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1987 - 2011 

Compilatie van de verslagen 





Voorwoord 
 
 
In mei 1987 trokken wij voor de eerste keer naar het zuiden van Frankrijk. Het was in meer dan één 
opzicht een memorabele week, niet in het minst omdat daar en toen de naam “Avalon” werd bedacht! 
Maar meer nog, lieten de grotten van de “Causses”, en die desolate plateaus doorsneden door diepe 
canyons, een grote indruk achter.  Daar zouden we nog heen gaan!  En zo geschiede... 
 
De voorjaarsuitstap van Avalon in het zuiden van Frankrijk werd een traditie. Het bleef niet bij de 
Causses, na enkele jaren zochten we ook de Ardèche op, de Var, de Gard, de Aude, de Vaucluse... 
om finaal terug te keren in de Causses. En ook de VVS-Interclubs, die vaak diezelfde regio’s 
aandeden, mochten zich verblijden met ons gezelschap. 
 
Sommige twintigers van toen, intussen vijftigers met meer grijze haren dan hen lief is, gaan nu nog 
steeds met evenveel passie en enthousiasme mee naar net diezelfde streken als 25 jaar geleden. 
Sommigen sloegen zelfs geen enkele aflevering over! 
Omringd door een nieuwe lichting jonge leeuwen, in de bloei van hun leven en tomeloos ambitieus, 
genieten deze oudjes nog steeds van de Causses, van de mooie grotten en van het enthousiasme 
dat de jonge Avalonners aan de dag leggen voor net diezelfde grotten als wij destijds. 
 
Hoe vaak vragen we ons niet af, op die speleovakanties, of we een bepaalde grot reeds gedaan 
hebben? En wie daar dan wel niet allemaal bij was? Soms geeft dit aanleiding tot verhitte discussies 
en ontkenningen... tot dan later het verslag van toen wordt opgediept waarin het antwoord zwart op 
wit staat. Omdat het geheugen van de knarren dus flink begint te tanen, waarbij zelfs wordt 
vastgesteld dat ze tegenwoordig grotten doen die ze lang geleden reeds deden, zonder zich daar nog 
één sikkepit van te herinneren, meende ik dat het nuttig was om eens alle verslagen te bundelen van 
die 25 jaar.  
 
Deze verslagen werden hoofdzakelijk door mij geschreven, tenzij anders vermeld. Ik heb daar steeds 
een erezaak van gemaakt. Ik vind het ontzettend belangrijk dat er ergens gedocumenteerd wordt, wat 
we hebben gedaan. Eigenlijk maakte ik die verslagen puur voor het plezier. Vandaag de dag, 25 jaar 
later, besef ik dat het een must is, uiterst noodzakelijk om te voorkomen dat je een stuk van je leven 
totaal zou vergeten (en dat is niet prettig). Herinneringen worden per slot van rekening in stand 
gehouden door foto’s en papier... Moge de nieuwe Avalonners deze traditie a.u.b. verder zetten! 
 
De compilatie dan. Van de periode 1987 tot 1997 had ik niks meer op computer. De bestanden zijn 
dus gewoon ingescand zoals ze destijds werden gemaakt, meestal op een typemachine.  
Vanaf dan had ik alles op computer en heb ik alle verslagen aangepast zodat ze qua indeling en 
lettertype hetzelfde zijn. De digitale fotografie deed bij ons haar intrede rond 2001. Vanaf dan zijn er 
dus digitale foto’s zat (duizenden) en dus heb ik menig avondje gespendeerd om de verslagen vanaf 
+/- 2001 tot op vandaag op te smukken met foto’s. Uiteraard zijn er evengoed duizenden dia’s van de 
periode voor 2001. Echter, om die in te scannen heb ik echt geen tijd meer. Idem voor topo’s van de 
bezochte grotten, want dat zou een echte meerwaarde geven aan deze compilatie. Maar ook 
daarvoor ontbreekt me de tijd en de zin. De compilatie is dus wat ze is.  
 
Ik heb wel een overzichtstabel gemaakt met alle bezochte grotten, om snel te lokaliseren wat we 
hebben gedaan en wanneer. Toeristische uitstappen zijn niet opgenomen. 
 
Voor alle duidelijkheid: deze compilatie omvat niet onze speleokampen in de Franse Alpen, de 
Chartreuse, de Isère of de Pyrenées Atlantiques. Grosso modo dus de regio’s rond de Middellandse 
Zee. 
 
De foto’s zijn door diverse Avalonners gemaakt. 
 
Paul De Bie 
mei 2011 



BEZOCHTE GROTTEN 
 

Grot  Departement Bezocht in 
Air Chaud  Aven de l’ Alpes Maritimes 2003 
Amélineau Grotte Lozère 2008 
André Réseau Aude 2005 
Armand Aven Lozère 1999 
Ascension Grotte de l' Hérault 2007 
Autran Aven Vaucluse 1998 
Aven Aven des Lozère 2010 
Banicous Aven de Lozère 1999, 2010 
Barbette Grotte de la Gard 2008 
Barelle Aven de la Lozère 1999 
Basset Aven du Hérault 2007 
Baume Layrou Grotte de Gard 1995, 1999, 2009 
Baume Rousse Aven de Lozère 1994 
Bise Aven de la Aveyron 2011 
Bois du Bac Aven du Lozère 1997 
Bramabiau  Abime de Gard 1990, 1993, 1997, 1999 
Bufo Fret  Aude  2004 
Buse Aven de la Gard 2008 
Cabane de Trevezel Grottes du Gard 1999 
Cabrespine Gouffre de Aude 2004 

Caladaire Gouffre du Alpes de Hte 
Provence 

1998 

Calavon Perte de Alpes de Hte 
Provence 

1998 

Calernaum Aven de Alpes Maritimes 2003 
Camélié Aven du Gard 2008 
Capitelle Aven de la Hérault 1993 
Cassan Aven de Lozère 1990 
Castanviels Aven de Aude 2006 
Castelbouc No 4 Grotte de Lozère 1995, 1998, 2010 
Castelette Grotte de la Var 2000 
Cave de Vitalis Grotte de la Hérault 1997 
Caze Aven de la Lozère 1999 

Cèdres Aven des Alpes de Hte 
Provence 

1998 

Centura Aven de Ardèche 1989 
Cercueil Aven du Var 2000 
Champclos Source de Ardèche 1989 
Chateau Aven du Vaucluse 1998 



Cheminee Aven de la Lozère 1999, 2010 
Chèvre Grotte de la Lozère 1995 
Clara Aven Hérault 2006 
Cledelle Aven de la Averon 2011 
Clergues Aven de Aude 2005 
Clujade Grotte de la Lozère 1999 
Cocalière Aven de la Ardèche 2001, 2002 
Combe Albert Aven de Gard  1988, 1990 
Combe de Buis Aven de la Hérault 1997 
Corgnes Aven des Lozère 1994, 1998, 2008 
Courounelle Rivière de Aude 2006 
Coutal Grotte du Lozère 1995, 1998, 2009 
Crapounet Aven de Lozère 2009 
Cyclopibus Aven Var 2000 
Dame Aven de la Hérault 1996 
Deidou Aven de Lozère 2008 
Despeysse Aven Ardèche 1989 
Dragon Aven du Var 2000 
Dragonhiera Grotte de Lozère 1994 
Drigas Aven de Lozère 2010 
Emilie Aven Aveyron 1990, 1993, 2011 
Faux Marzal Aven de Ardèche 1989 
Fromagère Aven de la Lozère (?) 2009 
Garrel Grotte du Hérault 1996, 1997 
Goussoune Aven de Aveyron 1987, 2009 
Grande Combe Aven de la Ardèche 1992 
Grelot Aven du Hérault 1997 
Hures Aven des Lozère 1987, 2009 
Huttes Aven des Hérault 1996 
La Gasse  Gard 2008 
Lacas Aven de Aveyron 2009, 2010 
Lachambre Réseau Pyr. Orientales 1997 
Lacs Aven des Aude 2006 
Leicasse Aven de la Hérault 1993 
Licorne Aven de la Lozère  
Malaval Grotte de Lozère 1988, 2008 
Marteau Aven du Ardèche 1992, 2001 
Mas Raynal Aven du Aveyron 1987, 2011 
Matarel Grotte de Aveyron 1990 
Mont Marcou Grand Aven de Hérault 2006 
Mont-Buisson no 3 Aven de Lozère 1998, 2010 
Noël Aven de Ardèche 2001, 2002 



Noir Aven Aveyron 1987, 1988, 1990 
Nouvelle de vallon Grotte-Aven Ardèche 2001 
Offraous Aven des Lozère 1995, 2009 
Orgnac (Orgnac I, II en III) Aven d’ Ardèche 1999, 2001, 2002 
Paques Grotte de Alpes Maritimes 2003 
Pas de Madame Aven du Gard 1996 
Pas Destrech->Cabane de St.Paul 
des Fonts 

 Aveyron 1988, 1993, 2011 

Patates Aven des Aveyron 1994, 1998, 1999, 2009 
Pauvres Aven des Aveyron 1994, 2011 
Pèbres Aven des Gard 1989, 1992, 2001, 2008 
Perles Aven des Aveyron 2007 
Peyrejal Event de Ardèche 1989, 2002 
Peyros Aven de los Lozère 1990, 1995 
Pic Baudille/ Licorne Aven du Hérault 1996 
PN77 Grotte du Hérault  2006 
Portalerie Aven de la Lozère 1996, 1999, 2009, 2011 
Pousselières Grotte de Hérault 2006 
Puech Nègre Aven de Aveyron 1987, 1998, 2011 
Rabanel Abime de Hérault 1993 
Rabassière Aven de Hérault 1993 
Rampins Grotte des Var 2000 
Rautely Grotte de Hérault 2007 
Rautely Source de Hérault 2007 
Reynaud  Aven Ardèche 1989 
Ripelle Aven de la Var 2000 
Rochas Aven de Ardèche 2002 
Rognès Event de Hérault 1993, 1996 
Roque Bleue Grotte du Hérault 2004 
Roques Grotte des Aveyron 2011 
Rouaine Embut de Alpes Maritimes 2003 
Roufil Grotte de Gard 2008 
Salamandre Aven du Gard 1989, 2008 
Sanilhac Grotte de Ardèche 2002 
Sanilhac Grotte de Ardèche 2002 
Sergent Grotte du Hérault 1996 
Solitude Aven de la Var 2000 
Sotch de la Tride Aven du Aveyron 1994 
Souffleur Trou Vaucluse 1999 
St-Joseph Aven Alpes Maritimes 2003 
St-Marcel d'Ardèche- Reseau 4  Ardèche 1989, 2001 
TM71  Aude 2004 



Trayolle Grotte de la Hérault (?) 2007 
Trouchiols Aven de Aveyron 1988, 
Truffes Perte des Aude 2004 
Valat Nègre Aven du Aveyron 1987, 1988, 1999, 2009 
Varennes Grotte de Aude 2005 
Vent d'Anges Grotte des Aude 2006, 2007 
Verrière Grotte de Lozère 1997 
Vida-Tripa Grotte de Pyr. Orientales 1997 
Vipère Aven de la Vaucluse 1999 
Vipère Aven de la Vaucluse 1999 
 



















































 
GORGES DU TARN - APRIL 1998   
 
Uitzonderlijk vroeg in het jaar zaten we naar jaarlijkse traditie in de zuidfranse ACausses@, en dat 
zullen we geweten hebben! Gelukkig waren we met een flinke en gemotiveerde bende, waardoor er 
flink gegrot werd en het slechte weer slechts een bijrol speelde... 
 
Zat 11/4
Aankomst op Camping de l=Aubigue, waar we vroeger ook al eens stonden. De keiencamping van 
toen bleek nu toch wat gazon te hebben aangekweekt. De camping is, op enkele caravans na, 
verlaten. Niet moeilijk: het sneeuwt hier! 
 
Zon 12/4
>s Nachts heeft het goed gesneeuwd: de plateau=s rond de Gorges du Tarn zijn witbesneeuwd. Bar 
koud, winderig. Vandaag een kleine Aaven@ om op te warmen: Aven de la Mont-Buisson No 3, een 
grot van -126 m diep. Aldus, na een adembenemend ritje over smalle, beijzelde wegen, ploeteren 6 
moedigen een uur lang in de sneeuw rond, op zoek naar de pietluttige ingang. Die wordt dan toch 
gevonden en in een uurtje of 3 wordt de grot gedaan. Hoogtepunten: een mooie cylindrische put van 
54m, en twee grotparels zo groot als een duive-ei! 
Deelnemers: Jos, Mark M., Paul, Chris S., Kris V., Jarl. 
Op de camping hebben de kinderen en de dames een moeilijke dag achter de rug: de plassen, 
snijdende wind, regen en smeltende sneeuw zijn niet bijzonder geschikt voor een verblijf met kleine 
kindjes. s= Avonds blijken ook Herman en Mich. te zijn aangekomen.  
 
Maan 13/4
Nog slechter weer: talloze sneeuw- en hagelbuien teisteren de camping, tot ongenoegen van de 
kinderoppassers van dienst Herman en Paul. Op de middag kruip ik een half uur in de slaapzak om 
op te warmen. Leen en familie trekt naar de kust, waar het weer aanzienlijk beter was. 
Intussen zijn er twee ploegen op stap. Ploeg 1 (Jos, Michaëla, Annette) equiperen de Aven des 
Patates tot op -250 m (tot Le Lac des 7 Echos), en genieten eens te meer van de formidabele Puits 
Bramal, 65 m vrijhangend in een enorme zaal. Ook de Puits du Lac (P40) met zijn 10-secondenlange 
echo laat hen niet onberoerd. Ze staan vrij vroeg terug buiten zodat een pintje er nog wel af kan.  
Ploeg 2 (Mark M., Chris S., Kris V., Jarl) equiperen de Aven des Corgnes (-187m). >t Is een verticale 
grot, met enkele spectaculaire pendules in de diepe putten. Mark slaagt er in zijn equipeerexamen. 
Jammer genoeg loopt een andere Belgische ploeg (8-man!) hen voor de voeten. Ze moeten vaak 
wachten, en zijn dan ook laat terug op de camping. 
 
Dins 14/4
Ongelooflijk: geen regen, zowaar een bleek zonnetje! 
Na het equiperen... moet er gedesequipeerd worden. Jos en Annette kwijten zich onder hun tweetjes 
van het flinke desequipement van de Corgnes (4 kits touw). Een andere ploeg (Paul, Mark M., Chris 
S., Kris V., Jarl) pakt de Patates aan (5 kits). Paul en Mark spurten voorop, want ze hebben 
Herman=s grotradio bij zodat deze, uitgerust met een nieuw antennesysteem, eens op grote diepte 
kan worden getest. Na een blitz-bezoek aan de Puits du Lac stellen we de radio op in de enorme 
galerij, wel 40 m breed. Vrijwel ogenblikkelijk maken we glashelder stemcontact met Herman, 250 m 
hoger. Hij meldt ons dat het prachtig weer is en dat hij in z=n T-shirtje ligt te zonnen! De smeerlap! 
Enfin, we testen nog een uur lang alle mogelijke antenne-standpunten uit; en Herman verwijdert zich 
dan nog zowat 300 m van de grot zodat we de afstand (schuin dan) doorheen de rots nog opdrijven, 
tot +/- 380 m. Het stemcontact blijft goed! Een formidabel resulaat dus en Herman mag terecht fier 
zijn op zijn werk. 
Intussen was de rest van de bende gearriveerd en kon aan het toch wel pittige desequipement 
worden begonnen. Tegen 18 uur iedereen buiten en nog tijd voor een pint (in een ijskoud café).  
 
Woe 15/4
Afgrijselijk weer. HEEL de dag plensende regen. Het moreel van de troepen zakt danig. Herman en 
Michaëla, altijd al overgevoelig aan slecht weer, denken aan huiswaarts keren (een kleine 
overstroming van hun voortent maakte de zaken er niet beter op). Ook Jos denkt eraan morgen te 
vertrekken: met de 2 kleine dreumessen is het echt niet te doen. 
Vandaag gaat familie De Bie grotten (dus Paul, Annette, Kim, Ellen). Ook Mark, Chris S., Kris V., Jarl 



gaan mee. Doel is de Grotte de Castelbouc. Indrukwekkende zaak: na een flink en ingewikkeld 
kruipstuk komt men in een reuzengalerij terecht: 500 m lang, continu 30 m breed. Einde op een 
schitterende sifon, diepblauw. Opvallend en leuk voor de kinderen is het vele witte zand in deze grot. 
Op de terugweg (na 3 uur grotten) een tegenvaller: we hebben een toer-operator voor ons zitten. Eén 
van zijn gasten, een soort Billie Turf van 90 kg. zit potvast in de enige nauwe passage van de grot... 
jammer genoeg moeten ook wij langs daar. We wachten maar liefst 50 minuten tot zijn 3 collega=s 
mits trekken, duwen, bidden en smeken het gevaarte uit de doorgang hebben bevrijd.  
Buitengekomen is het weer er niet beter op geworden; de Tarn staat nu zelfs in crue, en we krijgen de 
auto=s nog maar net over de lage brug die bijna overspoeld wordt door het woeste water.  
 
Don 16/4
Zowaar droog weer. Niet echt warm te noemen, maar toch. Het moreel stijgt weer, de vertrekplannen 
worden opgeborgen. Het oorspronkelijke idee, Aven de la Cheminée (-400) wordt geruild tegen de 
Puech Nègre (ook -400, doch daar gaan we maar tot -300). Jos en Paul staan vroeg op om de zaak 
te gaan equiperen. Echter, na wat verkeerd rijden in de pampas en dan een probleemloos 
equipement tot bovenaan de P87, krijgen we een bende Fransen in de nek die ons (profiterend van 
hun equipement tot op -150 dat ze gisteren reeds hingen) voorbijgaan. Wat later lopen we terug op 
hen in, want het zijn bangelijke trage en onzekere equipeerders. Boven één put van 13m zitten we 
een klein uur te wachten tot de heren hun complexe stellingen hebben uitgehangen (probeer het 
maar eens: twee ineengeweven pompierssteken! De Chris zou dat toch moeten kunnen?) Op -290 
maken Jos en ik nog gauw een verkenning in de stroomopwaartse fossiele collecteur.  Terugkeren 
maar, waarbij we de anderen kruisen: Mark, Chris S., Kris V., Jarl. Zij zullen een flinke trip in de 
collecteur maken; tot in Salle de la Desolation (2,5 km heen en terug). Ondertussen leveren Jos en ik 
strijd met de 5 Fransen, die ook aan het uitklimmen zijn. We nemen ze één voor één te grazen, 
profiterend van het equipement dat we grotendeels aan andere ankerpunten dan het hunne hebben 
gehangen (ten kosten van de kwaliteit ervan). Jos en ik staan eerst buiten: vive la Belgique! 
Anekdote: onderweg kruisen we zowaar een afdalende ploeg Belgen, die zomaar op ons equipement 
zijn afgedaald! Twee van hen zijn van een monsterlijk kaliber; den Billie Turf van gisteren kan er twee 
keer in. Wij moeten hen tot hun spijt melden dat ze rechtsomkeer moeten maken, daar zowel de 
Fransen als wij aan het desequiperen zijn. Ze zijn niet content. 
Enfin, een drukte van jewelste dus. De tweede Avalon-ploeg valt tegen 21u binnen op de Camping. 
Chris totaal uitgedroogd na een acuut gebrek aan bier.  
Enfin: de Puech Nègre blijft een absolute aanrader, héél mooi en sportief. 
 
Vrij 17/4
Na een nacht regen is de camping opnieuw een modderpoel. Het weer is bijzonder wispelturig: regen, 
wind, en zon. We maken er het beste van: touwen kuisen, reeds gedeeltelijk inpakken. 
Familie Beyens vertrekt rond de middag.  
Een ploeg (Chris S., Kris V., Annette, Herman, Mark) doet de Grotte du Coutal tot in de Salle 
Blanche, onder vakkundige leiding van Herman die als enige deze grot Akent@. Jammer genoeg blijkt 
het touwtje verdwenen dat we 5 jaar geleden achterlieten in de korte maar zeer geëxposeerde klim 
naar de Salle Rouge, en kunnen ze die laatste zaal niet meer doen. Toch verlaat iedereen deze 
mooie en afwisselende grot voldaan.  
Ik beklim nog met de kindjes en Jarl de rots nabij Le Rozier vanwaar we een prachtig uitzicht hebben 
over de Gorges du Tarn en de Jonte.  
 
Zaterdag 18/4
Algemene aftocht. Oef. 
 
BESLUIT
Hoewel het het natste en koudste speleoverlof sinds vele jaren was, hebben we het overleefd. Meer 
nog: we hebben ons prima geamuseerd. Zij die wilden konden alle dagen grotten, en er werd goed 
gegrot ook. 
Alle doelstellingen werden bereikt. De ploeg was groot en van goed niveau, zodat er vaak in groepen 
werd opgesplitst die elk zelfstandig konden equiperen.  
Kortom: voor herhaling vatbaar, maar toch liefst met beter weer! 
 
Deelnemers: Paul De Bie, Annette Van Houtte, Herman Jorens, Michaëla Van de Casteele, Jos 
Beyens, Chris Sinnaeve, Kris Vermeulen, Jarl Fieremans, Mark Michiels + de kinderen Kim, Ellen, 



Joke, Hannes, Pieter en dames Leen, Griet 
 
Bezochte grotten: Aven de la Mont-Buisson No 3, Aven des Patates, Aven des Corgnes, Grotte de 
Castelbouc, Aven de la Puech Nègre, Grotte du Coutal 
 
Verslag: Paul De Bie 
      



 
VAUCLUSE (St Christol d’Albion) - OKT 1998
 
 
Zat. 31/10/98
Aankomst in St. Christol, in het Franse departement Vaucluse. De refuge, midden in het dorpje 
gelegen, is een droom: een groot oud huis, ingericht met vele aparte slaapkamers, een grote eetzaal, 
living met open haard, bibliotheek, terras, grote keuken, speleo-bergplaats en alle denkbaar comfort: 
TV+video, afwasmachine (zeer erg geapprecieerd!), stereo-installatie etc. 
Dit alles voor de onwaarschijnlijke prijs van 40 FF/nacht en kinderen gratis! Tot slot uitgebaat door 
zeer gastvrije speleos: wat wil je nog meer? 
 
