leader. Always growing in an agile and resilient way, even going against dominant retail trends.

The Hans Anders Retail Group was acquired by British investor 3i in January 2017. In 2019, eyes + more was
added to the group.

Hans Anders

https://www.hansanders.nl/
https://eyesandmore.de/
https://www.direktoptik.se/
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