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Kampioenen 
kiezen voor 
Habru!



Directeur Hans Bruns:

‘Habru staat voor topkwaliteit!’ 

“De wensen van duivenliefhebbers staan aan de 

basis van onze producten. Daarom onderscheiden 

onze producten zich naast degelijkheid vooral in 

praktische toepasbaarheid.” Aan het woord Hans 

Bruns, directeur van Habru, ‘een kei in aluminium 

duivensport producten’. In 2008 nam het bedrijf 

intrek in een gloednieuw pand. Een locatie die 

Habru de mogelijkheid biedt invulling te geven aan 

verregaande ambitie!

“In 2000 zijn we begonnen met een aluminium 

kwaliteitsproduct dat van meerwaarde is voor 

de duivensport. Honderden uren staken we in 

productontwikkeling en intensieve praktijktesten. 

Maar nog belangrijker; we gingen met de top van de 

Internationale duivensport om tafel om ideeën 

te realiseren die het verschil maken tussen 

goed vliegen en super vliegen …”

“Zo kwamen we tot verschillende   

producten die inmiddels door de  grootste 

kampioenen in de Internationale duivensport 

worden gebruikt. Via de Spoetniks naar 

de Volières en nu ook revolutionaire 

producten als de Junior Drinkgoot,   

Spoetnik Nightview en de Waterfall. 

Allemaal producten waarin duidelijk 

wordt dat Habru meedenkt om de 

duivensport leuker en beter te maken; 

daarom kiezen kampioenen voor Habru!”
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Hans Eijerkamp:

“ Voor Team 
Eijerkamp 

staat Habru 
garant voor 
duivensport 

op het hoogste 
niveau.”
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Habru Spoetniks; ontwikkeld 
door en voor kampioenen 

Sinds de intrede van de Habru Spoetnik in de duiven-

sport, zijn de ‘gammele bouwpakketten’ voorgoed 

verleden tijd. Habru ontwikkelde een innovatief 

product van hoogwaardige kwaliteit, dat bij de 

totstandkoming en ontwikkeling werd geïnspireerd 

door kampioenen. 

Met slagvaste beglazing en volledig gelaste 

verbindingen, blinkt de Habru Spoetnik uit in  

degelijkheid. Daarnaast zijn alle afzonderlijke 

modellen geschikt voor elk elektronisch 

constateersysteem. De Habru Spoetnik werd een 

begrip; voor het bedrijven van duivensport op hoog 

niveau kunt u niet zonder!
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Habru Plus
Met zijn lange levensduur en weersbestendigheid blinkt de 
Habru Plus uit in degelijkheid. De beplating is uitgevoerd 
in glasheldere en nagenoeg onbreekbare Lexan-plaat, 
die van de aluminium kokers wordt gescheiden door 
kunststof afstandhouders om algvorming te voorkomen. 
In de volledig gelaste Spoetnik – van binnen en buiten te 
bedienen – hangt (elk) elektronisch constateersysteem 
droog. Het is op alle type hokken toepasbaar, niet 
magnetisch en door het speciale anti-slip landingsplateau 
is een veilige landing van de duiven gegarandeerd.

Habru Standaard 
De ‘open’ variant van de Habru Plus. Dus van dezelfde 
hoogwaardige kwaliteit en met dezelfde unieke extra’s! 
Alleen waar de Habru Plus met de Lexan beplating 
(gedeeltelijk) afgesloten is, zitten de duiven bij de Habru 
Standaard altijd heerlijk in de frisse lucht.

Habru Inloop ‘Type Evert Jan Eijerkamp’
Doordat de klep van deze versie voorzien is van 
plaatmateriaal dat geen straling van chipringen doorlaat, 
is het goedgekeurd door de Belgische duivenbond 
(KBDB). Doordat de duiven binnenlopen door de Spoetnik 
en uitvliegen door het raam (of uit de volière), is dit type 
uitermate geschikt voor liefhebbers met veel duiven. De 
Spoetnik beschikt over dezelfde hoogwaardige extra’s als 
de Habru Plus en is op iedere (Habru)volière te plaatsen.