Zon. 1/11/98
Eerste trip in de Aven Autran (Paul, Jos, Annette, Annemie, Chris). Een meevaller: de grot is nog in 
volle exploratie (recente kilometerlange premières rond -350 m) en de ingangsputten tot op -130 zijn 
geëquipeerd. We mogen dit equipement gebruiken en dit spaart ons veel tijd en een paar kits. Voor 
de P103 krijgen we een overdreven lang touw mee (170 m) dat we wel achteraf ter plaatse mogen 
laten.  
De ingangsputten zijn nogal vervelend. Dan een prachtige actieve meander: vele watervalletjes en 
bassins maar wel bijna 700 eindeloze meters lang en >t is niet breed... De vele kits laten zich wegen.  
Vervolgens equiperen Jos en ik nog de prachtige P103, terwijl de anderen al rustig aan naar buiten 
gaan. Terugkeer op -330 m, en om 18u staan we alle 5 weer buiten na een tochtje van 7 uur. 
 
Maan. 2/11/98
Schitterend weer. Kris, Mark, Jarl en Wilfried gaan vandaag verder equiperen tot op de Afond@ (-603 
m). De thuisblijvers bezoeken o.m. de indrukwekkende Fontaine de Vaucluse; de grootste resurgentie 
van Frankrijk. Zij draineert 110 km5 kalksteengebied en het water van alle grotten, ook de Aven 
Autran, vloeit erheen over wel 40 km afstand! 
De grotters vallen rond 2 uur >s ochtends binnen (Avallen@ is voor sommigen het woord) na een tocht 
van zowat 15 uur. Vooral voor hen die in geen eeuwen een touw hadden opgejumard (ra ra) was het 
eventjes afzien. Ook niet vergeten dat deze jongens quasi onopgewarmd aan een toch wel grote grot 
moesten beginnen. Maar je bent jong en je wil wat hé! Maar het equiperen was vrij goed verlopen en 
men vond het een fijne grot.  
 
Din 3/11/98
Vandaag gaan de oude knarren eens zien hoe zij het er nog vanaf brengen. Fond-trip en 
desequiperen tot bovenaan de P103 (dus -230) is de opdracht van Jos, Annette, Paul en Chris. 
We zoeven de opeenvolging van magnifieke putten af. Wat tijdverlies in de grote P126 (zeer 
indrukwekkend: van helemaal boven hoor je de rivier al dreunen) om het equipement wat bij te 
stellen, maar dan staan we allen beneden. Prachtige rivier maar veel te kort... Na een eetpartij vatten 
we de terugklim aan. We desequiperen lustig tot bovenaan de P103. De kitzakken worden daar 
gedropt en de lange meander (veel langer op de terugweg!) nog maar eens doorgeworsteld. In de 
ingangsputten slaat de vermoeidheid toch wel wat toe, maar na 12 uur grotten zijn we alle 4 buiten en 
we arriveren nog ruim op tijd in de refuge om mee te schranzen.  
 
Woe 4/11/98
Jarl, Kris, Mark, Wilfried en Annemie halen de kitzakken uit de Aven Autran. Voor de overigen rustdag 
en profiteren van de faciliteiten van de heerlijke refuge. 
 
Don 5/11/98. Het weer is echt stralend (korte broeken weer!): wat hebben we die zon gemist bij ons in 
België...   Er trekken vandaag 2 ploegen op uit. Paul, Kris en Mark doen de Perte de Calavon. Heel 
mooie opeenvolging van putten tot op een sifon op -167m. Jammer genoeg is de grot droog: normaal 
is dit een spectaculaire watergrot! Te herdoen dus. Terug buiten na 4 uurtjes en nog tijd voor een 
terrasje. 
Jos, Jarl en Annemie doen de 2 eerste putten van de Caladaïre, een P65 en een zeer mooie 
vrijhangende P90.  
Terug in St. Christol duiken we nog met zijn allen in de Aven du Chateau. Deze grot ligt achter de 
hoek van de refuge, en wel in het trottoir! De ingang is een GLAZEN soort kelderluik. Verrassend 
genoeg heeft de grot mooie en ruime putten tot op -90 m. Dan een meander, over de hele lengte tot 



op menselijke afmetingen gedynamiteerd door de speleos van de refuge die geheel achteraan de grot 
aan het werk zijn. Nog een put van 7 m en dan voorlopig einde op -100 m. 
>s Avonds schranzen we weer onze buiken overvol want terwijl de grotters weg zijn, is er steeds een 
team culinaire specialisten in de weer om de 16 magen (10 volwassenen + 6 kinderen) van een 
lekkere maaltijd te voorzien.  
 
Vrij 6/11/98:
 Aangezien we gisteren niet hebben gedesequipeerd, wisselen vandaag de ploegen om enerzijds de 
Calavon te desequiperen (Jos, Annette, Chris en Jarl) en anderzijds de Caladaïre (Mark en Kris). Ze 
zijn vroeg terug zodat er nog tijd rest voor een wandelingetje in de mooie streek of voor het kuisen 
van alle touwen.  
>s Avonds vreten we ons alweer te barsten aan lekkere couscous. 
 
Zat. 7/11/98: 
Allen terug naar huis (dik tegen ons goesting!). Sommigen proberen nog wat kosten te besparen door 
te proberen zonder mazout naar huis te rijden.... 
 
 
BESLUIT: zeer leuke vakantie in de beste refuge ooit gezien. Zowel voor volwassenen als voor de 6 
kinderen was het er heerlijk vertoeven. We hebben een week lang heerlijk gegeten (dank U Wilfried, 
Annette, Leen en andere vrijwilligers), voor geen geld. Menig flesje wijn of bier smeerde onze dorstige 
kelen. 
De Autran viel super mee, en we watertanden al om een volgende keer de Trou Souffleur te gaan 
doen (even diep maar met 1,5 km. schitterende rivier beneden.  
Tot binnenkort! 
 
 
Deelnemers speleo:  Wilfried Speelmans, Annemie Lambert, Mark Michiels,  Jos Beyens, Paul De 
Bie, Annette Van Houtte, Chris Sinnaeve, Kris Vermeulen, Jarl Fieremans 
 
Bezochte grotten: Aven Autran (-602), Perte de Calavon, Aven du Chateau, Aven de Caladaïre 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      



VAUCLUSE (St Christol d’Albion) - APRIL 1999
 
 
We verbleven alweer een weekje in het Azonnige@ zuiden, in de refuge van St. Christol op het plateau 
van Albion.  
Hoofddoel was de ATrou Souffleur@, een pittige -600 met een grote ondergrondse rivier en een 
eindeloze reeks putten: P11, R3, P5, P5, P36, P5, P42, P6, P35, P12, P28, P4, P75, P76, 60 m 
putjes, P10, P114. Goed voor 9 kits touw, zowat 800 m in totaal! Het equipement is zeer uitgebreid, 
zowat 100 spits. De Souffleur ligt midden in het dorp, op slechts 100 m van onze refuge. 
Het werd alweer een week van flink grotten, afgewisseld met gastronomisch schranzen en luieren. 
Lees zelf! 
 
Zat 10/4
Aankomst in de ons bekende refuge. Mark en Frank hebben vandaag al een stukje van de Trou 
Souffleur geëquipeerd, nl. tot en met de put van 36m.  
We maken kennis met het ploegje van de GS Charleroi, die ook in de refuge verblijven en met wie ik 
(in extremis) heb afgesproken om het werk aan de Souffleur wat te verdelen.  
 
Zon 11/4
Met zijn vijven in de Souffleur voor een equipeertrip tot zowat -350 m (Jos, Paul, Annette, Mark, 
Frank). Ik equipeer maar het gaat niet zo vlot want tussen de ruime en mooie putten zijn er telkens 
lange traversees te equiperen. Dan de 200 m lange Meandre de l=Ankou, waarin menige liter zweet 
vloeit. Hij is vaak smal en scherp, en eindigt boven een bangelijk zwart gat: de eerste van een 
formidabele puttenreeks van bijna 350m. Ik equipeer deze +/- 75 m diepe put met een klein hartje. 
Jos en Mark volgen en ook de volgende P74 wordt reeds grotendeels geëquipeerd. Deze is nog 
ruimer, het riviertje stort zich er met een sierlijke boog in. De terugweg gaat vlot, maar toch laten de 9 
uur grotten zich voelen... Doornat bezweet komen we buiten.  
 
Maa 12/4
Avalon zwermt uit: wandelen in de Gorges de la Nesque, bezoek aan Ale Colorado Provençal@, 
bezoek aan Aix-en-Provence. 
Vandaag zal de ploeg van Charleroi de resterende 260 m putten verder equiperen tot de fond. 
Vervolgens komen ze Aleeg@ omhoog, en zal Avalon >s anderendaags ook een fond-trip doen en het 
desequipement voor zijn rekening nemen. Echter, onze 4 GSC=ers zullen we niet gauw terugzien. 
Een eerste lichting van 2 man valt om half zes >s ochtends (18 uur gegrot) de refuge binnen. Ze zijn 
teruggedraaid boven de P113, wegens blessure van één van hen. De andere twee zouden echter wel 
doorgaan tot de fond, wij stellen al onze hoop op hen. 
 
Din 13/4
Wanneer Avalon vertrekt (Paul, Annette, Jos, Mark) is er nog geen spoor van de twee GSC=ers. Om 
10 uur stipt staan we aan de ingang ... en wie kruipt daar buiten? Juist, het duo van de GSC. 
Steendood na 22 uur grotten, maar ze zijn wel beneden geraakt! Wij vliegen letterlijk de eerste 200 m 
putten af, zwoegen door de meander, en dalen dan de fenomenale 350 m puttenreeks af. Het zicht is 
er ongelooflijk, we zien elkaar tot wel 200m hoger (of lager...) hangen. Tientallen fractionnees worden 
genomen. De laatste P113 snijdt ons letterlijk de adem af: het ding is (zonder overdrijven!) zowat 50 
m in diameter! Slechts 2 uur na ons vertrek, staan we in een kolossale galerij op -600 m, beneden 
dreunt de rivier. We kiezen eerst de Aamont@ en doorkruisen een fossiele tunnel van zowat 20 m 
diameter met een heerlijk zachte zandbodem. Dan komen we aan de rivier, glashelder; wel 7 m 
breed. Via stroomversnellingen en bassins (één tot aan het middel) komen we tenslotte aan de sifon. 
Op de terugweg bezoeken we nog het Aaval van de amont@, waar de hele rivier (debiet een paar 
honderd liter per seconde) door een nauwe galerij buldert en dan met een grote boog in een 10 m 
diepe put omlaag valt. Zeer indrukwekkend! 
Vooraleer we de rivier stroomafwaarts volgen, vreten we ons eens goed vol. Dan plonzen we 
doorheen de Avoute mouillante@ waarin het water tot aan de borst komt, doch het is niet echt koud. 
We zijn blij dat we ons het gezeul met de ponto=s hebben bespaard voor dit korte stukje water. De 
daaropvolgende 500 m rivier zijn onvergetelijk: een zacht kabbelende rivier, zo breed als de Aisne, 
stroomt doorheen een reuze-tunnel. Einde op sifon. 
Tevreden keren we terug naar de voet van de putten, waar ons een zware taak wacht. 350 m jumaren 
met een zware kit, dat valt niet mee en terwijl de 4 Avalonners al jumarend en desequiperend in de 



enorme schacht verspreid hangen, galmt het kabouterlied door de put: AHéhoo, héhoo, je krijgt het 
niet cadeau!@. Tegen dat we boven zijn vergaat het zingen ons al wel enigszins. Op de P75 na wordt 
alles gedesequipeerd, en met 3 kits touw en een kit eten+carbuur vatten we moeizaam de weg 
doorheen de meander aan. Ditmaal gaat het héél wat trager! 
Nog eens eten na de meander, en dan de laatste 4 putten uitklimmen (allen zowat 35 à 40 m 
vrijhangend). Deze vallen mij bitter tegen; zo=n kit is er toch teveel aan en onze gedachten gaan 
regelmatig uit naar de mannen die in de Lukina Jama met 2 kits omhoog klommen. Maar sneller dan 
gedacht staan we in de frisse avondwind, na 10,5 à 11 uur grotten. De mannen van de GSC zijn er 
toch wel wat door aangeslagen, maar wij hebben vooral aandacht voor Pierre=s lekkere maaltijd. 
Conclusie: een grandioze grot, maar toch wel zwaar. Iets zwaarder nog dan de Aven Autran, schatten 
we.  
 
NB: vandaag deden Frank, Wilfried en Annemie nog een gooi naar de Aven de la Vipère doch een te 
kort touw deed hen stranden op 5 m van de bodem van de 57 m put (rond -95m dus). 
 
Wo 14/4
Frank en Wilfried hebben een pittige opdracht gekregen: de 2 kits touw gaan halen die nog voorbij de 
Meandre de l=Ankou liggen (één van beide touwen hangt trouwens nog in de eerste P75). Aldus 
hebben ze ook eens de gelegenheid om in een stuk van de grote puttenreeks te hangen, en kennis te 
maken met het leukere sleurwerk. Zowat 8,5 uur later staan ze buiten, opdracht volbracht. Annemie 
doet intussen een solo-tripje tot ergens in de meander, Pierre doet enkel de eerste put en geeft er 
dan in toestand van totale oververhitting de brui aan. 
Twee man van Charleroi desequiperen vervolgens de resterende putten van de grot: tegen >s avonds 
is de Souffleur terug Aleeg@. Kortom, dankzij de samenwerking met deze jongens is het hele Souffleur-
avontuur na 4 dagen in kannen en kruiken.  
 
Intussen bezoeken Annette en ik, met 4 kinderen, de AColorado Provençal@. Het is een oude groeve 
van okerhoudend zand, die door weer en wind en bizarre vormen is uitgesleten, en dit in alle 
denkbare tinten van zuiver wit over oranje tot paarsrood. De kindjes amuseren zich rot en zijn na een 
paar uur egaal rood gekleurd.  
>s Avonds brengen Annette en ik nog even een bezoek aan Luc-Henri Fage in Apt; één van de 
originele explorators van de Aven Autran en uitgever van het tijdschrift ASpéléo@. 
 
Don 15/4
Hola, het weer is omgeslagen en we worden vergast op regen en sneeuw! We gaan met 3 op weg om 
de Aven de la Pourachière te doen (Jos, Mark, Paul) en na wat omzwervingen staan we aan de 
ingang: een poort + hangslot siert het geheel. Verdomme! Gauw een alternatief gezocht en 
gevonden: de Aven des Cèdres, -173 m diep. Een rit van een uur en een wandeling doorheen de 
koude regen brengt ons aan de kleine ingang. Mark equipeert de putten in de mooie, witte kalksteen, 
doch het water gutst overal omlaag en rond - 100 besluiten we dat het met zo=n slecht weer echt niet 
verstandig is om verder te gaan. De grot is geheel niet hors-crue te equiperen. We laten alle touw 
hangen en blazen doornat en koud de aftocht.  
Sommige Avalonners bezoeken vandaag oude abdijen; kortom het normalere toeristische werk.  
>s Avonds tonen we aan de GSC de video van de BDW en ze zijn er bijzonder enthousiast over.  
 
Vrij 16/4
Mark, Frank en An vertrekken naar België. 
Annette, Wilfried en Annemie gaan de Aven des Cèdres verder equiperen tot de fond; gelukkig is het 
vandaag zonnig weer zodat het water hen niet afschrikt. Hun missie slaagt volledig... De Walen 
vertrekken een paar uur later en desequiperen het grotje. 
Jos en Paul prepareren een avondmaal van zulk een culinaire wereldklasse dat ze dit waarschijnlijk 
een volgende keer weer aan hun been zullen hebben. 
>s Avonds houden sommige Avalonners zich bezig met riskante behendigheidsspelletjes, waarbij 
houten kegels en kartonnen dozen de voornaamste attributen zijn. De Walen worden al gauw uit de 
wedstrijd gebonjourd, echter de strijd Avalon - Frankrijk wordt niet tot het bittere einde uitgevochten... 
gelukkig maar.  
 
Zaterdag 17/4
Grote kuis... en vertrek naar huis. 



 
Deelnemers:  Wilfried Speelmans, Annemie Lambert (+kroost), Pierre Verhees, Mark Michiels, Frank 
Saenen (+An), Jos Beyens + familie en zus Griet), Paul De Bie, Annette Van Houtte & kroost 
 
Bezochte grotten: Trou Souffleur (-600), Aven de la Vipère, Aven des Cèdres 
 
Verslag: Paul 
 
 
 
 
 



 
VVS-Interclub - Gorges du Tarn (Millau), November 1999 
 
We waren gelogeerd in de refuge van Millau, die erg comfortabel was en ruim. Minder goed gelegen, 
vrij dicht tegen de stad maar met voldoende speelruimte voor de kleintjes. We werden er flink in de 
watten gelegd door 2 “kookmoeders” die ervoor zorgden dat we na onze grottocht maar onze benen 
onder de tafel moesten schuiven om heerlijk eten te krijgen. Enige tegenprestatie was zo nu en dan 
afwassen of (veel) patatten schillen... 
 
De grotten dan: een groep van 40 speleo’s gaat uiteraard zowat alle kanten uit, dus beperk ik mij hier 
tot de grotten waar Avalonners heen gingen. 
 
Zo 30/10: Aven de la Caze (-177m). Annette, Pierre, Marjan en Annemie gingen er equiperen; Mario 
en Tom (Technico) volgden 2 uur later voor het desequipement. Echter ploeg A zocht 1,5 uur lang de 
ingang en diende dan nog forfait te geven wegens touwgebrek voor het einde van de grot. Het was 
wel een mooi geconcretioneerde grot.  
 
Ma 1/11: Aven des Patates (-270m). Als eerste “klepper” programmeerde ik dan toch weer de 
Patates, waaraan ik goede herinneringen had na onze tocht in 1998. Op weg met Tom, Mario, Geert 
(Grotters) en Marc (Spero). Een snelle afdaling bracht ons tot de - nog steeds imponerende - Puits 
Bramal (65 m vrijhangend) en de Puits du Lac (P40) op -255m. Vervolgens daalden we nog de Grand 
Tobogan af zodat we een flink stuk van de rivier konden volgen, heel mooi en groot. We moesten niet 
desequiperen dus iedereen was buiten tegen 17u30.  
Annemie, Marjan en Pierre gingen de Valat Nègre doen (-100m) en de Goussoune (-122m) met 
iemand van Spero doch dat werd geen succes. Enkel de Valat Nègre werd bezocht nadat een zekere 
Luc met het klamme zweet in de handen de P55 had “geëquipeerd”.  
 
Di 2/11: Tom, Annette, Mario en Guido (Stal) togen naar de grot met de prachtige ingang: Aven de la 
Barelle (-126m). Na wat equipeerperikelen (touw weeral te kort) stonden zij onderaan de putjes doch 
daar bleek geen van de venten een lage en natte passage te zien zitten. Annette riep dan maar “crue” 
waarop het trio prompt naar buiten spurtte... Intussen bezochten Annemie, Pierre en Marjan met 
enkele andere VVS-ers de Grotte des Cabanes du Trevezel. 
 
Twee VVS-ploegen van elk 4 man, waarvan de oudste 58 jaar was (Frans Donckers) gingen foto’s 
maken in de Aven des Patates en desequiperen. Zij waren wat misleid geworden door onze tijd van 
7 uur en dachten dat effe na te doen, maar om 23 uur ‘s avonds was er van deze ploeg nog geen 
spoor en werd een urgentie-team (Pierre en Guido) ter plaatse gezonden. Zoals kon worden verwacht 
was er niks aan de hand, alleen wat vertraging. Inderdaad, de Patates is geen wandeling en dat 
hebben ze geweten. Toch chapeau voor Frans! 
 
Wo 3/11: Vastbesloten om het niveau van de VVS-interclub voor de verandering eens wat op te 
krikken, plannen we een tweede klepper: Aven de Banicous (-347m). Met 4 gaan we naar de fond 
(Paul, Mario, Tom en Stef (Orpheus)), terwijl Annemie en Marjan ook een tocht maken tot op -160m. 
Het blijkt een mooie en zeer verticale grot te zijn, met spectaculaire passages zoals de traversee op 
15 m hoogte boven het meer in de schitterend geconcretioneerde “Puits du Lac”, 53 m diep. Hoogte-
punt is de enorme P94, wel 15 m diameter, perfect vrijhangend, en over de gehele diepte geconcreti-
oneerd. Kortom, een aanrader. Tegen 18 uur ‘s avonds zijn Tom en ik buiten met 3 kits touw, Mario 
en Stef volgen een uurtje later met nog 2 kits. Dus weeral op tijd thuis om mee te eten! 
 
Die dag vond er ook een historische gebeurtenis plaats: men had toestemming gekregen om de Aven 
Armand te doen, langs de originele ingangsput (P74) en zo in de voetsporen van Armand en Martel 
te treden. Een VVS-delegatie waaronder Annette nam hieraan deel; Annette klom als enige de put 
terug op en liet de anderen zien wat “jumaren” is.  
 
Do 4/11: Een grote ploeg draait de Baume Layrou binnenste buiten, een grote en complexe, horizon-
tale grot. Het is er erg mooi maar ook labyrinthisch. Er wordt veel gezocht en men geraakt met veel 
moeite terug aan de uitgang. Deelnemers: Annemie, Marjan, Mario, Stef & Jan (Orpheus). 
Annette en ik doen met de kindjes een stuk van de Aven de la Portalerie, waarin Kim en Ellen een 
“echte” put van 15 m moeten afdalen (en opklimmen) en veel traverseerwerk op looplijnen boven 



waterbassins.  
Pierre doet met Geert (Grotters) de Grotte de la Clujade; een lange ondergrondse rivier. Ze hebben 
het geluk er een ploeg Fransen tegen te komen die hen op sleeptouw nemen tot aan de sifon. De grot 
is volgens de literatuur heel mooi gecorrodeerd, en dit wordt door het duo beaamd.  
 
