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Artikel Type Korte omschrijving Prijs 
Woody Valley harnas Cosmic Met noodchute en releases. € 500.00 
Bräuniger Compeo vario  Met houder. € 250.00 
Diverse deltaspullen  Alleen voor eigen gebruik, dus niet voor de handel. Gratis 
 
 
Woody Valley Cosmic harnas 
Ik ben zelf 172 cm lang, het harnas kan wat 
korter of langer worden ingesteld, kom maar 
passen en proberen. Dit is een zeer comfortabel 
harnas in gebruikte, maar goede staat. Het 
harnas is ongeveer 9 jaar oud en de laatste 
jaren weinig tot niet meer gebruikt. Angle-of-
dangle systeem is handsfree. Lussen voor lier- 
en sleeprelease. Veel zakken o.a. voor 
dragchute (krijg je erbij) en camelback. 
Sleeprelease krijg je er ook bij. Inclusief een 
Metamorfosi reserve die volgens Duitse normen 
overjarig is maar volgens Nederlandse normen 
niet (ik zou er zelf nog zeker een aantal jaren 
mee vliegen als ik doorging met vliegen). 
 

 
Bräuniger Compeo 
Het is een oudje, de oorspronkelijke oerversie van de Compeo. Maar 
hij doet het nog prima en kan alles aangeven: (wedstrijd)routes, 
verboden luchtruim, windsnelheid, mcCready snelheden... en is 
natuurlijk óók vario, hoogtemeter, snelheidsmeter. Met manual, 
foudraal en verlengde houder, en als je toevallig een Wills Wing toestel 
vliegt een houder die zuigend past op de WW aluminium speedbar. 
 
Deltaspullen 
Ik ruim al mijn oude deltaspullen op. Wat niet meegaat met mijn vlieger 
en mijn harnas mag gratis weg op voorwaarde dat je het zelf gebruikt 
(niet voor doorverkoop dus): 
• HS lierrelease (Je kan er natuurlijk ook mee slepen) 
• Sleeprelease type pen-in-buis (minimalistisch maar zeer betrouwbaar 

en licht) 
• Twee schuiflijntjes voor het lieren  
• Een stel Aeros barmitts (kunnen dankzij klitband ook makkelijk ge-

de- en monteerd worden). 
• Een steun om je ladder af te steunen op het sleepoog van je auto... 

moeilijk te omschrijven hoe dit precies zit maar contact me maar als 
je interesse hebt. 
 

Je snapt wel dat ik dit gratis spul niet ga opsturen. Afspraak maken, 
langskomen en kijken of het wat voor je is... 
 

 
Naam: Bart Doets Telefoon:  
Adres:  Mobiel: +31 6 38 27 63 35  
Plaats: Hilversum eMail: bart.doets@concepts.nl 

Land:    
 