Habru Plus ‘Type Bas Verkerk’
Bas Verkerk:
“Mijn wensen waren bij Habru niet aan dovenmansoren 
besteed. Samen ontwikkelden we het ‘model Verkerk’, met 
verlengd anti-slip aanvliegplateau, oranje van kleur omdat 
ook maïs die kleur heeft. Tijdens het trainen gaan de kleppen 
dicht en zien de duiven de witte achterzijde. Dat is voor hun 
het teken: trainen! Als de kleppen open gaan, zien de duiven 
de oranje kleur en weten ze dat ze weer naar binnen kunnen.”

Veilig en droog
Bij Habru Spoetniks kunnen 
alle stekkers en verbindingen 
veilig en droog in de constructie 
worden opgeborgen. De 
landingsplateaus zijn volledig 
vrij van magnetische velden, 
waardoor eventuele storingen 
worden voorkomen.

Antislip
Habru biedt de mogelijkheid 
om het landingsplateau van de 
Spoetnik te voorzien van anti-
slip coating. Een weers- en UV-
bestendigde laag, spaart tijd 
en voorkomt schrikeffecten bij 
jonge duiven.

Kunststof 
afstandhouders
De Habru Plus is uitgevoerd 
met kunststof afstandhouders 
tussen de aluminium kokers 
en de Lexan beplating. Dit 
voorkomt algvorming tussen 
beide materialen.

Kunststof scharnier
Om de scharnierfunctie ook  
op lange termijn te waar-
borgen, worden duurzame 
corrosiebestendige kunststof 
scharnieren met roestvrijstalen 
bouten gebruikt.

Van binnen 
& buit-en te bedienen 
De in- en uitvlieggaten zijn bij 
alle uitvoeringen van Habru 
Spoetniks zowel van binnen als 
van buiten bedienbaar.
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Kenmerken Habru Plus  Habru  Inloop  Habru Plus  
          Standaard Type Evert-Jan Eijerkamp   Type Bas Verkerk 

Constateersysteem Hangt veilig en droog. Kabels en stekkers vallen in de constructie.
 Alle antennes van Unikon, Mega, Tauris, Tipes, Benzing en Bricon zijn te integreren.

Constructie  Gelast  Gelast  Gelast   Gelast

Landingsplateau Is stralingsvrij en wordt op maat van de gewenste antenne geleverd.
 Anti-slip (grijs)  Anti-slip (grijs)  Anti-slip (oranje)   Anti-slip (oranje)

Bediening  Van binnen en  Van binnen en  Van buiten   Van buiten
 buiten te bedienen  buiten te bedienen te bedienen   te bedienen

Beplating Glashelder Lexan  Niet van toepassing  Niet van toepassing   Glashelder Lexan

Maten (buitenwerks)
l = lengte  l = 955 mm  l = 945 mm  l = 850 mm   l = 955 mm
h = hoogte  h = 530 mm  h = 530 mm  h = 365 mm   h = 530 m
d = diepte (excl. klep)  d = 530 mm  d = 530 mm  d = 320 mm   d = 530 mm
d = diepte (incl. klep)  d = 850 - 1050 mm - d = 730 mm  -

 In geval van een mest- en/of uitwenplateau: hoogte + 25 mm.
 Aanpassingen op deze standaard maten zijn mogelijk.

Montage Al onze Spoetniks zijn klant-en-klaar voor montage aan uw duivenhok of
 volière. Ophanghaken worden los meegeleverd.

Opties

Hoogteaanpassing  optioneel  optioneel  niet van toepassing   optioneel
naar 450 mm

Lengteaanpassing  optioneel  optioneel  niet van toepassing   optioneel

Dichte boven-  inclusief  exclusief  niet van toepassing   inclusief
en zijkanten

Anti-slip coating  inclusief  inclusief  inclusief   inclusief

Dichte bodem inclusief  inclusief  niet van toepassing  inclusief

Gaasbodem  optioneel  optioneel  niet van toepassing  optioneel

Mestplateau  optioneel  optioneel  niet van toepassing  optioneel

Mest- en uit optioneel  optioneel  niet van toepassing  optioneel
wenplateau

Oranje klep  optioneel  optioneel  niet van toepassing   inclusief
‘type Bas Verkerk’