Vr 5/11: Om de week waardig af te sluiten hadden we Aven de la Cheminée gepland , met zijn -
400m een van de diepste. Echter we zijn maar met drie (Paul, Mario en Tom) en besluiten ons tot 4 
kits touw te beperken en maar tot -260m te gaan. De grot is een revelatie. Ze is in 1993 geëxploreerd 
door MJC Rodez en Alpina, na 10 jaar hard werken (alles bijeen minstens 50 m gedynamiteerde 
gangen). Na het eerder bescheiden begin komen we al gauw in grote fossiele putten terecht, waarvan 
het equiperen niet zo simpel is (vele pendules). Op -160m volgt dan een smalle kloof, de enige 
moeilijkheid in de grot, en dan weer een serie grote putten, ditmaal actief en geconcretioneerd. Op -
260m staat men al in een kleine beek. Daar troffen we ook tientallen grotparels aan. Ook even een 
spannend moment: een carbuurexplosie schroeide mijn wimpers eraf: Patrick Hamers achterna! De 
grot vervolgt naar verluid grandioos, met vele kilometers collecteur tussen -350 en -400m. Da’s zeker 
voor later!.  Rustig aan terug naar buiten, en we waren weer eens op tijd om mee te bikken! 
  
Het wachten was op de rest (Annemie, Marjan, Stef, Jan (Orpheus), “Mimi” en Michiel (Troglodieten), 
die door Pierre op sleeptouw waren genomen in de Clujade. Echter zonder Franse gidsen ging het 
heel wat moeizamer en vooral de Troglodieten waren in erbarmelijke doen. Finaal geraakte iedereen 
dan toch buiten, met al dan niet goed humeur.  
 
Besluit 
Hoewel ikzelf met veel reserves en bijna met tegenzin naar deze interclub ben gekomen, heb ik mij 
reuze geamuseerd. Ik denk dat iedereen van ons er trouwens zo over denkt. De ambiance was prima 
(vooral de Troglodieten dan, waarvan de gemiddelde leeftijd 55 jaar bedraagt, waren bijzonder 
grappig), het eten zeer goed, het weer prachtig (op één avond na) en we hebben vooral goed kunnen 
grotten. We hebben weeral eens andere mensen leren kennen en zij ons... 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
 
 
Deelnemers: Paul De Bie, Annette Van Houtte, Kim & Ellen De Bie, Pierre Verhees, Mario Lebbe, 
Annemie Lambert, Marjan Sterckx. 
 
.. plus nog 35 anderen want het was een VVS-interclub met vertegenwoordigers van: de Troglodieten, 
Orpheus, Stal, De Grotters, Technico, Spero ... 
 
Bezochte grotten: Aven de la Caze, Aven des Patates, Aven du Valat Nègre, Aven de la Barelle, 
Grotte des Cabanes du Trevezel, Aven de Banicous, Aven Armand, Baume Layrou, Aven de la 
Portalerie, Grotte de la Clujade, Aven de la Cheminée 
 
Verslag: Paul De Bie 
 







 
AVAR@ - APRIL 2000 - SIGNES

 
We waren ditmaal gestationeerd in het Franse departement AVAR@, meer bepaald in het dorp Signes, 
slechts 30 km van de ACôte d=Azur@ verwijderd.  
De rit was voor de meesten een zware dobber, er was ontzettend veel verkeer en voor de 1100 km 
had je zowat 15 uur nodig! 
 
De camping lag midden in het dorp, en was ingedeeld in keurige vakken. Het zwembad (want dit was 
een drie sterren camping) zag echter grasgroen en huisde enkele kikkers die ons elke nacht op een 
urenlang kwaak-concert trakteerden. Voeg hierbij nog speciale attracties zoals pletwalsen die tussen 
de tenten door denderden, legerhelikopters om 7 uur >s morgens, de sirene van de brandweerkazerne 
achter de hoek, de lokale bromfietsende jeugd, ... dan weet je het wel: dit was niet echt de camping 
onzer dromen doch we overleefden vrij vlot de ontberingen..  
 
Zondag 16/4
Zwaar bewolkt, frisjes en nu en dan wat regen: dat begin niet zo best! Vandaag deden we de Grotte 
des Castelettes, prachtig gelegen op het plateau van St. Baume. De grot sifonneert snel, doch een 
artificiële ingang laat toe die sifon te omzeilen. Men daalt af via een prachtige vrijhangende 20 meter 
put af met landing in de rivier. Stroomopwaarts dan in een reusachtige gang, 20 m hoog. Na een 
reeks bassins en hindernissen, prima vast geëquipeerd overigens, presenteerde zich een voûte 
mouillante. Annette en Mario wilden voor elkaar niet onderdoen en waren er gauw doorheen, dus 
moesten wij (Jarl, Michaëla en ik) ook volgen. Wat was dat koud! Het water was zo diep dat men 
moest zwemmen, er was slechts 10 à 15 cm lucht over zowat 1,50 m afstand zodat het in feite een 
duik onder water betekende. Aan de andere kant gearriveerd, dienden we eerst de 50 liter water die 
onze rhovyls hadden opgezogen wat te laten weglopen voor we verder konden. Snel bereikten we 
een grote instorting waar een dun koordje de weg doorheen wees. Zo kwamen we in een grote zaal 
terecht, 100 m lang. Na de toer van de zaal besloten we terug te keren, want we hadden weinig 
vertrouwen in de combinatie Avoûte-mouillante en het regenachtige weer@. Wel jammer want 
stroomopwaarts moest volgens de topo de rivier enorm groot worden: een gang van 20 m breed! 
Op de terugweg doken we allemaal kopje onder door de VM. Daverend van de kou naar de P20 die 
we gauw opjumarden. Een toffe grot, zeker de moeite waard om eens helemaal te doen.  
Deelnemers: Mario, Annette, Paul, Mich, Jarl. Jos was ziek. 
 
Maandag 17/4
>s Nachts gietende regen! Opnieuw koud en bewolkt weer. Vandaag naar de Aven du Cerceuil (-
238m). In deze grot was er op -155m een grote galerij, die naar verluid magnifiek geconcretioneerd 
moest zijn. Vervolgens was er nog een 80 m diepe put. Ook was dit een geschikte grot voor het 
uittesten van de grotradio=s van Erwin en Herman. Met vier man omlaag (Jos, Mario, Jarl en Paul), 3 
kits touw en een kit radio=s. De grot bleek al gauw sportief en smal, sommige putten waren 
benauwend smal en ze begonnen vaak met bijzonder lastige versmallingen. Het leek wel Aden 
Bernard@. Op -100m was er dan een verticale versmalling boven een put, die zo glad en nauw was 
dat het onverantwoord was dat Mario erdoor zou gaan. Jarl keerde daar met Mario terug. Jos en ik 
gingen verder, zonder het touw voor de P80 maar met de radio=s zodat het experiment toch kon 
worden gedaan. De grote galerij was inderdaad een droom om te zien, overdadig geconcretioneerd 
en overwoekerd met de meest vreemde kristallen. En dan bleek later dat we het mooiste stuk had 
gemist (achter een lage modderdoorgang, stond niet op de topo!).  
Vervolgens werd er bijna twee uur lang met de radio=s gewerkt. De bovenploeg probeerde alle 
mogelijke opstellingen en antennes uit maar werd wel wat gehinderd door de hoogspanningsdraden 
vlak boven de grotingang... 
Vervolgens terug omhoog, We worstelden 1,5 uur lang met de twee zware kits en de lastige smalle 
putten. Buiten om half zes, het weer was duidelijk aan de beterhand. 
 
Dinsdag 18/4
Voilà, azuurblauwe hemel, stralende zon, en zo zou het de volgende 5 dagen blijven! Een ploeg trok 
naar de Aven de la Ripelle (Annette, Jos, Jarl en Michaëla; de 3 Hollanders zouden achteraf 
desequiperen). Echter de Ripelle lag nogal ver, en er diende een ware Amarche d=approche@ voor te 
worden ondernomen. Het was dan ook al laat eer men in de grot zat, en bijgevolg kwamen de 
achternagekomen Hollanders niet meer aan een bezoek toe. De grot zelf was eenvoudig, op één 



versmalling na, en moest ooit heel mooi geweest zijn. Doch op enkele mooie hoekjes na was van dat 
alles niet veel overgebleven... 
De thuisblijvers (Paul, Herman & kids) trokken naar de zee. Prachtig weer maar een felle koude wind 
dus aan het strand was het niet te harden. Dan maar een wandeling langs de kust ondernomen, via 
een goed gemarkeerd pad dat beurteling beneden en boven de steile rotsklippen voerde. Onder ons 
de kristalheldere zee, in de meest uiteenlopende tinten van blauw en groen. Prachtig zicht over de 
baai.  
>s Avonds volgde dan een radio-experiment van Mario, die een halve kamion dure spullen mee had, 
waarmee de radioverbinding die gepland is aan de PSM, reeds kon worden uitgetest. Echter, 
ondanks het uitspannen van menige antennedraad en bijhorende spoelen op de camping, bleek een 
verbinding over grote afstand (>15 km) geen succes. 
 
Woensdag 19/4.
De Aven de la Solitude, -200m, was de klassieker van het plateau van Siou Blanc en mocht volgens 
de ingewijden (de Jos) niet ontbreken. Ook konden we daar de grotradiotests nog wat verfijnen, want 
het leek wel wat horizontaal daar beneden (een vereiste voor het uitzetten van de antennedraden). 
Met zijn vieren op weg (Paul, Mario, Jos en Jarl). De grot was inderdaad de moeite, een opeenvolging 
van ruime en propere putten, waaronder een vrijhangende P55 en een laatste P32. Beneden volgde 
een nauwe meander, waarin een lokale club reeds zowat 100 (!) m had gedynamiteerd. Jammer 
genoeg was er nog geen Adoorbraak@ te bespeuren. Er werd gedurende 2,5 uur met de grotradio 
getest, doch omdat we beneden toch geen lange draden konden uitzetten, waren de resultaten nog 
niet goed genoeg. We haalden (schuin dan) een diepte van zowat 300m, wat nog niet voldoende is 
voor de PSM. Echter de automatische doorschakeling van de grotradio=s naar de walkie-talkies ging 
al wel prima.  
Twee van de Hollanders zouden desequiperen, zodat we vroeg buiten stonden onder een brandende 
zon.  
 
Donderdag 20/4
Vandaag rustdag, behalve voor Jos en Mario die een enorme grot deden, waar ze 3 uur naar zochten 
en 20 minuten inzaten (equiperen/desequiperen inclusief): Aven du Dragon. 
Sommigen trokken naar de zee, waar ditmaal weinig wind was wat zelfs een ijskoude duik toeliet! De 
Jarl koos een strategisch plaatsje op het strand van waar hij de nodige borsten in het vizier had, en 
was tegen >s avonds (als straf) knalrood verbrand. 
De Biekes deden een mooie kustwandeling, vertrekkende van een kleine ACalanque@ (rotsbaai).  
>s Avonds pakten we de kits voor the Abig one@: Aven du Cyclopibus, met -370m de diepste van de 
VAR. Jammer genoeg maar 4 kandidaten voor de 6 kits die we hadden... 
 
Vrijdag 21/4
Jos had 10 jaar geleden de grot al gedaan en mocht equiperen. De Cyclopibus blijkt echter niet 
moeilijk, een opeenvolging van grote putten, waaronder een P80, en met een memorabele P150 die 
vaag op onze AExtremist@ uit Pozo Ibarra lijkt. De laatste 40 m van de grot klom je vrij af, doch er viel 
een frisse douche in omlaag en Paul en Mario waren de enige kandidaten om de Afond@ op -370m 
eens te gaan aanraken. We waren amper 4 uur bezig wanneer we al aan de terugweg begonnen. 
Dan volgde 5 uur zwoegen, op het laatste met 6 kits voor 4 man in de putten en vernauwingen 
wroetend. Mario spartelde nog wat in het allerlaatste putje, ondertussen luidop mompelend: “dat is 
hier een vettig putteke!”. Maar tegen 18 u stonden we allen buiten, we hadden het in minder dan 9 
uur afgelapt.  
Toffe, sportieve grot met nog potentieel (de felle tocht verlies je halverwege de grot, in Puits Marina). 
 
Zaterdag 22/4
Jammer genoeg worden verscheidene mensen plots gegrepen door het verlangen naar huis te gaan, 
onbegrijpelijk toch want het is een verlengd weekend (Paasmaandag), en het weer is nog steeds 
schitterend. Aldus verliezen we Jos, Jarl, Mario, Herman, Michaëla. De 3 Hollanders zijn intussen al 
verder getrokken naar de kust. Enfin, de Biekes en Verheesjes gaan toch nog grotten, met de 
kinderen dus. De Grotte des Rampins is een fossiele grot, met grote gangen en imposante coulées. 
Er zijn ook versmallingen, een grote zaal en ook een voûte-mouillante waar het gezelschap op 
strandt. Maar nabij Salle de la Cathédrale is er twee jaar geleden een nieuwe gang ontdekt. Het begin 
ervan staat vol water en we scheppen met de ton de passage half leeg. Het blijft natuurlijk een 
kletsnatte bedoening maar het water is niet koud en de kinderen vinden het geweldig. De nieuwe 



gang is heel indrukwekkend, wel 5 x 5 meter en mooi gedecoreerd. Na 150 m eindigt het er wel. Op 
de weg terug naar de auto kruisen we een ploeg lokale speleo=s waarmee we nog een babbel maken.  
 
Zondag 23/4
Alsof de duivel ermee speelt: vandaag regent het en we plooien ons kamp op in de regen. De 
volgende 1100 km blijft het continu regenen en de terugreis verloopt even enerverend als de 
heenreis.  
 
BESLUIT
Een mooie streek, met vele grotten die zeker de moeite lonen. Hier komen we zeker nog eens terug, 
maar dan niet meer op de camping van Signes. Een andere camping werd trouwens opgemerkt die 
op alle gebied een stuk aangenamer is.  
Er werd ook nog flink wat afgewandeld, o.m. door Pierre en Annette, maar ook door de meute 
kinderen die twee keer op eigen houtje (met stafkaart!) een flinke trip maakten.  
 
 
Bezochte grotten: Grotte des Castelettes, Aven du Cerceuil, Aven de la Ripelle, Aven de la Solitude, 
Aven du Dragon, Aven du Cyclopibus, Grotte des Rampins 
 
Deelnemers speleo’s: Jos Beyens, Mario Lebbe, Jarl Fieremans, Paul De Bie, Annette De Bie, Kim 
De Bie, Ellen De Bie, Herman Jorens, Michaëla Van de Casteele, Pierre Verhees, Patrick Hamers, de 
3 Hollanders Erwin Lokhorst, Einar en ?? 
Verder nog: Joke, Pierre, Liesbeth, Bart, Erika, Guus  
 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
 
 
 



ARDECHE - April 2001 - Chassezac (Sampzon) 
 
 
Zaterdag 7/4 
Aankomst op de zeer goede camping: mooi gelegen in de Gorges de Chassezac. We kampeerden 
tussen de rotsen, mochten vuur maken, konden vlakbij gaan rotsklimmen of pootjebaden in de rivier; 
kortom een paradijs voor de kinderen. Voor de ouders ook trouwens, en de prijs van de camping was 
ronduit belachelijk: 15 FF/nacht/persoon! 
Het weer is goed, echter zaterdagnacht wat regen doch voor de rest van de week zien we die niet 
meer! 
 
Zondag 8/4 
Om erin te komen gaan Jos, Mario, Annette, Mark en Flip twee Aavens@ doen op het plateau de Gras; 
nl. Aven du Marteau en Aven Nouvelle. Na lang zoeken worden ze gevonden en allebei bezocht. 
Ooit mooie grotten, nu nog imposant maar platgelopen. In de Marteau is het touw te kort en kan de 
laatste put niet geheel worden afgedaald. 
Ik ga in de namiddag één van onze contacten opzoeken; een Nederlander, Hans Litjens, die al een 
jaar of tien met zijn vrouw Mariet in Bidon woont en die de beheerder is van o.m. de Aven de Noël. 
Hans heeft voor mij een privé-cadeau: dinsdag kan ik mee op een Abaliseringstocht@ in de niet-
toeristische delen van Orgnac, die doorgaan voor het mooiste wat Europa te bieden heeft. Woensdag 
zal hij ons rondleiden in de Réseau 4 van St-Marcel-d=Ardèche, en donderdag gaat de Aven de Noël 
voor ons open! Dat kan niet meer stuk! 
 
Maandag 9/4 
Een grot die in 1983 is ontdekt, en die we kort daarna bezochten: Aven des Pèbres. Toen maakte ik 
er een hele dag foto=s, om later vast te stellen dat de film niet getransporteerd had... Een revanche 
was dus op zijn plaats. 
De schuine ingangsput van 31m werd geëquipeerd, nog een klein putje en toen stonden we in wat 
amper 15 jaar geleden de meest oogverblindende zaal was die ik ooit in een Avrij toegankelijke@ grot 
zag. Echter, wat toen nog flonkerde en schitterde, was nu grauw, dof en zwart geworden. De oorzaak 
was niet ver te zoeken: de roetneerslag van duizenden carbidlampen die hier al hadden gewalmd... 
De grot is immers ten prooi gevallen aan de zgn. Aspeleo-safari=s@ (toer-operators die toeristen gidsen 
tegen betaling), die hier in de streek een ware plaag vormen. Ik was echt ontzet, want we spreken 
hier niet over een klein grotje, maar een galerij van wel 10x15m sectie en zo=n 80 m lang. Van pure 
schaamte heb ik mijn carbuurlamp maar laten uitgaan en heb ik me voorgenomen nooit nog met 
carbid in een geconcretioneerde grot te gaan. Voor wie het vroeger nooit gezien had, blijft de grot 
imposant: enorme stalagmieten, coulées, excentrieken zoals je ze slecht zelden ziet. Maar alles 

zwart, als je er met je 
hand over wreef zag 
ze zwart, zo simpel 
was het.  
 
 
Mich en ik maakten 
foto=s, terwijl Mark en 
Jos een spectaculaire 
klim deden om een 
20 m hoog balkon te 
bereiken dat toegang 
gaf tot de Réseau 
Supérieur. Eens die 
klus geklaard was, 
bezochten we alle 
vier vol bewondering 
dat deel. Het was er 
heel groot, minder 
vervuild en enkele 
plekken waren echt 
om van te 

Aven des Pèbres: Réseau Supérieur, prachtig! 



watertanden. Jammer dan weer van de moddervervuiling, sommige klootzakken waren los door een 
paar schitterend witte gours gelopen.  
Omdat het er zo mooi was, besloten we om het touw te laten hangen zodat de rest van de club dit 
ook kon komen bewonderen.  
>s Avonds passeerden Annette en ik nog bij Fabien Darne, een collega speleo die ook werkzaam is 
op het Massief van de PSM, en wel in de Gouffre des Partages.  
 
Dinsdag 10/4 
Terwijl Herman, Annette en Mark de Cocalière deden (1,5 km eenvoudig parcours in een - eveneens 
door toer-operators platgelopen - grot), stond mij de dag van mijn leven te wachten. Ik had 
afgesproken met Hans aan de Orgnac. De toeristische grot was een echte bouwwerf, want men was 
volop bezig alle gebouwen te vernieuwen en tevens een tweede liftschacht te maken (zomaar even 
120 m diep en 6 m diameter!).  
Orgnac is slechts voor een deel toeristisch, het grootste stuk kan worden bezocht mits betaling van 
zowat 2000 BF/persoon, maximum 1000 personen per jaar. Ook weer speleo-safari=s dus, met het 
grote verschil dat het hier een gids is die zelf fervent speleo is, en die extreem begaan is met de grot. 
Dus, alle wegen gebaliseerd met dunne touwtjes, talloze schoonmaakacties gedaan, geen snippertje 
vuil, zelfs de urine wordt verzameld en naar buiten gebracht. Kortom, het leek wel Avalon in actie. De 
gids Stéphane had een paar baliseringskarweitjes te doen, Hans moest wat foto=s maken van 
stukken die Stéphane had gereinigd, en er moest zowat 150 m tuinslang naar buiten worden 
gebracht die nog beneden lagen. Wij met drie op weg dus. Beschrijven wat ik die dag heb gezien kan 
ik niet, ik zou bladzijden met lyrische volzinnen moeten vullen. Gewoon zeggen dat Orgnac het 
mooiste is dat ik in 18 jaar speleo heb gezien, mooier zelfs dan de Réseau Lachambre en dat wil wel 
wat zeggen.  
Ik kan alleen maar aanraden aan iedereen om het te gaan bekijken, het is de 2000 BF dubbel en dik 
waard. De tocht duurt zowat 8 uur, dat is niet niks en dan zie je Orgnac 2 en een stuk van 3. Orgnac 
4 is het nec-plus-ultra en daar kom je jammer genoeg niet in. Achteraf toonde Stéphane er wel dia=s 
van; het lijkt er meer op Lechuguilla... 
Stéphane was een fijne kerel, het was prettig om ervaringen uit te wisselen met iemand die ongeveer 
dezelfde ideeën had over grotbescherming als ik. 
Enfin, tegen de avond was ik uitgeteld, mijn kop duizelde want het was echt ongelooflijk wat moeder 
natuur hier allemaal had weten te bedenken. Mezelf vervloekt dat ik daar stond met een idioot 
cameraatje in plaats van met mijn goede foto-uitrusting... Na de grot gingen we nog bij Stéphane 
thuis een pint drinken en wat verbroederen...Ik ben alleszins Hans eeuwig dankbaar voor deze 
vriendendienst. 
 
Woensdag 11/4 
Hans ging ons rondleiden in de Réseau 4 van St-Marcel. We waren met zes: Mark, Paul, Jos, Mario, 
Pierre en Hans. Hans ging er als een speer vandoor (nochtans een vijftiger, maar dit was 

overduidelijk 
bekend terrein voor 
hem) doorheen de 
enorme gangen van 
de grot. Na dat we 
het toeristisch stuk 
van de grot hadden 
doorkruist, volgde 
de Réseau 1 met 
zijn 
wereldberoemde 
drukgangen van 
zowat 30 meter 
breed en 10 m 
hoog: 
onvoorstelbaar. 
Daarna draaiden 
we af naar réseau 
4: menig touwtje en 
klimmetje verder 

Rustpauze in St-Marcel d’Ardèche (Mark, Jos, Pierre, Hans Litjens, Mario) 



maakten de platgelopen en door roet en carbid vergrauwde concreties en gangen plaats voor 
ongerepter terrein.  
 

Nog steeds grote gangen (10 m diameter), maar met 
fantastische kleurschakeringen van het donkerste 
okerrood tot het zuiverste wit. Jos en ik hadden al ons 
foto-materiaal bij en we maakten beiden zowat 100 
dia=s, en dat waren er nog veel te weinig. Het aanbod 
varieerde van monumentale, 15 m hoge 
druipsteenformaties tot delicate kluwens van 
excentrieken.  
 
Rond 15 uur maakten we rechtsomkeer, we hadden 
toen al menige kilometer in de benen zitten. De 
terugweg ging voor iedereen vlot behalve Pierre die 
hier toch weer eens over heel de lijn demonstreerde 
hoe het niet moest (en dan bedoel ik niet enkel zijn 
voortbewegings@technieken@, maar evengoed zijn 
falende verlichting en uitrusting). 
Buiten na 8 uur onder de grond, allemaal zeer 
tevreden en onder de indruk, en met oprechte spijt 
voor de thuisblijvers. 
 
Donderdag 12/4 
Aven de Noël... Hans had het al gezegd: dit zullen 
jullie best weten te waarderen! 
Inderdaad, deze intussen 10 jaar Aoude@ grot is 
evenmin in woorden te vatten. De ingang is een 
onooglijk gat ergens in de maquis, waarna een P30 
volgt (nauwe kloof), die dan plots uitkomt in het dak 
van een gigantische galerij: 90 meter hoog! Met 
andere woorden: een spectaculaire P90 afdalen dus. 
Dan kom je in een horizontaal gangenstelsel terecht, 

dat zeer veel gelijkenissen vertoont met de St-Marcel. Het grote verschil is hier dat de grot voor 95% 
intact is gebleven, dankzij een balisage die de voetstappen van de bezoekers heeft beperkt tot één 
spoor.  
De balisage is jammer genoeg niet erg esthetisch, en ontbreekt ook ergens voor een stuk, maar dit 
kan zondermeer nog aangepast worden. Wij lieten het niet aan ons hart komen, de fotografen (Jos 
en ik) lieten de assistenten (de rest) als gek heen en 
weer hollen met flitsers want ook hier was er weer 
zoveel te zien.  
Unieke waren de gigantische gours (niet één, maar 
honderd), die soms wel 2 meter diep waren en waarin 
de progressie vooral voor de mensen met korte benen 
lastig was. Galerie Blanche was onvergetelijk, zo ook 
de galerie Supérieure waar een ongelooflijke 
uitstalling van excentrieken zichtbaar was.  
In Galerie du Chauve-souris stond iedereen paf van 
het geheel uitgekristalliseerde skeletje van een vleer-
muis. Nooit eerder gezien. Ik vond het echt 
ontroerend, dat kleine diertje dat hier gestorven was 
en nooit zal hebben beseft dat het ons allemaal zal 
overleven, als een kristallen juweel. 
Kortom, het was in euforische stemming dat de 
terugtocht werd aangevat. De put uitklimmen ging 
vlot, ondanks de toch wel hoge temperatuur (12 à 14 
°) van de grot en het hoge CO2 gehalte van de lucht.  
Deelnemers: Annette, Paul, Mich, Jos, Mario, Mark. 
Jammer genoeg werd Flip geveld door een zware 

De “bliksem” geheel achteraan de Réseau 4 
van St Marcel 

De kristallen vleermuis in Aven de Noël



migraine-aanval en moest hij deze grot missen; reden temeer om ze volgend jaar nog eens te komen 
doen! 
 
Vrijdag 13/4 
Annette, Herman en Flip gingen volgens plan de Pèbres desequiperen. Zij maakten er kennis met de 
bijzondere touwtechnieken van een trio Duitse alpinisten: geen enkele fractie gemaakt in de P31 (bij 
ons 5 fracties want de put zigzagt omlaag), en toen de aanvoerder (met toestemming) op ons touw 
omhoog klom naar de Réseau Supérieur, sloeg hij bleek uit toen hij zich op 20 m hoogte 
geconfronteerd zag met onze eerste fractie: hij had dat nl. nog nooit gedaan! Maar het was een 
handige kerel, hij worstelde zich voorbij onze vier fracties, en éénmaal boven hing hij een lang touw 
omlaag zodat zijn twee collega=s konden volgen.. zonder fracties! De Avalonners keken toe in 
afgrijzen, want de klim naar de Réseau Supérieur is zowat 30 m hoog: 20 meter vrijhangend en dan 
een groot, schuin balkon met massaal veel wrijving...  
Maar kom, het waren sympathieke knapen, die Duitsers, en ze trakteerden zelf met paaseitjes. 
Wellicht vragen ze zich nu nog af waarom die gekke Belgen dat touw toch om de 3 meter opnieuw 
vastknoopten.  
 
De rest van de Avalonners ging klimmen aan de rotsen bij de camping, Jos klom de meeste routes 
voor en wij klommen niet zonder moeite na (ons Kim klom zelfs een 5C na, beter dan hare pa!) 
 
>s Avonds reden we met zijn allen naar Hans Litjens thuis. We waren erg uitgenodigd om een dia-
voorstelling bij te wonen. Hans toonde twee dia-reeksen, waaronder nogal wat van zijn eigen dia=s en 
die mochten er zijn. De reeksen toonden enerzijds de grote volumes van de St-Marcel, anderzijds de 
fijne kristallisaties van St-Marcel en Grotte de la Madeleine. De tweede reeks was van een zekere 
Bernard, en ook daar stonden we paf van: hij was ongetwijfeld één van de beste macro-fotografen 
van Frankrijk. Schitterend, om duimen en vingers af te likken.  
Het was een gepast einde van een intensieve speleoweek, waarbij we ogen te kort kwamen. 
 
Zaterdag 14/4 
Sommigen gingen reeds huiswaarts, anderen gingen wat rondknotsen. Zo ook de Biekes, die een 
lange wandeltocht maakten met enkele spectaculaire passages. De tocht liep langs de Event de 
Foussoubie, telde ondermeer een gewaagde traversee van zowat 40 m lang en op 5 meter hoogte 
boven de Ardeche, en omhelsde de Adoorsteek@ van de beroemde Pont d=Arc, via een kleine grot die 
doorheen de hele rotsbrug  
loopt. Ons wandelingetje duurde een uur of 7 en we waren dan ook blij dat we de auto terug zagen. 
Nog een pizza gaan eten in Vallon (in restaurant AM413-Gouffre des Partages@) en dan nog een 
avond brallen rond het kampvuur op de camping.  
We roosterden al ons oud brood in het vuur, met boter en massa=s look, tot we zo hard stonken dat 
we er zelf niet meer tegen konden.  
 
Zondag 15/4 
Allemaal terug naar huis... 
 
Besluit 
Een geweldige speleo-week, dat staat buiten kijf. De goede camping, het goede weer (geen drupje 
regen, alle dagen zon maar wel een verkillende koude Mistral) maar vooral het ondergrondse moois 
maakten het tot een onvergetelijk geheel. Dit hebben we uiteraard grotendeels te danken aan de 
gastvrijheid en goede wil van Hans en Mariet, die ik bij deze nog eens hartelijk dank.  
 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
Bezochte grotten: Aven du Marteau, Aven Nouvelle, Aven des Pèbres, Cocalière, Aven d’Orgnac, 
Réseau 4 van St-Marcel d’Ardèche, Aven de Noël 
 
Deelnemers: 
Paul De Bie, Annette Van Houtte + kinderen; Jos Beyens + fam.; Filip Declercq + fam.; Herman 
Jorens, Michaela Vandecasteele + kind; Pierre Verhees + kinderen; Mark Michiels; Mario Lebbe + 
fam. 



ARDECHE - April 2002 - Chassezac (Sampzon) 
 
Van 30/3 tot 7/4/2002 zaten we in de Ardeche. Lekker droog zomerweer, een grote opkomst en de 
prachtige grotten zorgden ervoor dat dit weer over de hele lijn een voltreffer werd.  
Volgende grotten werden bezocht:  
 
Event de Peyrejal  
Een groot horizontaal systeem, beroemd voor zijn perfect cirkelvormige drukgangen in de "Branche 
de Sauvas" die men vaak in speleoboeken of -kalenders ziet. Annette, Mario, Eric en Annemie 
bezochten een groot deel van de grot en hadden geluk: het water stond laag genoeg om in de mooie, 
ronde drukgangen te geraken. Eric leerde er alvast dat je niet moet gaan grotten zonder voldoende 
eten... 
 
Cocalière  
Eveneens een groot horizontaal systeem, met enorme gangen, soms indrukwekkende concreties en 
geen enkele moeilijkheid. Je kan er een tocht van bijna 1400 meter in maken tot aan de sifon. We 
deden deze tocht in gezelschap van een hele troep kinderen, want de grot is echt gemakkelijk: Kim, 
Ellen, Bartje, Milena, Marjo, Nina, Tobias en Andreas; gegidst door Wilfried, Paul, Flip. Ook Sabine 
ging mee alleen weet ik niet goed in welke categorie ze moet komen? De kindjes deden, echt hun 
best en waren er minder moe van dan ik.. 
 
Aven de Noel  
Eén van de toppers! Van vorig jaar wisten we al dat deze grot heel wat moois te bieden heeft. Voor 
Eric was het een goede gelegenheid om eens een "echte" put te doen (na een simpele P30 volgt een 
indrukwekkende 90 meter put!) en een "mooie" grot te zien. Er werden massa's dia's gemaakt. Tegen 
18 uur stonden we weer allemaal bovenaan de P90 en werd besloten om de (door ons niet eerder 
bezochte) Galerie Intermediaire te doen. Deze bereikt men via een klein klimmetje boven de P90. 
Deze galerij overtrof alles wat we al ooit in een +/- vrij toegankelijke grot gezien hebben. Ze is 300 m 
lang, voortdurend 6 à 10 meter breed en zo overdadig geconcretioneerd dat men ogen tekort heeft. 
Daarenboven is ze weinig bezocht en goed gebaliseerd van bij de ontdekking. Vooral frappant zijn de 
"massieven" van kristalformaties (lijkend op koraal) die over tientallen meter vloer en wanden 
bedekken. Echt ongelooflijk. We waren laat uit de grot maar zeer tevreden! Deelnemers: Jos, Paul, 
Michaëla, Eric, Annemie, Mario 
 

 
 
Grotte de Sanilhac  
"La belle" genoemd vanwege de massa's gips en aragonietbloemen; zelfs kubische grotparels 
ontbreken niet op het menu! Echter al dit moois moet je verdienen dankzij een tocht van 2,5 km in 



een niet altijd even gemakkelijke grot (versmallingen, lage passages in water enz.). Echter we 
stonden op scherp! Zelfs een zoektocht van een uur naar de ingang kon ons niet tegenhouden. 
Echter wél een stomme, klote-put van amper 5 m diep maar onmogelijk af te klimmen, op 645 m van 
de ingang! Was dat effe balen, we stonden daar zonder één meter touw, want de beschrijving zegde 
duidelijk: "geen enkel materiaal is nodig!". Na een vergeefse zoektocht naar een shunt werd 
tandenknarsend rechtsomkeer gemaakt. We bezochten nog enkele andere delen van de grot, best 
indrukwekkend, doch één ding staat vast: hier moeten we revanche op nemen! Deelnemers: Paul, 
Annette, Jos, Michaëla, Eric 
 
Aven Rochas (-167m)  
Hoewel we aanvankelijk op weg togen voor de Goule de Foussoubie, bleek er in deze grot wat water 
te lopen en aangezien men er dan zijn nek riskeert, werd ons alternatief plan in werking gezet: Aven 
Rochas. Dit is een verticale grot, die geheel beneden verbindt met een groot grotsysteem (Event de 
Midroi). Doch die verbinding sifonneert meestal, dus we wisten op voorhand dat het geen "doorsteek" 
zou worden. De grot was groot, de putten indrukwekkend en talloze malen gefractionneerd. Al goed 
wat we een kitzak extra touw bijhouden (voor ingeval de doorsteek naar Midroi toch zou hebben 
gegaan), want in de laatste put (P55) hadden we maar even 30 m touw tekort!  
In de grot is nog een grote horizontale galerij (Galerie des Ours) die ooit prachtig moet zijn geweest. 
Nu is het een voorbeeld van hoe een niet-gebaliseerde galerij in combinatie met een modderige grot 
compleet kan vertrappeld geraken. Ook de tientallen carbuurstorten in de grot waren niet van 
opbeurende aard. Het uitklimmen en passeren van de vele fracties was wederom een goede oefening 
voor Eric, die daarbij meer stoom produceerde dan de koeltorens van Doel.  
Deelnemers: Paul, Annette, Jos, Annemie, Eric 
 

 
 
Aven Orgnac  
Geleid (en betalend) bezoek aan mogelijk Frankrijk's mooiste grot. Jos en ik bezochten ze vroeger 
reeds, en gingen niet mee. Echter een 8-koppige ploeg beleefde er de dag van zijn leven: Annette, 
Pierre, Annemie, Eric, Mario, Flip, Herman, Michaëla.  
Gids Stéphane Tocino deed als steeds zijn best om hen vol overgave elk hoekje van deze 
adembenemende grot te tonen.  
Dit is niet in woorden te beschrijven, Orgnac moet je gezien hebben. Het is meer dan concreties 
alleen. Het gigantisme, de kleuren, de historiek, de varieteit aan formaties.Ook al moet je er goed in 
voor je portemonnee tasten (50 €/man)... zij die niet meegingen waren dikke uilen (behalve Jos en 
Paul; die zagen het reeds...gratis). 
's Avonds reed ik nog eens naar Orgnac, kwestie van de "public relations" met Stéphane op peil te 
houden, en kwam ons mannen tegen toen ze verdwaasd en betoverd uit de (120m diepe!) lift stapten. 
Een flinke babbel met Stéphane deed wonderen, van de 8 man moesten er maar 6 betalen! Wel 



beloofden we om hem te helpen bij het invoeren van een elektrische speleoverlichting (dus oproep 
aan onze bricoleurs) want hij wil absoluut van de carbid af (en dat voor een fransoos!). 
Eén opmerking toch wel: Orgnac "fiksen" kostte mij 1 brief, 2 emails, 6 telefoongesprekken en een rit 
naar Orgnac de zondagmiddag (80 km). Graag gedaan mannen, en ik was blij te zien dat jullie er van 
genoten hebben. Maar 1 "mercieke" zou mij ook plezier hebben gedaan... 
 
Aven de Noel - Galerie Intermediaire  
De zaterdag waren de meesten al huiswaarts. Echter de Biekes gingen samen met Jos nog eens 
naar die fabuleuze galerij zien in de Aven de Noel. De 3 maal gefractioneerde smalle P30 bleek geen 
probleem voor Kim en Ellen. Daarna keken zij ook hun ogen uit, en wij opnieuw trouwens. We hadden 
ditmaal een straffe lamp bij en zagen dus veel meer. Deze galerij kan zondermeer rivaliseren met 
Orgnac, uiteraard niet zo lang maar toch! We zaten de hele middag in deze gang, foto's makend en 
genietend. Ongelooflijk toch dat één van de mooiste gangen van Frankrijk slechts op -30m in een grot 
zit; zo simpel bereikbaar dat zelfs kinderen er kunnen geraken. Straf dan ook dat sommigen van ons 
liever op de camping bleven zitten dan dit te gaan bekijken. Mocht voor deze gang ook 50€ worden 
gevraagd; ik zou het er direct aan geven. 
 

 
  
Besluit 
Zoals steeds: zij die wilden zijn 100% aan hun trekken gekomen qua grotten. Den Eric maakte zijn 
eerste speleoverlof mee en ging er vaker grotten dan in heel zijn vorig bestaan!  
Maar ook voor de niet-grotters was het weer een leuke boel. Het weer was zomers; de camping nog 
steeds (tiens tiens) idyllisch gelegen aan de oever van de Chassezac en een echte speelplein voor de 
enorme troep kinderen die we bij hadden. In totaal waren we met 28 personen! Niet zo simpel om die 
's avonds allemaal rond het kampvuur te krijgen. 
Er werd ook nog geklommen, gewandeld, gefietst, in grotten gegraven en exposities bezocht; kortom 
leven als God in Frankrijk. En dit ondanks een ruime populatie aan "Germanen" (dixit Eric) op de 
camping.  
Dank aan Wilfried & Karin voor de spaghetti op vrijdagavond, voor 28 schrokkers valt dat niet mee.  
 
 
Deelnemers speleo’s: Kim De Bie, Ellen De Bie, Paul De Bie, Annette Van Houtte, Flip Declercq + 
fam, Mario Lebbe, Wilfried Speelmans, Annemie Lambert, Tobias Speelmans, Andreas Speelmans, 
Jos Beyens., Eric Libotte, Pierre Verhees 
 
Bezochte grotten: Event de Peyrejal, Cocalière, Grotte de Sanilhac, Aven Rochas, Aven de 
Noel, Aven d’Orgnac  
 
Verslag: Paul De Bie 
 



ALPES MARITIMES - APRIL 2003 - Seranon (Grasse) 
 
Wat uitgedunder dan gepland trokken we naar het verre departement van de Alpes Maritimes, waar naar 
verluid sneeuw en regen de streek geselden.... 
 
Echter daar aangekomen bleek het prachtig blauwe lucht en verdween de laatste sneeuw op de camping 
zienderogen. 
De camping was een echte zuidfranse bidonville met veel rommel en een louche patron. Helemaal 
achteraan vonden we een goed rustig plekje van waar de kinderen direct in het veld en bos zaten. Het 
natuurdecor rond de camping was overweldigend, ze lag aan de voet van een bijna 400 m hoge 
rotswand. 
 
Over het weer niks dan lof: 8 dagen staalblauwe lucht en zon, evenwel de eerste helft van de week in 
combinatie met een koude mistral en op sommige nachten vroor het nog goed. 
 

 
 
Qua grotten hebben we ons formidabel geamuseerd: 
- Aven de l'Air Chaud: meanderende galerij met talloze putjes (de diepste 
22m) en dan rond -200 een enorme zaal die uitkwam in een grote rivier. Deze collecteur kan je stroomop 
over bijna 800 m volgen in een gang van gemiddeld 10x10 m! Stroomaf zijn er kilometers van zo'n rivier 
maar dan wel post-sifon. Toffe grot, warm, en een makkie. 6u30 TPST (Mario, Mark, Paul, Annette) 
 
- Embut de Rouaine: een "perte" vlakbij de camping die gaat tot -155m in prachtige witte rots, door het 
water propergespoelde putten waarvan vele vrij te klimmen zijn. Mark en Paul brachten er een uur of 5-6 
in door. Een aanradertje maar zeker enkel bij goed weer! 
 
- Aven St Joseph: Zeer nat geval, met al op -40 een drijfnatte kruipgang, dan een enorme, vrijhangende 
geconcretioneerde P70, echter ook in de douche, en vervolgens bijna een kilometer rivier. In deze rivier 
is waterpret verzekerd: vele bassins, watervalletjes en twee voute-mouillantes waarvan 1 met Bretaye 
allures. Iedereen zeiknat dus en veel kou geleden. 
6 à 7 u TPST door Annette, Annemie, Mario, Jarl, Mark 
 
- Aven de Calernaum: de grootste grot daar (>11 km) en ook een diepe. We kozen Reseau II (van de 
vier) dat tot -400m gaat. We rekenden op een fikse +12 uren tocht maar het bleek allemaal heel vlot te 
gaan. Want natuurlijk omdat we cracken zijn, en ook vanwege het prachtige equipement met inox 
broches, en de goede bewegwijzering in de grote gangen beneden. 
De eerste 200m zijn putten, magnifiek in hun soort: ruim, gemakkelijk. De laatste P80 lijkt sterk op de put 
van Pozo Ibarra of zo; in een brede schuine barst. 



Vanaf -200 loop je in een afwisseling van soms immense, sterk dalende gangen (bv. de Mammouth 
galerie); prachtig geconcretioneerde gangen (Ali Baba) of zelfs een actieve rivier (Le Clue) met weer een 
voute-mouillante en een zeiknatte P15 vlak voor de sifon. Heel toffe grot, maar iets te gemakkelijk want 
na 9 uur stonden we buiten. Een volgende keer doen we er een andere reseau, waarin tochten tot 30-40 
uur in het verschiet liggen... 
(Paul, Annette, Mario, Jarl, Mark) 
 
- Grotte de Paques: groot horizontaal systeem waarin we een flinke trip maakten met de kids. 
Ongelooflijk door het water uitgevreten gangen, nooit gezien. Ook heel nat wat de kinderen inspirerede 
om in de bassins te gaan zwemmen. We hielden ons er toch bijna 5 uur in bezig, niet slecht voor die 
kinderen. 
Paul, Mark, Annemie, Kim, Ellen, Andreas. 
 

 
 
 
 
Voor de rest gingen we nog toeristen in de Canyon du Verdon, aan het strand van Cannes of maakten 
we een paar prachtige bergwandelingen. 
 
Een streek om terug te komen, dat staat vast. 
 
De morgen van ons vertrek (zondag) regende het dat het goot, dus het inpakken en wegwezen was 
minder plezant. 
 
Deelnemers: De Biekes, De Declerqskes, De Lebbes, De Fiermanskes (op Motel nog wel!) ,Annemie en 
Andreas , Mark M. 
 