Dichte voorzijde optioneel  optioneel niet van toepassing  optioneel
met schuif

Gekleurde tunnelplaat  optioneel  optioneel  niet van toepassing   optioneel

Clockblock optioneel  optioneel inclusief  inclusief

Gesloten achterzijde  optioneel  optioneel  optioneel   optioneel
met trengels

Nightview verlichting  optioneel  optioneel  optioneel   optioneel

Drinkgoot  optioneel  optioneel  niet van toepassing  optioneel
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Mest- en uitwenplateu
Omgeving verkennen
Het optionele uitwenplateau bij 
de Habru Spoetniks zorgt ervoor 
dat uw duiven stapsgewijs de 
omgeving leren kennen. Om 
uw jonge duiven een handje 
te helpen en uw verliezen te 
besparen.

Dichte voorzijde 
met schuif 
Spoetniks die bij elke windvlaag 
klepperen? Bij Habru Spoetniks 
niets daarvan. De dichte voorzij-
de kan worden voorzien van een 
schuifje die degelijkheid biedt!
Geen irritaties meer dus…

Geweven aluminium 
gaasbodem 
Reductie infectiegevaar
Er bestaan infectierisico’s bij met 
name jonge duiven veroorzaakt 
door een gesloten bodemplaat. 
Daarom zijn de Habru Spoetniks 
ook leverbaar met een geweven 
aluminium gaasbodem.

Oranje klep ’Type Bas 
Verkerk’
Oranje is de kleur van maïs. Dus 
zit de klep dicht (en is de kleur 
dus niet zichtbaar, de achterzijde 
is wit), dan ligt er nog geen voer 
in de hokken. Gaat de klep open, 
dan is dit voor trainende duiven 
het teken binnen te komen.

Hoogteaanpassing
Tot op de millimeter nauwkeurig 
kunnen we de Spoetnik zowel in 
de hoogte als de lengte op maat 
maken. Omdat elk hok anders is 
en wij graag meedenken over de 
oplossing.

Clockblock
Een duif die op een gesloten 
Spoetnik landt, mag nog niet 
worden geconstateerd. Dat vertelt 
het reglement van de Belgische 
duivenbond. De optionele ‘clock 
block’ ligt boven de inloopgaten 
en is van materiaal dat geen 
straling van chipringen doorlaat… 
geheel volgens de regels dus.

Night view
Een in samenwerking met 
Friedhelm Menne ontwikkelde 
optie om het probleem van 
het moeilijk binnenlopen voor 
nachtvliegers op te lossen. De 
verlichting in de Spoetink is 
uitstekend waarneembaar en 
verblindt niet.

Tunnel plaat
Tijdens (jonge) duivenvluchten 
met veel duiven in concours, 
willen ze wel eens over elkaar 
de Spoetnik in tuimelen. En niet 
alle chipringen worden dan 
geregistreerd. De tunnelplaat 
steekt daar op ingenieuze wijze 
een stokje voor. In diverse 
kleuren leverbaar!

Drinkgoot
Nervositeit, niet drinken? De 
drinkgoot leert de jongen gewend 
te raken aan de situatie tijdens 
het vervoer en bootst de situatie 
in de reismand na. 

Gesloten achterzijde 
met trengels
Om ook de Belgische en 
Engelse liefhebbers tegemoet te 
komen, is deze variant mogelijk. 
Doordat het elektronisch 
constateersysteem onder de 
Spoetnik zelf kan worden 
bevestigd, wordt de duif pas in de 
Spoetnik geklokt.
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Voor meer foto’s en 
informatie kijk op
habruduivensport.nl



Habru Volières degelijk en 
functioneel maatwerk 

Habru Volières veroverden de markt omdat ze veel 

duurzamer (gelast) en degelijker (dik type gaas) zijn 

dan vele andere volières. De Habru Volière voldoet 

aan elke eis van de duivenliefhebber en is ontwor-

pen door kenners. 

Doordat de samenstelling van de volière volledig  

naar eigen wens kan worden ingevuld (diverse  

grondframes, spoetniks, uitvliegramen, deuren, da-

ken en overige accessoires) is maatwerk gegaran-

deerd! Daarom wordt de Habru Volière steeds vaker 

gezien als plaatsvervanger van het klassieke duiven-

hok!

Hoogwaardige kwaliteit!
Rotsvast in stevigheid!
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Fam. Herbots:

“ Simply 
the best.”
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Hoogwaardige kwaliteit!
Rotsvast in stevigheid!