 
Bezochte grotten: Aven de l'Air Chaud, Embut de Rouaine, Aven St Joseph, Aven de Calernaum, 
Grotte de Paques 
 
Verslag : Paul De Bie 



AUDE - april 2004 - Villanière 
 
 
Vrijdag 9/4 
De rit verloopt vrij goed behalve Parijs waar het drummen is. We arriveren rond 20 u op de camping, 
Jos volgt ons een paar minuten later. We worden hartelijk onthaald door Thierry, de uitbater van de 
camping. Het terrein is voor ons, speleo=s-met-kinderen, een droom: een 15 ha groot stuk 
sparrenbos, inclusief een riviertje-met-waterval. Tussen de bomen zijn open grasplekken waar we de 
tent kunnen zetten. We hebben de indruk Avrij@ te kamperen, en we hebben de hele camping voor ons 
alleen. Het is een naturistencamping, d.w.z. er is VEEL plaats. Het sanitair is zeer degelijk en proper, 
enig minpunt is het feit dat er slechts één afgesloten douche is, doch we trekken hier ruim onze plan 
mee zeker na enkele aanpassingswerken. Het weer is niet best, zware bewolking en koude wind.  
 
Zaterdag 10/4 
Die morgen pleeg ik eerst een reeks telefoontjes met de diverse Fransen die ons deze week zullen 
begeleiden. Alles ziet er goed uit.  
De rest van de bende druppelt gedurende de dag binnen. Ikzelf maak kennis met AStoche@ 
(Christopher Bes) van de SC Minervois. Hij is zowat de meest gedreven en actieve speleo van het 
hele departement en dat al 30 jaar lang.  
Hij zal ons in een paar grotten gidsen en had me uitgenodigd voor Aune petite désobstruction 
sympathique@. Daar zeg ik geen neen op en zo komt het dat ik mijn zaterdagmiddag op zijn Belgisch 
doorbreng, met het emmer na emmer grint omhoog sleuren uit een 10 m diepe put, APerte des 
Truffes@ genaamd. We zijn met vier en het is zwaar maar best leuk, en intussen leren we elkaar 
kennen. Stoche blijkt een droge humorist, die je echter niet van de eerste paar uur doorgrondt. Het is 
duidelijk dat zijn invitatie voor het mee uitgraven van deze put vooral bedoeld is om te zien welk vlees 
hij in de kuip heeft! Om het uur wisselen we van plaats, en Stoche belooft om 18u stipt te stoppen. En 
stipt is hij, want wanneer we proberen om 17u56 op te houden, komt van beneden in de put het 
commando: Aencore 4 minutes! Tirez!@ 
 
Na deze eerste introductie met de Amooie@ Karst van de Aude, wordt ik keurig door hem afgezet op 
de camping waar intussen bijna iedereen is aangekomen, behalve Herman en Mich. 
 
Zondag 11/4 
Vandaag hebben we afspraak in Courniou, een uur rijden 
doorheen het mistige Montagne Noire. We moeten er tegen 
elven zijn en zullen dan worden rondgeleid in de Roque 
Bleue, door mensen van de ASpeleoclub de la Montagne 
Noire en Espinouze@. Wij vinden hun Aspeleorefuge@ (= een 

kot) vlot en 
wachten tot hun 
voorman, Guy 
Gehin, eindelijk 
een uur te laat 
verschijnt. Het is 
een kleine, zeer 
uitbundige man, 
een vijftiger, met 
een neus als een 
aardbei en het 
wordt ons gauw 
duidelijk waaraan 
hij die te danken 
heeft. Ze willen eerst nog uitgebreid tafelen en vooral 
sloten pastis en wijn verzetten.  
Wij verbijten ons ongeduld en het is met een zucht van 
verlichting dat we tegen 14u de deur van de Roque Bleue 
zien opengaan. De hele bende koerst achter Guy aan, die 
van zijn liters pastis geen last schijnt te hebben, noch van 
het feit dat hij de nacht ervoor tot 5 uur >s ochtends had 



gefeest. De man rookt aan één stuk door, doch vordert nog vlot door de toch wel afwisselende en 
sportieve grot.  
De grot is prachtig, ze is zeer ruim (6 km lang) en gevormd in blauwe marmer. De wanden zijn 
magnifiek, met een gelaagde structuur van allerlei tinten blauw. Voeg hierbij een pak mooi en goed 
geconserveerde concreties en je hebt een grot die je gezien moet hebben.  
 

 
 
Onderweg treffen we op diverse plaatsen aragonietbloesems aan, bosjes van kristallen met naalden 
tot 10 cm lang. Niet eerder gezien, en we maken dan ook vele foto=s. Achteraan de grot moeten we 
onze modderige laarzen uitdoen en kunnen we een bovenliggende galerij bezoeken met daarin 
vreemd gevormde, vulkaanachtige stalagmieten. Dit is tevens het eindpunt, en we keren terug en 
kijken opnieuw onze ogen uit.  
Rond 19u staan we buiten. We bedanken Guy uitgebreid, doch hij en zijn kompanen zijn niet van plan 
ons direct te laten gaan en bellen nog wat vrienden op met de intentie een feestje te bouwen. Het is 
met veel diplomatie en tact dat we tegen 21u er onderuit kunnen muizen en onze thuisbasis 
opzoeken. 
 
Deelnemers: Annette, Paul, Jos, Mario, Mark, Kim, Ellen, Annemie 
 
Maandag 12/4 
Het regent.... Niet getreurd, vandaag is het een familiedag. Wederom richting van het clublokaal van 
de SCMNE, want zij hebben voorgesteld ons rond te leiden in een toeristische grot die aan de Roque 
Bleue grenst: de Grotte de la Dévèze.  
Gisteren hadden we als blijk van dank een assortiment van een 15-tal trappisten achtergelaten, die 
zijn intussen vakkundig soldaat gemaakt door Guy de Spons. Maar opnieuw heeft hij er weinig last 
van, en vrij stipt gaan we met de hele bende, vrouwen en kinderen incluis (20 man) van start. Eerst 
bezoeken we het speleomuseum en dat blijkt echt wel de moeite. Klein maar goed verzorgd, en 
vooral met een schat aan historisch materiaal. Wie de helm van Casteret, de eerste zelfgemaakte 
ladders van De Joly of de boot van Martel wil zien, moet dit museum zeker bezoeken! 
 



Daarna trekken we naar de toeristische grot. Deze blijkt eveneens zeer afwisselend en mooi 
geconcretioneerd te zijn, en vrij complex. We brengen er wel anderhalf uur in door. Toch is zo een 
verlichte grot niet echt ons ding....te gewoon. Na de trip trekken we in karavaan naar een dichtbij 
gelegen jagershut waar de Fransen in gezelschap hun Paasmaandag zullen vieren. We hebben onze 
picknick bij en houden hen een paar uur gezelschap. Opnieuw moeten we er onderuit muizen met 
een paar excuses, want zij hadden ons nog dolgraag AOmelette Pascale@ willen maken. We eindigen 
de dag in Saint-Pons, waar we de grote resurgence van het massief gaan bezien (midden in het 
dorp). De Pierre moest er natuurlijk weer in gaan rondwaden.  
Vervolgens lekker terrassen in het zonnetje, en dan terug naar de camping.  
 
Dinsdag 13/4 
Vandaag gaan we op tweedaagse met Stoche. 
Dat betekent om 6 uur >s ochtends opstaan! 
Tegen 7u30 zijn we op de plaats van de 
afspraak in Carcassonne waar Stoche en de 
tweede gids, Marie, ons vervoegen voor de 
lange rit naar het Zuiden. Bijna twee uur later 
arriveren we ter bestemming, na een mooie rit 
door de vallei van de Aude, tussen hoge 
kalksteenmassieven. Vandaag gaan de poorten 
van de TM71 voor ons open, een naar verluid 
schitterende grot, en de enige Franse grot die 
als natuurreservaat geklasseerd is. 
Drie poorten achtereen, met erop een 
alarminstallatie. Dat laat al iets vermoeden. We 
weten totaal niet wat we moeten verwachten (ik 
had gehoord dat ze mooi was, maar dat zegt 
men van zoveel grotten) maar binnen de 50 
meter wordt duidelijk dat deze grot uitzonderlijk 
mooi is. We wandelen door grote gangen (5 à 
10 meter diameter) in een decor van 
sneeuwwitte concreties, in alle mogelijke 
formaten, hoeveelheden en dat over honderden 
meters afstand. De grot is perfect en discreet 
afgebakend, en sedert 1971 zo goed bewaard 
gebleven dat je de indruk hebt er als eerste te 
komen. Carbuur verboden... wie had dat 
gedacht in een Franse grot?  
De TM71 meet 11 km in lengte en daar doen 
we vandaag een flink deel van. De fotografen (Stoche, Mark en ik) maken honderden foto=s. De grot 
biedt een ongelooflijke afwisseling. Buiten het voortdurend fabuleuze decor van concreties, is er een 
grote ondergrondse rivier met 
helderblauw water waarin we 
honderden meters voorplonsen. 
Een grote zaal waarvan één wand 
wordt gevormd door een bijna 
artificieel aandoende breukspiegel 
(miroir de faille) van maar liefst 15 
m hoog en 120 m lang (nooit 
eerder gezien). Een zaal met 
blauwe aragonietformaties (nooit 
eerder gezien), diverse unieke 
concreties zoals de Acymbalen@ of 
Ales bulles@. Beenderen van 
holenberen en ergens zelfs een 
prachtige holenbeerschedel, vlak 
naast het pad. Tienduizenden 
jaren oude sporen van 
holenberen, die wel gisteren leken 



achtergelaten: voetafdrukken in vochtige kleivloeren, diepe krassen van hun klauwen op de wand. 
Nooit eerder gezien!  
Stoche kent de grot op zijn broekzak (hij hertopografeerde ze volledig) en laat ons op diverse 
plaatsen afwijken van de gebaliseerde paden voor het tonen van Aspeciale@ dingen zoals blauwe of 
gele aragonietkristallen.  
 
Enfin, wanneer we acht uur later de grot verlaten, duizelen we nog steeds van al dat moois en 
uitzonderlijks.  
De TM71 is, samen met de Réseau Lachambre, de mooiste grot die ik ooit bezocht.  
 
Eén auto met daarin Herman, Mich, Mario en Annemie nemen onze sympathieke gids Marie terug 
naar Carcasonne mee. De tweede auto met de Adie-hard@ grotters (Annette, Jos, Mark, Paul en 
Stoche) wacht nog een lange rit. Eerst de sleutel van de TM71 terugbrengen (10 km verder), dan een 
rit van zeker 1u30 naar het massief van Bugarach. De Aude is magnifiek, zeer groen en met hoge 
karstmassieven. Toch zijn we blij dat we eindelijk bij Karel aankomen. Karel is een Belg die ik al e-
mailend heb leren kennen en die al 30 jaar in Frankrijk woont. Hij heeft een huisje in een dorp van 5 
huizen, in Ahet andere eind van de wereld@.  
 

 
Karel en Stoche kennen elkaar ook. Een bevriend speleoduo, Bernard en Sylvette Ournié, zijn ook 
van de partij voor een gezellige avond waar de wijn rijkelijk vloeit en Karel zijn beste kookkunsten 
demonstreert voor ons.  
We worden te slapen gelegd in een huisje tegenover Karels huis, zeer comfortabel: we hebben er elk 
onze eigen kamer.  
 
Woensdag 14/4 
Weer vroeg uit de veren. Vandaag doen we de Bufo Fret. Dat is duidelijk Stoche=s troetelkind. Hij is 
één van de ontdekkers van dit inmiddels 5 km lang systeem dat slechts 4 jaar geleden in het massief 
van Bugarach (= een prachtige kalksteenrots van 1200 m hoog) werd gevonden.  
Een marche d=approche van een half uurtje brengt ons aan de artificiële ingang: ze hebben hier door 
5 m pure rots gedynamiteerd omdat de natuurlijke ingang het grootste deel van het jaar sifonneert.  
De grot stijgt 150 meter, dit betekent dat we vele kleine touwen moeten opklimmen. Maar de ploeg is 
klein en alles gaat vlot. De gangen worden gauw groter, zijn vaak heel geconcretioneerd en 
afwisselend. De grot is duidelijk nog niet veel bezocht. Stoche neemt ons op sleeptouw en is vast van 



plan tot het bittere einde te gaan. 
Dat einde bereiken we na Aun 
méandre sympathique@ waar we 
alle kits doorsleuren, niet zonder 
moeite. Intussen vraagt Stoche 
regelmatig, niet zonder 
leedvermaak Ails suivent, les 
petits@? Finaal, na de meander 
waarin we nogal wat zweet hebben 
gelaten, bereiken we een zanderige 
zaal waar we eten, en dan terug 
een grote gang die zeer 
geconcretioneerd is. Slechts 3 
anderen zijn ons hier voorgegaan, 
en dat is te zien. We zijn modderig 
en tot onze spijt is onze passage 
duidelijk zichtbaar op sommige 
coulées.  
Dan stopt de gang op een 

instorting. De terugweg wordt aangevat, echter niet in rechte lijn want onderweg laat Stoche ons nog 
de AVallée Blanche@ doen, een spectaculaire witte canyon met een paar mooie oppo=s boven de 
diepte.  
 
Tegen 17 u staan we buiten, zeer tevreden. De Bufo Fret was een zeer sportieve grot, afwisselend en 
mooi. Stoche is ook opgetogen, omdat hij eindelijk eens Azijn@ grot heeft kunnen tonen aan een ploeg 
mensen met dezelfde ingesteldheid, echte Aexploraters@ die weten wat het ontdekken van zo een grot 
inhoudt, en die voldoende sportief en technisch niveau hebben om zo=n grot te doen en er nog van te 
genieten ook.   
Tegen 18u staan we weer op de camping, na nog een korte passage bij Stoche thuis, die ons o.m. de 
magniefiek uitgewerkte nieuwe topo van de TM71 laat zien. Vakwerk! 
 

 
 
Deelnemers: Annette, Paul, Jos, Mark 
 



Donderdag 15/4 
Vandaag geen speleo, en iedereen doet waar hij zin in heeft. Wij gaan Ala cité@ van Carcassonne 
bekijken, dit is de versterkte Middeleeuwse stad die op een heuvel iets buiten Carcasonne ligt. Zeer 
interessant en indrukwekkend, maar toch wel wat te commercieel: de smalle straatjes zijn één 
opeenvolging van winkeltjes en eethuisjes. Veel volk, in de zomer is het hier naar verluid onmenselijk 
druk. Toevallig lopen we er een stel vrienden tegen het lijf: Luc en Muriel Funcken en hun kroost! De 
wereld is klein. We installeren ons op een zonnig terrasje.  
Anderen doen een rondrit of een wandeling. Het weer is vrij goed. Die avond bel ik nog met Stoche 
omdat hij had beloofd ons nog eventueel een uitzonderlijk grotje met aragonieten te tonen. Enige 
mogelijkheid is zaterdag, doch bijna iedereen zit al te springen om dan naar huis te gaan. Vanwaar 
die drang komt hebben wij nooit begrepen. Wij besluiten naar goede gewoonte onze vakantie 100% 
te benutten en zaterdag belooft een spannende dag te zullen worden.  
 
Vrijdag 16/4 
Een ander hoogtepunt: de Gouffre Géant de Cabrespine. Het is de grootste grot van het 
departement (>20km) en heeft een vrij rechtlijnig verloop waarin een grote onderaardse rivier bijna 6 
km in vogelvlucht kan gevolgd worden. Het regent sappig wanneer we om 9u30 u aan deze 
toeristische grot komen. Onze gidsen Eric (20 jaar) en Jean-Claude (58 jaar) van de SC Aude zijn 
stipte jongens zodat we om 10 uur stipt, wanneer de grot opengaat, van start kunnen gaan.  
In het toeristisch deel (de eerste zaal) brandt nog geen licht en we stappen een inktzwarte duisternis 
binnen à la Verna. Inderdaad, dit is een enorme zaal! Halverwege komen we aan een balkon. Als we 
over de balustrade kijken zien we onder ons enkel zwart: dit is in feite een gigantische afgrond. Een 
stelling (zoals in de bouw gebruikt wordt), door hen Ala Cage@ genoemd, is tegen de wand van de 
afgrond geschroefd.  
We dalen hierin trapje na trapje af over een hoogte van maar liefst 60 meter! Zeer indrukwekkend, 
vooral omdat intussen het licht is aangegaan en we beter kunnen zien aan welke afdaling we bezig 
zijn. Aan de voet van de 60 m hoge Akooi@ gaat het nog zeer steil omlaag over een blokkenhelling. 
Gelukkig hangen hier looplijnen, want een schuifpartij zou fataal zijn: de helling gaat nog eens 80 m 
dieper.  
 

 
 



Na dit indrukwekkende stuk staan we als -140m lager dan de balustrade van de toeristen boven. Wat 
geslalom tussen de blokken en daar is de blauwe rivier waarin veel water stroomt. We plonsen hier 
uitgelaten doorheen, in steeds grote (5 meter breed) tot reusachtige (20 meter breed) gangen. 
Onderweg zijn er vele grote druipsteenmassieven, enorme schitterende coulées in alle tinten van 
oranje en rood. Ik maak vele foto=s doch het ontbreekt me in deze grot, met bijna PSM-dimensies, 
aan voldoende licht. 
 
Het parcours gaat afwisselden doorheen de prachtige rivier of doorheen hogere fossiele niveau=s. 
Regelmatige vormen grote gours, meters lange spaghetti=s en witte coulées een lust voor het oog. In 
de vroege namiddag stoppen we en eten we vlakbij een zaal met mooie aragonietkristallen. We zitten 
nu halfweg de rivier (3 km afgelegd dus) en de gidsen keren hier terug. Om 18 u sluit de toeristische 
grot.  
 

Toch wat jammer, we waren graag doorgegaan tot aan 
de sifon! De hele karavaan geraakt vlot buiten,zelfs wat 
te vroeg. We drinken nog een (duur) pintje in de bar van 
de toeristische grot en maken nog kennis met de ouders 
van Eric die zijn afgekomen om ons te ontmoeten (het 
was met zijn vader, Serge Delpech, dat ik contact heb 
gehad.) 
 
Deelnemers: Annette, Paul, Jos, Mario, Mark, Annemie, 
Herman, Michaela 
 
Op de camping treffen we de achterblijvers in vrij 
uitgeregende toestand aan.  
 
Zaterdag 17/4 
Bijna iedereen vertrekt vandaag, behalve de Biekes. Met 
enige overtuigingskracht worden ook de Speelmansen 
en Pierre nog meegetroond naar Stoche=s kristalgrot . 
Zo zien de klein mannen (Tobias en Andreas en Pierre, 
en uiteraard onze kindjes) ook nog een grot.  
Met Stoche is er om 9 uur afgesproken in Caunes-
Minervois. Stipt als steeds neemt hij ons op sleeptouw 
naar een dorpje. Daar bevind zich een oude goudmijn, 

daterend van 1920. In die mijn werd destijds een grot ontdekt met naar verluid uitzonderlijke 
aragonietkristallen, zo mooi dat zelfs de baron de Rothschild ernaar kwam kijken (de financier van de 
mijn). Gelukkig werden zeer snel maatregelen genomen om de grot tegen de roofzuchtige 
mijnwerkers te beschermen. Echter, de mijn geraakte in verval en stortte nabij de grot over 20 m 
afstand in. Ook andere plaatsen vielen in puin zodat actueel van de oorspronkelijke 2 kilometer nog 
slechts een paar honderd meter toegankelijk is. 50 jaar lang was de grot slechts een ontoegankelijke 
mythe. De plaatselijke clubs, met Stoche, begonnen in 1988 aan een waanzinnige desobstructie en 
groeven zich 4 jaar lang doorheen modder en puin. De grot werd herontdekt en overtrof alle 
verwachtingen.  
Enfin, tegen 10 uur staan we dan met de hele bende voor de ingang van de grot, nadat we een 
supermodderig kruipstuk hebben moeten afleggen door de mijn. De moddertexairs worden hier 
uitgetrokken en dan stappen we het paradijs binnen... 
 
We weten gewoon niet waar eerst kijken. Aragonietkristallen in de meest uiteenlopende kleuren en 
vormen bedekken plafond en wanden. Niet met bosjes maar met BOSSEN. De afmetingen ervan zijn 
gigantisch. Alles wat we deze week hebben gezien van aragonietkristallen (in Roque Bleue en 
Cabrespine) en waarvan we menige foto hebben gemaakt, wordt plots lachwekkend.  
Er zijn massieve aragonietconcreties die pilaren hebben gevormd die dan weer opnieuw begroeid zijn 
met decimeters lange naalden. Er zijn honderden ronde kussentjes, als zeeëgels van de fijnst 
denkbare transparante naaldjes. Er zijn kluwens van zgn. ACoraloïde@ aragoniet, kronkelende buisjes 
die de wetten van de zwaartekracht tergen. Er zijn fijne kristalboompjes, als miniatuur kerstboompjes. 
Stoche loopt te glunderen als een kersverse vader van een tweeling. AÇa c=est du trou, hein?@ zegt hij 
herhaaldelijk. Inderdaad iets anders dan het doorsnee Atrou Belge@.  



En het houdt gewoon niet op. Achter elke hoek zien we weer grotere en andere kluwens van 
kristallen. De grot is zowat 150 m lang, vrij volumineus en alles flonkert en schittert. Zelfs de 4 
kinderen worden er stil van.  
Toch kan je alles goed bekijken zonder iets te beschadigen. De rondgang in de grot duurt een uurtje. 
Dan verlaten de Speelmansen ons. De Biekes en Stoche blijven nog een paar uur in de grot en 
maken tientallen foto=s.  

 
Op de terugweg naar buiten 
wijst Stoche me in de mijn 
een klein gaatje aan, tegen 
het plafond, in de modder 
waarachter je een 
watervalletje hoort. Ik stel 
voor het open te maken, hij 
bekijkt me even van Ameent 
die dat nu@ en gaat dan 
enthousiast op zoek naar 
een stuk gereedschap. Hij 
vindt een stuk roestig ijzer 
waarmee ik als een gek in 
klei begin te hakken en 
zowaar op een half uur tijd 
de passage openkrijg. Ik 
wurm me door een extreem 
smal gat en kom in een klein 
geconcretioneerd zaaltje uit. 
Uit het plafond valt water dat 
in een gaatje in de vloer 

verdwijnt. Jammer, geen tweede kristalgrot. Stoche heeft zich intussen ook door de blubber gegraven 
en vergewist zich dat er inderdaad geen vervolg is. Maar we amuseren ons goed dat is het 
voornaamste. Gauw naar buiten waar Annette en de kindjes vol ongeduld zitten te wachten.  
Het is tegen drieën. Stoche nodigt ons uit om te komen eten vanavond, hoe zouden we dat kunnen 
weigeren? 
Op de camping gekomen, is iedereen al weg. We breken de grote tent op; laden de remork en auto in 
en alten slechts het minimum staan om de nacht door te komen.  
 
>S Avonds gaan we naar Stoche. Daar treffen we ook Marie (onze tweede gids in de TM71) en haar 
vriend en het wordt een plezante avond met veel speleopraat en lekker eten en drinken. Stoche=s 
vrouw en kinderen zijn heel sympathiek. Tegen elven zoeken we onze camping op.  
 
Zondag 18/4 
Om 6 uur uit bed. Het weer is mooi, en voor de eerste keer zien we in de verte de besneeuwde 
toppen van de Pyreneeën. We kramen op en vertrekken rond half 8 naar ons Belgiekske terug, waar 
we 12 uur later na een probleemloze rit arriveren. 
 
>T was weeral goed, meer nog, het was fantastisch. We hebben uiteraard prachtige en grote grotten 
gedaan, maar we hebben ook een voor ons onbekende streek leren kennen, waar de speleologen 
echt om hun grotten geven en ze beheren zoals wij het met onze grotten ook doen. We zijn zeer 
hartelijk onthaald, door alle mensen die ons er gidsten, door Karel en Stoche en we hebben nieuwe 
vriendschappen kunnen sluiten. De Aude zal ons zeker weerzien! 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
Bezochte grotten: Perte des Truffes, Grotte de la Devèze, Grotte de la Roque Bleue, Grotte du 
TM71, Le Bufo Fret, Gouffre Géant de Cabréspine, « de kristalgrot » 
 
Deelnemers (speleos) : Kim De Bie, Ellen De Bie, Annette Van Houtte, Paul De Bie, Wilfried 
Speelmans, Andreas Speelmans, Tobias Speelmans, Annemie Lambert, Pierre Verhees,  
Mario Lebbe, Mark Michiels, Herman Jorens, Michaëla Van de Casteele 



 

 
Onze tweede speleovakantie in de Franse 
Aude werd weer een voltreffer. Het weer was 
ons heel wat gunstiger gezind dan tijdens de 
vorige editie, en de bezochte grotten waren 
stuk voor stuk meer dan de moeite waard. Ons 
verblijf werd in grote mate mogelijk gemaakt 
door de goede zorgen van Christophe “Stoche” 
Bes, een lokale speleo van de SC Minervois. 
Hij gidste ons in enkele parels van grotten en 
gaf ons tal van andere goede suggesties.  
 

Zaterdag 26/3/2005 
Wij (= de Biekes) arriveerden na een 
voorspoedige rit rond 20 u op de camping in 
Villegly waar de Speelmansen reeds hun tent 
hadden opgeslagen. De camping was erg 
geschikt: zeer proper en verzorgd, goed 
sanitair, en wat buiten het dorp gelegen. Naast 
de camping was er een stuk bos met een 
“echte” berg en een ruïne, kortom een prachtig 
speelterrein voor de kinderen.  
 

 

Zondag 27/3/2005: Réseau André 
We hadden afgesproken met Stoche die ons, 
samen met zijn 16 jarige dochter Odile, stipt op 
het afgesproken uur op de camping komt 
opzoeken. Het weerziens is hartelijk en hij had 
zowaar een andere oude bekende bij: Patrick 
Géa, die samen met Stoche aan de vorige 
Anialarra-expé deelnam. Patrick woont 
weliswaar anderhalf uur rijden hier vandaan, 
maar wou ons toch eens terugzien. Er werd 
uiteraard gegrapt en gegrold dat het een lust 

was, en de wetende dat de grapjes van Patrick 
meestal erg dubieus zijn… 
De bedoeling was om vandaag een recent 
ontdekte grot te doen: Réseau André. Enkele 
jaren geleden ontdekt door een stel 
speurneuzen, geeft deze grot na de obligate 
desobstructie toegang tot een zeer grote 
ondergrondse rivier. 
Eén probleem: niet ver van de ingang kan de 
grot bij nat weer sifonneren… 
We dienden een half uurtje te rijden en 
kwamen zo in de zeer mooie “Gorges de la 
Cesse” terecht, nabij Minerve.  
 

 
Het stadje Minerve 

Stoche en Patrick stuurden Wilfried met zijn 
zware camionette argeloos een modderige 
piste af, en lieten hem daar beneden een stuk 
sompige weide oprijden. Wilfried zette dan nog 
braaf zijn bak aan de kant; die “kant” was in dit 
geval een gracht van een meter diep waar hij 
rakelings na stond. Ikzelf keek de kat uit de 
boom en parkeerde mijn vehikel op een betere 
plaats.  



  

De weide beneden was een modderveld à la 
“Camping Ornans” en we liepen er amper 1 
minuut rond en onze schoenen wogen al 5 kilo 
per stuk. Het was nu al duidelijk dat die 
camionette daar niet meer zou uitgeraken. 
Doch dat waren zorgen voor straks: eerst 
grotten! 
Een mooie wandeling naar omlaag in de Gorge 
bracht ons aan de oever van een 5 meter 
brede rivier: de Cesse. Wat verder vonden we 
de ingang van de grot. Een stevige koude tocht 
gaf alvast de zekerheid dat het niet 
sifonneerde.  
Iedereen ging mee grotten, en het duurde wat 
eer we de 5 kinderen veilig omlaag hadden 
gekregen aan het enige putje van de grot (7 m 
diep). Wat verder volgde dan een 
onaangename verrassing: het sifonneerde wel 
niet, maar een 3 meter lange passage met 
zowat 15 cm lucht boven het water zorgde 
ervoor dat we één voor één mestnat tot onder 
de oren aan de rest van de grot moesten 
beginnen! De kinderen ploeterden moedig en 
joelend door de waterbak, sommige 
volwassenen sakkerden dat het geen naam 
had.  
 
Na deze frisse doop, werd de galerij 
stelselmatig groter en zowat honderd meter 
verder konden we comfortabel lopen en 
kwamen we dwars op een forse rivier uit, 
volgens Stoche echter nog niet de “grote” 
rivier. We liepen in een gang van zowat 4 m 
diameter en die was hier in een kaarsrechte lijn 
zowat 200 m lang. Prachtig om te zien, vooral 
omdat we er in een langgerekte stoet van 10 
personen doorheen liepen. Na deze gang 
kwam van rechts een rivier toegestroomd, 
even breed als de Cesse buiten: de 
“Ondergrondse Cesse”. Slechts heel 
uitzonderlijk hebben we zo’n forse rivier onder 
de grond gezien. Het debiet bedroeg minstens 
300 à 500 l/s. We volgden stroomafwaarts, 
meestal in de rivier met water tot aan de 
knieën. Op sommige stukken was het zo diep 
of was er zoveel stroming dat we via hoger 
gelegen passages moesten vorderen. De 
galerij was zeer ruim (5 m diameter) en 
bijzonder somber van kleur, een beetje zoals 
de Fagnoules.  
Vele honderden meters verder arriveerden we 
aan de voet van een enorme druipsteencoulée. 
Vanaf hier werd het veel natter, met passages 
doorheen water tot aan het middel… en nog 
dieper voor de kinderen. De galerij was 
gedecoreerd met druipsteen en heel mooi 
uitgespoeld in grillige vormen. Tenslotte werd 
het lager en lager en daar was de eindsifon… 

Er werd niet gedraald; terug maar. Halverwege 
zochten we een droger plekje op waar we een 
hapje aten. Patrick haalde uit zijn kit 6 biertjes 
(in glazen fles!) boven en trakteerde ons. 
Stoche viste uit zijn kitzak een doorweekt 
Frans brood op dat wij beleefd afsloegen. 
Iedereen kreeg het gauw flink koud en er werd 
besloten het stroomopwaartse stuk van de 
rivier te laten voor wat het was. 
Eens terug buiten bleek het zonnig weer te zijn 
doch het had lichtjes geregend tijdens onze 
tocht. Terug uit de kloof bleek niet zo simpel: 
we misliepen ons in de paadjes doorheen het 
struikgewas en er volgde een half uur 
avontuurlijk klimwerk doorheen stekelplanten 
om terug op het plateau te geraken.  
Het vlot krijgen van Wilfried’s bestelwagen was 
het volgende probleem. Na de eerste pogingen 
zakte hij met het voorwiel in de gracht en toen 
was het helemaal een hopeloze zaak. Doch 
een combinatie van graven, opkrikken, 
ondersteunen met platte stenen enz. zorgde 
ervoor dat we na volle twee uur zwoegen (en 
sakkeren!) het vehikel vlot kregen! Wat later 
thuis dan gepland dus.  
Terug op de camping bleek de familie 
Appeltant te zijn gearriveerd, die hun intrek in 
een chalet op de camping hadden genomen. 
En wat later kwamen ook Stefan en Francis 
erdoor: we waren bijna compleet! 
 

Maandag 28/3/2005: Aven de 
Clergues 
Het is heel mooi weer vandaag en het moment 
is gekomen om onze benjamin Lennert eens te 
laten kennis maken met een grot met wat 
putten: Aven de Clergues. Weliswaar slechts 
een dikke honderd meter diep doch een zeer 
gevarieerde en complexe grot. In het mini-
dorpje Trassanel gaan we de boer op bij het 
zoeken van de grot. Een inboorling wordt 
geraadpleegd. Nee hij heeft nooit van die grot 
gehoord maar weet wel waar ze ongeveer ligt. 
Zonder verpinken legt hij uit waar we moeten 
zijn. We babbelen nog wat verder en wanneer 
we laten vallen dat we Stoche kennen, komt 
plots zijn geheugen terug. En wat blijkt: die 
vent heeft zelfs nog speleo gedaan, heeft zelfs 
de Clergues gedaan, en weet hem uiteraard 
perfect liggen: kilometers in een andere 
richting dan hij ons eerst wees! 
Straffe kost toch wel! 



 

 
Typisch huis in Trassanel (ra ra waarvoor dienen de 
emmers op het dak?) 

 
Een mooie wandeling en wat gezoek brengt 
ons na een half uurtje aan de kleine ingang 
van de grot. De ingangsput van een 20-tal 
meter is vele malen gefractioneerd en aan elke 
fracties moeten we oppassen om niet een tros 
vleermuizen omlaag te stoten. Na de put volgt 
een gedynamiteerde spleet waarin men boven 
een nieuwe P20 traverseert. Stefan equipeert 
met het zweet in de handschoenen maar 
brengt de klus tot een goed einde. De grot 
wordt ruimer en complexer, we doorkruisen 
zeer mooi geconcretioneerde zaaltjes met 
grote excentrieken die vooral Stefan in 
vervoering brengen. Francis loopt als 
gewoonlijk met een hemelse smile in stilte te 
genieten.  
Na de “Chatière des Explosifs” komen we in 
een zeer grote zaal (Salle Geneviève) met 
monumentale concreties. In de zaal klimmen 
we via soms riskante puinhellingen omhoog op 
zoek naar Salle Bibar. We belanden er op de 
duur net onder doch geraken er niet in. Terug 
naar Salle Geneviève zoeken we het diepste 
punt waar Stefan de Puits de Cannelures 
equipeert, een mooie P18. Daarbeneden wordt 
het ons echter veel te modderig en onstabiel 
en we besluiten de laatste P5 te laten voor wat 
hij is. Vlotte uitklim en tegen 18 u genieten we 
buiten van de zon.  
Voor Lennert was het touwenparcours geen 
enkel probleem,.  
 

Dinsdag 29/3/2005: Grotte de 
Varennes 
Het weer is niet zo best, nu en dan een 
regenbui afgewisseld met zon. Wij laten het 
niet aan ons hart komen en gaan naar de 
Grotte de Varennes, waar we de sleutel van 
hebben gekregen via Stoche. De grot is 

horizontaal doch telt enkele putjes. De 
ingangzone is bijzonder complex en we 
zoeken al er direct een kwartier om zelfs maar 
de deur te vinden waarmee de rest van de grot 
beschermd wordt.  
 

 
Helemaal achteraan de Varennes 

Na een uur of 2 echt Belgisch grotten in een 
labyrinth van soms mooi geconcretioneerde 
zalen en gangen bereiken we de “Etagère” 
(met een verplichtte passage boven een 
hoopje vleermuizendrek dat stonk als de pest) 
en van daaruit komen we in grote gangen 
terecht. Deze worden gekenmerkt door grote 
concreties maar vooral door duizenden 
spaghetti’s, soms wel 2 meter lang en spierwit 
(want uit massief aragoniet). Prachtig! 
 
We volgen de westelijke galerij (Réseau de 
Varennes), de andere 2 grote vervolgen zullen 
voor een andere keer zijn.  
Wat lastige oppo’s en een touwtje brengen ons 
naar de eindzone van de grot. Hier zijn de 
hoogtepunten de Galerie des Excentriques, 
met formidabele aragonietformaties, en de 
Galerie du Câble. Daar bestaat de rots uit 
magnifieke blauw gelaagde kalksteen, mooi 
door het water geboetseerd. 
Het is al laat en we maken daar rechtsomkeer. 
De weg naar buiten gaat sneller, maar toch 
arriveert iedereen buiten met een duidelijk 
gevoel van “flink” te hebben gegrot. Inderdaad, 
dit was een sportieve grot met veel op-en af 



  

klauteren, wat smallere passage’s, 
kruipgangen, oppo’s en vooral veel stappen! 
Een ander hoogtepunt was de vleermuismoord 
van Stefan, doch om gevoelige lezers niet te 
shockeren houden we dat verhaal in petto om 
een winteravond in de Doubs mee op te 
luisteren! 
 
Deelnemers: Lennert, Stefan, Francis, Kim, 
Ellen, Annette, Paul 
 

 
Annette vol bewondering in de Trauc de l’Embuc 

Woensdag 30/3/2005: Grotte de ...  
Stoche nam ons mee naar een grot die hij 20 
jaar geleden had ontdekt toen hij nog bij zijn 
vorige club was. Sindsdien was hij er niet meer 
geweest. De grot was naar verluid één van de 
mooiste van de Aude, en top-secret. Nooit 
gepubliceerd zelfs. We mochten er dan ook 
niet veel ruchtbaarheid aan geven en zeker 
niet t.o.v. andere speleo’s. 
 
Het bleek om een 2,5 km groot labyrint te 
gaan, waarin het zelfs met de topo bijzonder 
lastig oriënteren was. Gelukkig was er 
doorheen het hele parcours een dun touwtje 
gespannen om de weg aan te geven.  

 
Verblindend witte draperie 

Enfin van zodra we beneden de smalle 
ingangsput stonden was het al duidelijk dat dit 
geen gewone grottocht zou worden. Geen 
spatje modder, zelfs de wanden waren heel wit 
geconcretioneerd. In de eerste zaal gaven een 
vloertje vol grotparels en een paar mooie witte 
coulées al een voorproefje. Ik haalde al direct 
mijn camera boven, iets dat de komende uren 
nog vaak zou gebeuren! Het parcours was erg 
sportief, heel veel op en af geklauter in hoge 
diaklazen. Gaandeweg werden de gangen 
groter, tot zelfs zeer groot, en natter: diepere 
bassins en gours contrasteerden met 
oogverblindend witte gordijnen en formaties. 
Tegen etenstijd waren we aangekomen in de 
“aragonietzone” waar we werden getrakteerd 
op de meest waanzinnige kluwens van 
“corraloïde” aragoniet. Te gek gewoon. En het 
bleef maar in die stijl verdergaan, en ondanks 
het wreed lastige en soms gladde parcours 
hobbelde ik met mijn digitale camera in de 
hand de groep achterna, geholpen door 
Annette die met de handen vol flitsers ook al 
moeite had om nergens in te donderen.  
Na een klim naar een hoger gelegen galerij 
(touwtje) kwamen we in een “boyau”, zowat 1 
m diameter waarin men echt tussen de 
aragonietbloesems door kruipt. Aldus zakten 
we naar een lager gelegen verdiep waar een 
modderbodem zijn intrede deed: hier kwam het 
soms onder water te staan. Prachtige nesten 
grotparels, een paar zalen met immense 



 

formaties en 100 foto’s later was het al danig 
laat en besloot ik met spijt mijn fototoestel op 
te bergen en de groep niet langer op te houden 
(Lennert vertrok vanavond naar België). Het 
laatste 1/3 van de grot werd dus niet 
gefotografeerd. In deze zone kregen we een 
andere kant van de grot te zien: magnifiek en 
grillig uitgespoelde gangen, in een glanzende 
marmerachtige blauwe of heel lichtgrijze rots.  
Echter stilaan waren we geestelijk totaal 
verzadigd door al wat we hadden gezien en 
werden oogverblindende formaties wat 
onverschillig voorbijgelopen. 
Er volgde nog een afdaling van een P8 in 
authentiek “rappel” (touw tussen benen en 
over schouder) want niemand had natuurlijk 
materiaal bij en dan een lange en bij 
momenten gewaagde uitklim omhoog uit een 
diaklazenstelsel.  
Rond 18u kropen we moe maar voldaan uit de 
ingangsput.  
Ongetwijfeld, met de Réseau Lachambre en de 
TM71, de mooiste grot die ik ooit zag.  
Deelnemers: Lennert, Mario, Stefan, Francis, 
Stoche, Paul, Annette 
 
Die avond werd het pokkenweer en 
veranderde de camping in een modderbrij. 
Doch dat kon onze dag zeker niet meer 
verknoeien! 
 

Donderdag 31/3/2005: Uitstap naar 
Minerve 
Het zwaar bewolkte weer “arrangeerde” zich 
en tegen de middag hadden we recht op een 
zonnige lentedag met zachte temperaturen. De 
Biekes en Speelmansen trokken op aanraden 
naar Minerve, een historisch stadje niet ver 
van de grot die we eerst deden, de Réseau 
André. Aan die grot lieten we overigens Mario, 
Stefan en Francis achter want die hadden ze 
nog niet gedaan. Minerve ligt hoog op de 
rotsen boven de samenvloeiing van 2 rivieren: 
de Cesse en de Bryan, die allebei een 
indrukwekkende kloof hebben uitgespoeld.  
De Cesse heeft nog wel meer werk verricht: zij 
heeft zich ook op 2 plaatsen los door de berg 
gewerkt en die grotten bezochten we eerst. 
Stoche had over “les Tunnels” gesproken en 
inderdaad, de afmetingen waren vergelijkbaar 
met de Kennedytunnel. Een gigantische 
donkere grotingang van wel 30 m breed met 
daardoor de Cesse zigzaggend tussen 
keienstranden…indrukwekkend! Zowat 50 m 
ver de tunnel in zagen we al licht van de 
uitgang, zodat we onze nek niet braken. Dit 
was al niet slecht om te beginnen.  

 
De indrukwekkende ingang van de eerste 
“tunnel” 
 
Vervolgens doorkruisten we het oeroude stadje 
Minerve, met smalle straatjes en oude 
vestingsmuren. Aan het begin van de 
wandeling die Stoche ons had aangeraden en 
die eruit bestond een duizelingwekkend pad te 
volgen over de corniches van de Bryan, 
aarzelden we even want een recent en groot 
bord liet verstaan dat dit sinds 1 jaar niet meer 
toegelaten was. We lapten dat verbod dus aan 
onze laars en begonnen aldus aan één van de 
spectaculairste wandelingen ooit. Een richel 
van 1 à 3 m breed kon over meer dan een 
kilometer gevolgd worden, daarbij steeds 
hoger klimmend in de kloof.  

 
Op de “corniches” 

 
Naast ons gaapte een diepte van soms wel 50 
of 100 meter, een vaste stap was noodzaak. 
De troep kinderen en de hond maakten dat we 
er als ouders soms niet gerust in waren, doch 
een uurtje later konden we, wreed content 
maar toch wel met een “oef” van verlichting de 
kloof achter ons laten. Wat speurwerk was 
nodig om af te dalen naar de bodem van de 
kloof (zowat 150 m dieper), daar de rivier over 
te steken en aan de overkant de GR op te 
pikken die ons weer naar Minerve leidde.  



  

 
Daar profiteerden we van de zon om een 
terrasje op te zoeken en ra ra wie zat daar? 
Juist het trio Mario, Francis en Stefan die in de 
Réseau André voor een voûte mouillante 
hadden gestaan die zonder duikpak niet te 
passeren was. We raadden hen aan om onze 
wandeling ook nog te gaan doen. Nadat ze 
nog een paar pinten achterover hadden 
gegoten om zich moed in te drinken, crosste 
het drietal nog gauw over de corniches de 
canyon rond! 
 

Vrijdag 1/4/2005 – Nog eens naar 
het aragonietmuseum 
1 April betekende niet alleen de grapjes van 
Tobias en Ellen, maar ook schitterend 
lenteweer met stralend blauwe hemel. In de 
verte zagen we de besneeuwde Pyreneeën 
liggen wat de Anialarra-kriebels al deed 
opkomen.  
Ik gidste Francis, Stefan en Mario in de 
“schatkamer van de Aude” een aragonietgrot in 
een oude mijn gelegen. Vorig jaar toonde 
Stoche ons dit goed bewaarde geheim, deze 
keer kreeg ik de sleutel mee! 
 

 
Say no more! 