Veilig!
Oerdegelijk laswerk en 
volledig afsluitbaar; daardoor 
inbraakpreventief!

Doordacht!
Gepatenteerd geïntegreerd 
gaas-in-koker-systeem; hierdoor 
geen popnagels voor bevestigen 
van gaas!

Degelijk!
Gebruik van gaasdikte 2,05 mm 
voor degelijke constructies. 
Geen kans voor roofvogels en/of 
ongedierte!

ruime keuze!
De Habru Volière bestaat 
uit gelaste frames van koker  
25x25 mm. Met modulaire maat 
900x900 mm. Tevens maatwerk 
mogelijk.

Efficiënt bouwen!
Modulair systeem; dus 
eenvoudig zelf te monteren. Het 
ontwerp wordt aangepast aan 
uw ideeën en wensen.
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Waarom zijn Habru Volières nu zo degelijk? Het gaas 

wordt in het aluminium frame geïntegreerd en de 

hoekverbindingen worden gelast. Daardoor zijn pop-

nagels en kunststof hoekverbinders overbodig, waar-

door het product aanzienlijk aan stevigheid wint. 

Kenmerken 
Habru Volières



Habru Model in en- uitvlieg;
Eenvoudig en functioneel

Een Volière en Spoetnik in één, dat is de Habru  

Model  in- en uitvlieg. De duiven vliegen aan de voor-

zijde van de volière uit en landen direct op de Spoet-

nik, die in het schuine dak is geïntegreerd. Door de 

schuine zijde is het voor de duiven lastig op het dak 

te zitten, waardoor de Spoetnik als landpunt dient. 

Zo gaat er geen kostbare tijd verloren!!

Opties Habru Volières
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robuust grondframe
Grondframe voorzien van vaste of 
in hoogte verstelbare poten, tevens 
verrijdbare uitvoering leverbaar. 

Onvervormbare mestlades
U heeft de mogelijkheid om onder 
de bodem een mestplateau aan 
te brengen die als schuiflade 
dienst doet. De bodemplaat (van 
duurzaam materiaal) vervormt niet. 
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Solide bodem
Op de bodem van de Habru 
Volières worden gaaspanelen 
of (beloopbare) roosters uit 
duurzaam hardhout gebruikt.

Stabiele gelaste 
wandpanelen
Diverse panelen mogelijk met 
verschillende gaassoorten en 
beplating. Deze panelen kunnen 
voorzien worden van schuif- of 
draaideuren en ramen op diverse 
plekken. 

2
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Beschermend 
windbreekgaas
Afneembaar paneel met 
windbreekgaas voor winderige 
locaties. Afneembare trans-
parante of dichte beplating als 
alternatief mogelijk. 

Leerzame drinkgoot
Nervositeit, niet drinken? De 
drinkgoot leert de jongen 
gewend te raken aan de situatie 
tijdens het vervoer en bootst de 
situatie in de reismand na.

Multifunctioneel dak
Diverse mogelijkheden met 
gaaspanelen (veelal als vlak dak 
toegepast) en/of meerwandige 
lichtdoorlatende polycarbonaat 
platen (onder een helling 
toegepast). De schuinte wordt 
aangepast op uw situatie. In 
deze daken past een speciale 
(dak)spoetnik waardoor de 
duiven nog sneller worden 
geregistreerd.
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Topmodel!
Modulair systeem met geïntergreerde 
Habru Spoetnik (Type Bas Verkerk) in 
het dak. Het ontwerp wordt aangepast 
aan uw ideeën en wensen.
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Voor meer foto’s en 
informatie kijk op
habruduivensport.nl



 Transportweg 6, 7007 CN Doetinchem - NL

 Postbus 23, 7000 AA Doetichem - NL

F  +31 (0)314 712447
E  info@habruduivensport.nl
T  +31 (0)314 712446

 www.habruduivensport.nl
 www.habrutaubensport.de
 www.habrupigeonsport.co.uk

Apeldoorn A50

Nijmegen A325

Oberhausen A3
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Hans Bruns:

“Bezoek ook 
onze jaarlijkse 

duivendag in 
oktober!”

Gratis inschrijven op
habruduivensport.nl