De grot is een ware geode van enorme 
boekets aragonietkristallen, het is eigenlijk zo 
overladen en zo geconcentreerd over de 

amper 150 m aan ruime galerijen, dat men het 
amper kan bevatten. Het heeft meer weg van 
een museum met om de twee meter een 
spectaculaire vitrinekast, enkel de verlichting 
ontbreekt nog. En dat is alles vrijwel perfect 
geconserveerd, ondanks dat de grot reeds 100 
jaar gekend is. Ik maakte een 60-tal foto’s, 
geassisteerd door Stefan, tot de batterij van de 
Canon er de brui aangaf.  
Een grot die elke speleoloog in zijn leven een 
keer zou moeten hebben gezien, niet alleen 
om te beseffen hoe wonderbaarlijk mooi het 
onder de grond kan zijn, maar ook om goed te 
begrijpen waarom in sommige grotten een 
deur staat, en in andere niet.  

 
Na de grot (een paar uur werk maar) 
belandden we op een zonnig terrasje in - het 
alweer historische – Caunes-Minervois. We 
kuierden er nog een half uurtje rond en zakten 
dan af naar de Camping, waar we Annette 
troffen die lag te rusten – ze is nog steeds niet 
O.K. na haar hersenschudding die al van 
december dateert! 
Wilfried was intussen met zijn gasten richting 
Grotte des Cazals… althans dat was de 
bedoeling (ze vonden de grot niet). 
Die avond waren we uitgenodigd bij Marie en 
Pupu. Marie gidste ons vorig jaar samen met 
Stoche in de TM71. Zij wonen in een afgelegen 
huisje nabij Caunes, midden “in the bush”. Wij 
dus met de hele meute, inclusief Stoche en zijn 
dochter naar daar, waar ons een heel gastvrije 
ontvangst wachtte. Er werd een barbecue 
geïmproviseerd, gelukkig had Wilfried nog wat 
houtskool bij en kregen we de worstjes en 
ribbetjes gaar. Een paar lekkere landwijntjes 
maakten er een gezellige avond van.  

Stefan in de “geode” van aragoniet 



 

Zaterdag 2/4/2005 – Désob met 
Stoche 
Het zonnige weer wordt van een felle wind 
vergezeld.  
Francis en Stefan vertrekken vanmorgen 
huiswaarts. Bye bye! We maken een hele 
mooie wandeling nabij Trassanel, een groot 
circuit met menig indrukwekkend uitzichtspunt. 
Onderweg ligt er een grot (Grotte de Coroluna) 
die door Stoche is aangeraden aan Wilfried, na 
hun misser van gisteren. Na een “marche 
d’approche” van zowat 3 kwartier wordt de grot 
na wat gezoek gevonden . We laten er 
Wilfried, Tobias en Andreas achter en zetten 
onze wandeling verder. Mario en ik in 
speedtempo, want we hebben om half twee 
met Stoche afgesproken voor een laatste grot. 
Annette, Kim en Ellen, vervolgen hun 
wandeling wat rustiger en langs een groter 
circuit dan wij.  
 
We raken net op tijd in Villeneuve-Minervois, 
springen bij Stoche aan boord in zijn Fiat 
Panda die afgeladen vol zit met stroomgroep, 
Hilti’s en wij. De hond heeft geen plaats meer 
en springt van schoot naar schoot (in feite 
gebruikt Stoche zijn hond las airbag dus). We 
dokkeren een lange keienpiste af en plots stopt 
Stoche naast een gat waar wat paletten over 
liggen. Hier is’t. Hij ontdekte twee jaar geleden 
een klein spleetje dat fel tochtte, intussen is dit 
zowat 10 meter diep geknald en passeerbaar. 
Het gaat nog minstens 10 m dieper en smal 
verder, maar een ijskoude felle tocht waait er 
uit zoals we dat enkel op de PSM gewoon zijn. 
Het fluit gewoon rond je oren.  
De naam van de spleet: Le Trou Souffleur 
des Palettes Condaminées . Het potentieel is 
zowat –400m, en Stoche hoopt dat ze hem 
een toegang zal opleveren tot de mythische 
rivier van Rieussec, waar hij al zijn hele leven 
naar op jacht is. Intussen zijn nog 2 maten van 
Stoche gearriveerd (met één ervan ging ik 
vorig jaar reeds graven in de “Perte des 
Truffes”). 
 
We gaan in de spleet tekeer met een zware 
Hilti breekhamer, en zakken aldus een meter 
of 2 tot waar een versmalling om wat pittig spul 
smeekt. 9 gaten geboord met de Hilti 
boormachine, alles vol feestlint en dan een 
stevige knal. De rook is binnen de minuut weg 
en we breken nog een uurtje verder tot het 
tegen 18u loopt. Met spijt zetten we er een 
punt achter. Verdorie, hadden we zo’n spleet 
maar bij ons! We zouden er 3 keer per week 
aan gaan knallen.  
 

Aldus komt een einde aan een week vol 
speleo, in een prachtige streek met hele 
gastvrije en warme mensen.  
 

 
Noodreparatie van de Hilti 

 

Zondag 3/4/2005 – Gedaan! 
Tent opkramen om 7 u ’s ochtends in een 
plensbui. Bijna gelijk met de Wilfried weg en 
bijna gelijk thuis, na een vlotte rit van 12 uur. ’t 
Is weeral gedaan… maar wees gerust we 
keren nog wel weer! 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
Bezochte grotten: Réseau André, Aven de 
Clergues, Grotte de Varennes, La Condamine 
en 2 waarvan we de naam niet mogen noemen 
 
Deelnemers : Kim De Bie, Ellen De Bie, 
Annette Van Houtte, Paul De Bie, Wilfried 
Speelmans, Andreas Speelmans, Tobias 
Speelmans, Stefan De Koninck, Francis 
Jonckheere, Mario Lebbe, Lennert Appeltant (+ 
fam.) 
 
 



  

 

Verslag van Wilfried 
Speelmans 
 
 
Op vrijdag 25 maart om kwart over zes ’s 
avonds vertrek ik met Tobias en Andreas naar 
de Aude. Mario zijn spullen zitten in de 
camionette en Andreas is al wat zenuwachtig 
omdat er van hem verwacht wordt dat hij kaart 
gaat lezen. Behoudens het klassieke 
oponthoud ten zuiden van Parijs wordt er heel 
de nacht vlot doorgereden. ’s Morgens ben ik 
het beu en ga wat via de gewone weg rijden. 
Hier moet Andreas dus uit zijn pijp komen. En 
wat bleek, toen ik ergens in een dorp stond 
waar de weg doodliep, heeft Andreas 
geconstateerd dat dit op zijn kaart inderdaad 
ook zo was.  Al doende leert men hé. Kortom 
na een uur of achttien stonden we op de 
camping. We zetten samen de tent op, en 
gezien de substantie van de bodem kreeg ik 
binnen de tien minuten een lengte waar ik 
normaal enkel maar van kan dromen. Tobias 
ging een dutje doen, en Andreas ging even de 
omgeving verkennen. Het bruine slijkmonster 
dat mij een uur later tegemoet kwam was wel 
mijn zoon, maar de kleren kon ik nog amper 
herkennen. Dat beloofde dus. Het weer was 
niet geweldig, maar de ruïne op de berg naast 
de camping werd in elk geval als “ Geweldig “ 
bevonden.  
 
Als dezelfde avond de Biekes aankomen blijkt 
Paul zijn campeerplekje vol hondendrollen te 
liggen. “ Wilfried hebde gij een schupke bij? “ “ 
Ja Paul. “ 
 
Zondag is het weer iets beter. Stoche, Patrick 
en Odile ( Stoches dochter ) nemen ons mee 
naar de Reseau André. “ Mettez votre voiture 
là. “ zei Stoche. Toen ik stilstond voelde ik het 
ding zowat in het slijk wegzakken. Zorg voor 
later. We kleden ons om en volgen als kiekens 
zonder kop onze gidsen naar de grot. Machkau 
( Hoe schrijf je dat nu ook weer? ) doet daar 
het trauma van zijn leven op. Vastgemaakt aan 
een boom ziet hij de hele familie De Bie onder 
de grond verdwijnen. Pardis, de hond van 
Stoche, is dit blijkbaar gewoon. Na een putje 
en een kruipgangetje komen we aan een 
vettige voûte mouillante. Ik geef toe dat ik niet 
happig om was om erdoor te kruipen. Hetgeen 
erachter komt maakt het echter ruimschoots 
goed. Een rivier door een mooie hoge en 
brede galerij heeft ons enkele uren 
aangenaam verrast. Wat Fransen onder grond 

eten en drinken ook: beuling met nat brood, en 
voorwaar een lekker amberbiertje. Raar maar 
wel leuk. Toen we terug buiten waren ging ik 
snel terug naar de auto om mij om te kleden en 
dan te zien hoe we dat kreng los zouden 
krijgen. Na een twintigtal minuten bleek ik wel 
niet goed meer te weten waar hij precies 
stond. “ Alleen op de wereld. “ 
Pardis en Stoche hebben echter goede oren 
en zo ben ik terecht geraakt. Achteraf heb ik 
vernomen dat er nog mensen hebben moeten 
zoeken. ( Oef ) 
 
Als blijkt dat die camionette echt wel vast zit 
vraagt Patrick “ Avez-vous une pelle? “ Vrij 
vertaald wil dat zeggen “Hebde gij een 
schupke bij Wilfried.” Waar was die nu weer 
gebleven? Op de camping! Na enkele uren 
krikken, blokken zeulen en graven met wat er 
beschikbaar was is het ding dan toch los 
geraakt. Bij deze even mijn dank aan alle 
gravers en duwers. De rit terug kreeg nog een 
extra dimensie daar Pardis zich lekker in een 
stront had gerold.  
 
Op de camping gekomen was de familie 
Appeltant aangekomen en arriveerden ook 
Stefan en Francis. Op Mario na was de bende 
dus compleet. 
 
 
Maandag was het weer schitterend. De 
Poempadees hebben heel de dag op hun berg 
gezeten. De rest op Annette en Wilfried na zijn 
gaan grotten. De slijkspullen van onze trip 
gisteren werden uitgespoeld en gewassen en 
gedroogd. ( Een droog onderpak is toch 
plezanter als een nat vind ik. ) Voor de rest 
hebben we ons niet druk gemaakt.  
 
Dinsdag was het minder mooi weer. Iedereen 
gaat grotten behalve Andreas en Tobias. ( Te 
weinig touwtechniekbeheersing ( Hier zal aan 
gewerkt worden. )) Wilfried gaat Mario halen 
die als een echte salonspeleoloog met de 
vlieger komt. Machkau mag mee en Wilfried is 
verbaasd dat zo’n klein woeke zoveel slijk aan 
zijn poten kan hebben. Het beestje heeft ook 
een poging gedaan om elk uniform dat 
vanachter glas aankwam grommend aan te 
vallen. Voor de rest een braaf beestje dat ik 
heel graag mee op stap neem. De jongens 
vervoegen na de middag de familie Appeltant 
naar torens, rivieren met vissen en…… een 
das. Smakelijk. 
 



 

 
Zoek de kikker 

 
Woensdag is het weer niet fameus, maar 
iedereen is zowat weg onder de grond en de 
vier Poempadees komen enkel uit hun ruïne 
om eten te komen halen.  
 
 
Op donderdag gaan Francis, Mario en Stefan 
de Reseau André doen terwijl De Biekes en 
Speelmanskes een wandeling gaan maken 
aanbevolen door Stoche. Het was niet de 
moeite, het was gewoon onbeschrijflijk 
schitterend. De Chemin de la Matûre in de 
Pyreneeën is hier maar een flauw afkooksel 
van. De hoogtevrees van Machkau was soms 
aandoenlijk, het nonchalante gehuppel van 
Tobias bij momenten ergerlijk. Het was op 
sommige plaatsen echt wel heel hoog en smal, 
maar verschrikkelijk knap. Ook de terugweg 
via de GR 36 was meer dan de moeite. Een 
pint op een terraske was de ideale afsluiter van 
deze wandeling. Ons drie grotters zaten echter 
al te pintelieren. Ze waren wegens te veel 
water niet in de Reseau André geraakt. Spijtig. 
Ze hebben zich echter vermaakt in een ander 
gat daar in de geburen. Daarna zijn ze nog 
even onze wandeling gaan doen. 

 
In de eeuwenoude steegjes van Minerve 

 
Vrijdag stond er ook weer vanalles op het 
programma. Ik weet echter enkel nog wat ik 
zelf heb gedaan. Met Tobias en Andreas ging 
ik de Grotte des Casals doen. Er was een 
beschrijving, maar eens in het bewuste 
gehucht aangekomen bleek deze niet zo 
secuur te zijn. Wij onnozelaars kleden ons 
gelijk om en in speleotenue gaan we op zoek 
naar de opening in de grond. Groot was onze 
verbazing na een twintigtal minuten voor de 
poort te staan van de grotte de Limousis. We 
stonden aan de verkeerde kant van het hek. 
De kassa en de grot waren gelukkig gesloten. 
Verder op zoek dus. Na een uur zweten 
hebben we een punt bereikt waarvan ik 
vermoed dat we eigenlijk hier de auto hadden 
moeten zetten. Vol goeie moed verder op zoek 
dus. Het was goed dat er een vrij stevige frisse 
wind stond, anders had dit echt niet te doen 
geweest. Na lang zoeken hebben we echter 
moeten passen. ’s Avonds vertelde Stoche op 
zijn eigen laconieke wijze dat in dit seizoen dat 
gat niet te vinden is tenzij je het echt weet 
liggen. Wel hele mooie wandeling gemaakt, 
maar zonder speleouitrusting had dit wel wat 
comfortabeler geweest. 
s’Avonds waren we met Stoche en Odile 
uitgenodigd bij Marie en Poupou. Om een lang 
verhaal kort te maken, lekker gekletst, goed 
gegeten en zeker genoeg gedronken. Een zeer 
gezellig en spontaan samenzijn.  



  

 
 
Zaterdag gaan de Biekes wandelen. Mario en 
Paul gaan ’s namiddags desobstrueren met 
Stoche en de Speelmansclan gaat een grotje 
bezoeken dat op het traject ligt van de 
wandeling. Ellen, Kim en Annette doen de 
grote toer, en Paul en Mario de kleine. 
De drie Speelmansen amuseren zich in een 
ruime grot die al bij al nog heel mooi was. Mits 
een touwtje extra had er nog een extra circuitje 
ingezeten. Wij hebben ons uitstekend 
geamuseerd. Op de parking zitten de drie 
goddelijke deugden reeds in de camionette. Na 
het laatste avondmaal nemen de poempadees 
nog afscheid van hun berg en hun ruïne.  
 
 

Op zondag staan we net te laat op zodat we in 
schijtweer onze boel moeten inpakken. Het 
ging wel snel. Om acht uur verlaat ik de 
camping. Om halfnegen stond Mario op de 
luchthaven van Carcasonne en om kwart over 
zeven stonden we voor de deur in Antwerpen. 
Nooit zo weinig verkeer gezien dwars door 
Frankrijk. 
 
Wat mij betreft: schitterend verlofke en zeker 
het herhalen waard. Ik ga dan zeker meer mee 
grotten. Bedankt aan Stoche en Paul voor de 
voorbereiding en de schitterende trips. Voor de 
rest bedankt aan heel het gezelschap dat van 
dit uitje een mooie herinnering heeft gemaakt. 
 
Uw verslaggever ter plaatse was Wilfried 
 

 
 
 
De foto’s in dit verslag werden gemaakt door Paul De Bie en Monique Appeltant 
 
 

Francis, Lennert, Paul, Mario, zus van Lennert, Wilfried, Stefan, Tobias, Stoche, Andreas, Kim, Annette, Ellen 



VERSLAG SPELEOKAMP HERAULT – APRIL 2006 - TARASSAC 
 
We arriveerden vrijdagavond rond 20u na een voorspoedige rit in Tarassac. De camping bleek dicht te 
zijn met een slagboom doch wat erger was: ze bleek overspoeld te zijn door een massa Hollanders: de 
spreekwoordelijke “bus vol Hollanders” stond aan de ingang geparkeerd. En aan Duitsers ook geen 
gebrek! Uit wanhoop reden we maar een paar km verder om zeker te zijn dat we op de juiste camping 
zaten, doch dat bleek helaas het geval.  
Gelukkig bleek snel dat al die luidruchtige Kazen en Germanen vooraan op de camping stonden en dat 
het achteraan de camping best gezellig en rustig was, naast de ruisende “Orb”. Deze wilde rivier was 
trouwens de reden van de aanwezigheid van die honderden buitenlanders: het waren allen kayakkers.  
 
 
Zaterdag 8/4/2006 
Het was heerlijk warm lenteweer en we (= de Biekes + Tobias en Andreas) besloten een wandeling te 
maken doorheen het plaatselijke natuurschoon: de Gorges d’Heric. Deze kloof wordt doorlopen door een 
magnifiek riviertje met vele heldergroene bassins en watervalletjes. Na een km of 5 bergop te zijn 
gelopen bereikten we een piepklein en oeroud dorpje “Heric” waar we zowaar een pintje konden drinken. 
Terug naar de camping via een andere weg, nl. het plateau naast de kloof. Schitterende vergezichten. 
Met pijnlijke voeten bereikten we de camping na een tocht van een km of 10. Mooie opwarmer. 
 

Die avond werden Annette en ik 
verwacht voor een etentje bij onze 
Franse gastheren van de 
Spéléoclub de Beziers. Die 
bezitten nabij Olargues, aan het 
einde van een 7 km lange 
keienpiste, een huisje in een 
verlaten dorpje “La Salle 
genaamd”. Schitterende omgeving, 
je zou er zo gaan wonen. Gastheer 
Michel Renda (very sympathico) en 
diverse andere leden van zijn club 
(o.m. Jean-Philippe) hadden al een 
hele bende op bezoek: de ons 
bekende fotograaf Daniel 
Chailloux, het Amerikaanse duo 
Ann en Peter Bosted (goed voor 30 
Lechuguilla-expedities), de 70-
jarige geoloog Jacques Martini, 
Michel Baille (bekend als 

organisator van het filmfestival te Parijs) en Michel Bouthors van de Auvergne, die we al wat jaren 
kenden.  
 
Het werd een uiterst gezellige en vooral interessante avond want deze mensen hadden al veel beleefd 
en gezien! En er werd de nodige lekkere flesjes wijn en zelfgestookte spirituele dranken tevoorschijn 
gehaald. 
Met spijt vertrokken Annette en ik rond middernacht weer naar onze camping. Maar we hadden een 
goed voorgevoel over wat de week nog brengen zou!  
 
 
Zondag 9/4/2006 
Miezerig weer. De Avalonners die reeds present waren hadden blijkbaar weinig zin om al te grotten; een 
kapitale blunder, want deze dag bleek later het hoogtepunt van de week. Stoche had ons uitgenodigd 
om te komen mee-exploreren in een nieuwe grot in de Aude (Trou des Vent d’Anges) waarin ze de 
voorbije week een grote doorbraak hadden gemaakt. Dat kon alles of niets worden, maar zo’n 
uitnodigingen mag je nooit afslaan. Annette en ik dus naar daar; een eindeloos lijkende rit van 1u45 
doorheen de Montagne Noire. We zaten immers een flink eind van de Aude vandaan.  
 



Gezellig weerzien met Stoche, zijn dochter Odile, maar ook met onze vriend Patrick Géa van Montpellier 
die ook van de partij was. Een duo uit de Ariège, Phil en Florence, vervolledigden het gezelschap.  
Tegen de middag zaten we in de “Vent d’Anges”, de grot waarop Stoche alle hoop had gesteld om de 
mythische collecteur van Rieussec te vinden, waarvan hij al 20 jaar droomde en achterna joeg als was 
het de Heilige Graal. Amper een week geleden was in deze grot een ingangséboulis geforceerd, die 
toegang had gegeven tot een grote zaal die steil omlaag liep tot op -90m. Beneden de zaal werd een 
riviertje gevonden, dat in een plezante meanderende galerij omlaag buitelde. Kleine putjes en mooie 
aragonietformaties maakten het decor compleet.  
Stoche kende de grot tot zijn terminus van +/- -130 (situatie afgelopen woensdag); maar gisteren was 
een andere ploeg al tot op -230m geraakt! Daar bleek het heel nat en smaller, doch “er waren nog 
mogelijkheden”.  
 
Op -170m vonden we een kitzak met touw van onze voorgangers. Onder ons sproeide de beek door een 
natte passage. Toeval of niet… net op deze plaats vertrok er in de rechterwand een soort galerijtje. In de 
hoop dat het de natte passage zou kunnen shunten, gingen we er eens in loeren. 15 m verder stonden 
we voor een diepe en nauwe kloof. Tijdens het gepalaver of dit nu wel of niet geëquipeerd moest worden 
klom ik er gewoon vrij in omlaag. Ik zakte zeker 15 m en het bleef onuitnodigend smal. Ik gooide een 
grote steen omlaag en die viel nog 15m of meer door! Terug omhoog dus om het nieuws te melden. 
Echter intussen was Patrick ook de kloof ingeklommen, deze helemaal boven overgestoken en aldus in 
een meander geraakt met een klein beekje. 20 m verder was hij gestopt boven een 8 m diepe put.  
Allen daarheen dus! Ik had onze nieuwe Bosch boormachine bij dus de zaak was gauw geëquipeerd en 
wat later stonden we alle 7 beneden de put (een grote druipsteenberg) in een ruim zaaltje met aan één 
kant een zandstrand met fantastische aragonietformaties versierd, aan de andere kant een doorgang 
naar een hoge zaal met een schitterende, hagelwitte druipsteencoulée van wel 8 m hoog. En wat meer 

was: een duidelijk vervolg 
lonkte naar ons.  
Iedereen was dolenthousiast, 
we hadden hier even snel 
een zaal gevonden zoals je 
ze niet dikwijls in je loopbaan 
zal vinden. Doch het beste 
moest nog komen.  
Na eerst te hebben gegeten, 
gingen we op weg. Om de 
indruk te wekken dat we “er 
toch voor hadden moeten 
werken” mepte Stoche met 
de hamer een paar 
rotspunten weg zodat de 
doorgang naar het 
onbekende wat 
gemakkelijker werd. Een 
ruime galerij, met een klein 
beekje, en overal concreties! 
50 m verder kwamen we op 
een witte vloer terecht, die 
sterk daalde en eindigde 
boven een overhangende put 

van 3 m hoog. Eronder een grote zaal. We konden Stoche nog net weerhouden om eraf te springen en 
zochten eerst een andere weg. Linksboven was er een ruime zaal met een overdaad aan enorme 
druipsteengordijnen; de vloer was hagelwit over wel 10 m lengte. Ik speelde mijn laarzen uit en gevolgd 
door Stoche ging ik op mijn sokken over de witte vloer. Daarachter werd het zowaar echt groot, en vooral 
schitterend geconcretioneerd. Overal de meest oogverblindende formaties, we waanden ons in de 
Réseau Lachambre.  
 
We zaten hier in een complexe zone, langs alle kanten leek het door te lopen doch dat was maar schijn. 
Telkens liepen we vast. Maar mooi was het wel, aragoniet overal. De rest van het gezelschap was er nu 
ook en het was Annette die iets opmerkte dat zeker kan ondergebracht worden als de meest 
uitzonderlijke ontdekking die we ooit maakten: ter hoogte van ons gezicht hing aan het plafond een 

Annette bewondert de “pool fingers” 



1m50 breed pakket van wat wel een compacte massa gekookte spaghetti leek. Duizenden en nog eens 
duizenden gele staafjes, in dichte pakken opeen, van zowat 15 à 30 cm lang.  
Ik herkende het direct, dit waren “pool fingers” oftewel “stalactoïden”. Dit zijn stalactieten die onder 
water zijn gegroeid: zeer zeldzaam! Ooit was hier dus een waterbassin geweest. Het schouwspel 
ontlokte aan iedereen kreten van bewondering. Maar daarmee hadden we de doorgang nog niet 
gevonden…doch dat gebeurde een half uurtje later.  
 
Een kleine passage naast een coulée leverde de toegang op tot een ruime (5x5 m) galerij op. Eerst zeer 
gedecoreerd, dan werd ze zanderig en kurkdroog om na 100 m te eindigen op een grote instorting. Maar 
opnieuw was het geluk met ons: vlak voor de puinberg liep een kloof tussen de wand en het puin 
omlaag, het hele gezelschap stoof erin omlaag en ploeterde zich over minstens honderd meter door een 
wat sportievere en sterk dalende galerij met vele afklimmetjes en zelfs een lage passage (!) tot we met 
zijn allen in een 15 m brede zaal terechtkwamen. Daar was het vervolg een grote verticale kloof die met 
enorme puinblokken opgevuld leek. Was dit dan het einde van de rit? Mijn hoogtemeter wees al -275 m 
aan!  
Voorzichtig zochten we ons een weg omlaag tussen de blokken. Los puin werd hier en daar omlaag 
gegooid. Het was een enorme gruyère, doorgangen langs overal. We maakten driftig steenmannetjes 
want we hadden vandaag al zoveel honderden meter première gedaan dat we ons de weg terug niet 
meer konden herinneren. En we bleven maar zakken….tot we meer dan 40 m dieper in een modderige 
zone terechtkwamen, en tegen een gezonde rotswand. We waren de trémie voorbij. De hoogtemeter 
wees nu -330m aan, en het gejuich van de eersten liet vermoeden dat er iets belangrijk was gevonden. 
Inderdaad: Stoche stond een ronddansje te maken in een “echte” ondergrondse rivier, die in een mooie 
10 m hoge en 2 meter brede galerij aangestroomd kwam en op zicht zonder obstakel verder stroomde.  
 
Het was nog niet de zo gezochte collecteur, wand die zou zich eerder op -400m moeten situeren en 
daarenboven – indien de hypotheses juist waren – “Cabrespine-achtige” dimensies moeten hebben: 200 
l/s en 20 m breed.  
Maar deze rivier ging daar zeker heen, dat stond bijna vast.  
Het was al 17u en Annette en ik verkozen om hier terug te keren, want de weg naar buiten en naar de 
camping was nog lang, en daarboven voelden we ons bijna gegeneerd om hier zo even +/- 700 m 
fantastische première te komen doen, van -175m tot -330m. Een grot van meer dan 300 m diep met in 
totaal amper 5 kleine putjes (de diepste een P15); ongelooflijk! 
De anderen stonden in twijfel, ze gingen nog 100m door, om te zien dat het bleef doorlopen, en keerden 
dan ook terug.  
De terugklim naar buiten ging in speedtempo, wat voor een serieuze oververhitting zorgde. Tegen 19u 
stonden we buiten, in de motregen, zoveel emoties en herinneringen rijker dat we het amper konden 
bevatten.  
Een dag waarvan je alleen kan zeggen: de afwezigen hadden ongelijk. En soms moet je al eens een 
gokje durven nemen! 
 
 
Maandag 10/4/2006 
Het weer was alweer aan de beterhand doch nu en dan kregen we tussen de zonnestralen door toch 
nog een buitje.  
Afspraak in La Salle waar Michel Renda ons opwachtte. Er dienden eerst wat problemen te worden 
opgelost want de auto van Daniel was in panne gevallen, en de ongeduldige Avalonners stonden al in 
hun speleopakken te trappelen terwijl onze Franse gasten nog tal van telefonische karweitjes moesten 
afhandelen. Arme Michel, hij zat geprangd tussen de Belgen die zo rap mogelijk een grot wilden doen, 
en de Fransen die hun autoperikelen wilden opgelost krijgen. Hij bleef er echter zeer kalm en steeds 
vriendelijk onder! 
 



Na de middag stapten we naar 
de grot: de “PN”. We waren met 
een grote bende: Herman & 
Mich, de 4 Speelmansen en de 
4 Biekes, Jos en Michel Renda. 
De grot was zeer mooi, geen 
spatje modder en zeer 
fotogeniek. Er was voor elke 
wat wils: grote galerijen, 
klassieke grote calcietformaties 
(o.m. schitterende gordijnen), 
massa’s excentrieken, koddige 
bruine aragonietstruikjes met 
witte topjes, maar vooral een 
heldere rivier die grote tunnels 
had uitgespoeld in de witte 
marmerachtige rots. Meer dan 
de helft van de grot ligt achter 
een grote sifon, dus we waren 
vrij snel rond.  
Toen de hele bende weer op 
weg naar buiten was, en de rust 
in de grot weergekeerd, maakte 

ik nog een pak foto’s geholpen door Michaëla en Michel, allebei zeer gewillige en ervaren fotomodellen.  
 
Op de camping was het trio Mario/Bart/Stefan gearriveerd zodat het aantal speleo’s echt wel 
onbeheersbare proporties begon aan te nemen. En naar het schijnt zat ene Dagobert ook nog “ergens” 
in de omgeving! 
 
 
Dinsdag 11/4/2006 
Magnifiek weer maar een snijdende koude wind. De Biekes maakten een heerlijke wandeling in de 
nabijgelegen Gorges de Colombières. Een rondtrip trip van 13 km en 600 hoogtemeters die grotendeels 
over duizenden jaren oude, met steen aangelegde paadjes ging. De hele omgeving is sterk door de 
mens bewerkt geweest, in elk bos kom je muurtjes tegen of terrassen. Oeroud allemaal en tegenwoordig 
terug overwoekerd, maar het is duidelijk dat hier vele generaties mensen hun rug hebben gebroken om 
te proberen van de steenachtige bodem iets bewerkbaars te maken. De paadjes nabij de Colombières 
dateren van 2500 voor Christus! Ook typerend voor de streek zijn de vele kastanjebossen, meestal 
grotendeels afgestorven en dus redelijk spookachtig. Destijds waren kastanjes wat graan nu is: men 
maakte er brood van, soep, de varkens kregen het te eten enz. Zware kost! Buurps! 
 
Een ploegje Avalonners (Mario, Stef, Jos, Mich en Bart) gingen zich amuseren in de Aven des Lacs 
nabij Minerve. Een initiatiegrot zeg maar. Echter wegens een onduidelijke beschrijving hadden ze 
onvoldoende touw om de lange traversees te equiperen en werd de bodem niet gehaald. Maar ze 
amuseerden zich en dat was het voornaamste. Stefan ontpopte zich als ware grapjas, de Mario weet 
daar alles van! 
 
 
Woensdag 12/4/2006 
Vandaag waren we weer door Stoche uitgenodigd dus we koersten weer 1u45 doorheen de duizenden 
bochten van het baantje naar Citou, in de Aude. De ene ploeg (Jos, Mario,Paul, Annette) ging terug naar 
de Vent d’Anges om foto’s te gaan nemen van het prachtige vervolg dat we er afgelopen zondag 
hadden geëxploreerd. De andere ploeg (Mark, Bart, Dagobert, Kim en Stefan) gingen de nabijgelegen 
“Aven de Castanviels” doen. Deze was in 2005 ontdekt en geëxploreerd door de bende van Stoche. 
Liefst 250m diep en een opeenvolging van mooie putten. Zeker de laatste put, een vrijhangende P60 in 
een mooi gelaagde blauw marmeren rots werd door iedereen als prachtig ervaren. Kim, Bart en Dago 
brachten het er prima vanaf in deze touwengrot en verpulverden hun diepterecord.  
 

In de rivier van de “PN” 



Intussen toonden Annette en ik met trots onze ontdekkingen aan Jos en Mario die danig geïmponeerd 
waren. En nu ik het nog eens terug zag: het was inderdaad verbluffend mooi en bijzonder fotogeniek. 
Het fototoestel deed dan ook overuren. Vooral de bizarre “pool fingers” (in het Frans “baguettes de 
gours” genaamd) waren een publiekstrekker. We gingen tot op ongeveer -250 m, tot waar de concreties 
ophielden. Op de terugweg kwamen we Stoche en Marie Guerard tegen, die druk bezig waren met de 
topo. We namen afscheid van onze vrienden, in de hoop hen spoedig weer te zien (op de Anialarra, 
hopelijk).  
 
En tot slot ging er vandaag nog een ander ploegje grotten, nl de 4 Speelmansen en Ellen, die de 
“Rivière Souterraine de Courounelle” deden, nabij Minerve. Een P20 geeft toegang tot een plezante 
rivier met kleine watervalletjes en tobogans.  
 
Enfin, iedereen had zich vandaag goed geamuseerd en dat was het voornaamste.  
 
 
Donderdag 12/4/2006 
Het prachtige weer hield aan en de temperaturen waren intussen zomers geworden. Op het programma 
stond Pousselières, een magnifieke grot en dat lokte dan ook 10 Avalonners (Annette, Paul, Jos, Mario, 
Dago, Annemie, Herman, Michaëla, Mark, Bart). Tel daarbij nog de hele bende van Chailloux (Daniel, 
Ann, Peter, Jacques, Michel) en onze gids Michel Renda en je begrijpt dat het voor hem niet zo 
eenvoudig was om dit bezoek in goede banen te leiden.  
 

De grot ligt in een kleine steengroeve 
en blaast een goede tocht uit. De club 
van Michel werkte vele, vele jaren 
(van 1982 tot 1997) om die tocht te 
volgen doorheen een immense, 
verticale blokkeninstorting. 
Hoofdzakelijk dynamiterend, stuttend 
en blokken takelend zakten zij aldus 
meer dan 40 m tot ze eindelijk de 
vreugde kenden in een grot uit te 
komen. En wat voor één! Een grote, 
complexe grot, met grote zalen en 
vooral hyper-geconcretioneerd. 
Massaal veel aragonietfistuleuses en 
–kristallen. Topper waren de 
“Araignées”, een soort spinvormige 
aragonietformaties die als 
kroonluchters aan het plafond hingen. 
Uniek! 
Niet voor niets staat deze grot op de 
lijst van de 18 Franse grotten die 

mogelijk als “Unesco World Heritage” zullen worden geklasseerd. Ook hier maakte ik tientallen foto’s, 
allemaal “in a hurry” want ik laat niet graag mensen wachten. Daniel en zijn twee Amerikaanse vrienden 
daarentegen trok een uur uit om één concretie te fotograferen. In 3D uiteraard! 
We brachten aldus menig uurtje in de grot door, terwijl Michel heen en weer doorheen de grot koerste 
om de verschillende ploegjes alle mooie hoekjes te laten zien. Hij toonde Annette en mij nog de Salle 
Jaune, een klein zaaltje met een overdaad aan (lichtgele) aragonietkristallen. Vergelijkbaar met de 
kristalgrot die we vorig jaar met Stoche bezochten! 
 
’s Avonds reden we dan met de hele bende (zelfs Sofie & de twee kleine pagadders Menno en Levi) 
exclusief Dago, naar La Salle om daar eens te laten zien dat Belgen kunnen zwelgen. Sofie en Wilfried 
waren vandaag de Intermarché in Bedarieux gaan leegkopen en hadden zich de hele middag bezig 
gehouden met het klaarmaken van massa’s sausjes, slaatjes en lekkere hapjes.  
Onze gastheren zaten echter nog in de Pousselières en arriveerden pas tegen 9 uur. Intussen was de 
tafel al gezet (voor 22 man!), had Wilfried de keuken tot “zijn” territorium verklaard en had ik de barbecue 
(open haard) al aan de praat.  

De “spinnen” in Pousselières 



Enfin, er volgde een schranspartij van jewelste, overgoten met zeer veel druivennat. Alles was 
superlekker en de Fransen en Amerikanen konden hun verbazing niet op: zij hebben zo geen “sausjes-
cultuur” en het zijn net die sausjes die de zaak compleet maken. Maar er waren ook gegrilde 
champignons, camembertjes “in de oven” enz. 
We besloten met grote klasse met verse aardbeien. 
De avond werd buitengewoon gezellig, onze gastheren waren bijzonder interessante mensen die veel 
hadden gezien en ons deden watertanden met verhalen over hun bezoeken aan Lechuguilla, Grotte 
Chauvet of Grotte des Asperges; stuk voor stuk heiligdommen te noemen.  
Tegen half één ’s nachts moesten we met veel spijt onze vrienden vaarwel zeggen, want morgen stond 
er weeral … speleo op het programma! 
 
 
Vrijdag 13/4/2006 
Vanmorgen hadden we wat rust, we dienden maar om 11u te vertrekken. Een flink eind rijden weer naar 
de westkant van de Hérault, waar we om 12u hadden afgesproken met Patrick Gea die ons de Aven 
Clara ging tonen, een -220 m grot die ze in 2002 hadden ontdekt. Alles nog vast geëquipeerd dus dat 
was weer een makkie.  
Weer een grote ploeg: Mario, Stefan, Bart, Jos, Paul, Annette en Kim.  
De grot ligt op hetzelfde, wat desolate, plateau waar ook de Leicasse, Barnabé, Pic Baudille of Licorne 
liggen, klassiekers die we in een ver verleden hadden gedaan. De zon brandde al flink zodat we ons 
speleopak pas aan de grotingang aandeden (een 20 minuten stappen toch). 
De Aven Clara telde een zeer mooie en puik geëquipeerde puttenreeks. Vooral de totaal vrijhangende 
P44 en de zeer ruime maar gefractioneerde P76 waren schitterend. Vrij snel stonden we dan op -220m, 
beneden een P35… en daar liep alles dood. Patrick en Co hadden hier in een zeer nauwe spleet 
gewerkt doch waren daarmee gestopt toen later bleek dat het echte vervolg van de grot veel hoger, rond 
-150m begint!  
Allez, iedereen dus weer omhoog.  
Dit ging niet zonder slag of stoot want Stefan trok per ongeluk een stuk rots los bij het passeren van een 
deviateur, en 20 m lager, net in de vallijn, bevond zich daar toch wel Mario’s voet zeker! Gevolg: paniek, 
veel lawaai en een dikke bult op Mario’s linkerenkel. Gelukkig niks gebroken (hij kon er op staan) en 
vooral veel geluk dat die steen niet op iemands hoofd was gevallen! 
 
Mario dus op één been naar buiten geklommen, omringd door de goede zorgen van Annette (de 
“secouriste” van de club”), een aangeslagen Stefan, een verschoten Kim en een bezorgde Jos. Volk 
genoeg en dus toonde Patrick nog “efkes” het vervolg van de grot aan Bart en mij. Bijna een kilometer 
galerij die op -150m vertrekt en flink zakt tot op -214m. Niet erg ruim maar sportief en tamelijk 
geconcretioneerd. We deden zo’n 300 m in rechte lijn tot aan de plek waar ze nu aan het werken waren 
(stevige tocht voelbaar) en gingen dan gauw onze kameraden weer achterna. We liepen hen snel in, 
maar het uitklimmen ging toch vlot wegens het dubbele equipement in de twee grote putten.  
 
Buiten rond 18u, dan traag met een pikkelende Mario naar de auto’s. Daar sneed Mario met enig gevoel 
voor dramatiek zijn laars aan stukken zodat we allemaal die “tet” op zijn enkel konden bewonderen. Die 
weerhield hem er echter niet van om nog zelf naar de camping te rijden, dus het zat allemaal nog wel 
snor.  Op de camping gekomen (tamelijk laat) volgde een plezante verrassing: de thuisploeg had met de 
overschot van onze braspartij van gisteren alweer een lekkere maaltijd bereid; we konden gewoon 
aanschuiven! Hartelijk dank! 
 
Morgen stond dan de laatste en zeker bijzonderste grot op het programma: de Aven de Mont Marcou 
met zijn groene aragonieten en vooral zijn put van 150 m vrijhangend. Mario kon dit bezoek helaas op 
zijn buik schrijven (plaats genoeg!) vanwege zijn gekwetste linkervoet. Het duurde wel tot bijna 
middernacht eer ik een duidelijk idee had van uur en plaats van afspraak: 9u aan het station van 
Bedarieux.  
Grootste probleem was dat diverse mensen berichten in de mailbox van mijn GSM hadden ingesproken, 
en ik die vanuit Frankrijk niet kon raadplegen zonder paswoord.. dat ik niet kende.  
 
 
Zaterdag 20/4/2006 
Het weer was ineens omgeslagen, we zaten weer in de regenwolken. Oei, de grot was crue-gevoelig dus 
we vreesden het ergste. Om 9 u stipt stonden we aan het station en daar troffen we Daniel en Co, die er 



al een kwartiertje stonden. Het regende flink dus we gingen in afwachting een koffietje drinken. Tegen 
half 10 nog steeds gen nieuws van onze gids, Michel Berbigé. Dan maar Michel Renda gebeld die er als 
“verbindingsofficier” finaal in slaagde om Michel Berbigé tegen 10 u te pakken te krijgen. Die stond al 
aan de grot (1 uur rijden) en vroeg dat we direct zouden afkomen! 
 
Dus zette de karavaan van Belgen, Fransen en Yankees zich in beweging en reden we langs 
schilderachtige maar mistige bergwegen naar de bijna 1000 m hoge gelegen Mont Marcou. Tot onze 
verbazing bleken we niet alleen te zijn; op het laatste moment was er ook nog een grote groep 
Catalaanse speleo’s (9 man!) bijgekomen. De moed zakte ons wat in de schoenen want het was al na 
twaalven en met de gidsen erbij was er dus +/- 23 man die in de grot gingen.  
 
De grot had een prachtige grote ingang waarin een beekje omlaag sproeide en het werd ons snel 
duidelijk waarom Michel Berbigé, één van de verantwoordelijken van de “Association Mont Marcou” zijn 
surfpak had aangetrokken! 
Het Catalaanse equipement was al even middelmatig als de uitrusting en progressietechnieken van die 
Spanjolen. We zagen een paar dingen waarvoor men op een Brevet A direct gebuisd zou zijn. Leeflijnen 
uit statisch lint (en dan nog smal lint) en zo.  
Op -100 splitste de weg tussen fossiel réseau (met de groene aragonieten ) en het actief dat verder 
omlaag liep. Michel wilde dit eerst tonen, terwijl de Spanjaarden naar het 8ste en groene wereldwonder 
trokken. We equipeerden nog een paar natte putjes en kwamen dan in de zeer grote Salle de Joly, een 
50 m lange oase van rust. Daarna volgde een magnifieke actieve galerij waarin het water, dat intussen 
een flink beek was geworden, zijn weg vervolgde naar de “grote put” die op zowat -150m begint. Het trio 
dat die grote put wilde doen, ikzelf, Bart en Mark had intussen al becijferd dat als ze die groene 
aragonieten nog wilden zien, ze dit beter nu direct 
gingen doen want achteraf kwam het er misschien niet 
meer van.  
Dus we lieten de Avalonners (Annette, Jos, Stefan, 
Michaela) daar achter in de goede handen van Michel 
Berbigé, die als één van de oorspronkelijke explorators 
van de grot (als 16-17 jarige!) geëmotioneerd vertelde 
over de afdaling van die 175m diepe “Puits des Grand 
Cèdres”, met alle tragiek die er bij te pas kwam, o.m. 
een dodelijk ongeval. Anno 1965 weliswaar! 
Intussen zaten Mark, Bart en ik dan al te wachten 
beneden het zaaltje met de “Vertes”. De Spanjaarden 
waren net allemaal wezen kijken…. op één duo na dat 
net voor ons omhoog glipte. Het bleken fotografen te 
zijn en zonder verpinken lieten ze ons exact 45 minuten 
wachten. En achteraf kon zelfs een bedankje er niet af.  
Enfin, na wat rondgezoek (we slaagden er al enige 
ploeg in verkeerd te kruipen) stonden we dan toch met 
open mond naar die groene aragonieten te kijken, die in 
een ruim zaaltje (4 m x 2 m) te bewonderen waren. 
Groen in alle kleuren, van lichtgroen over 
appelblauwzeegroen tot gifgroen. Echt een wonder van 
de natuur. Slechts op een 3-tal andere plaatsen ter 
wereld is een dergelijk schouwspel te bewonderen. Ik 
maakte gauw een 7-tal foto’s en dan terug omlaag. 
Intussen stonden zowel alle Avalonners als de fotoploeg van Daniel Chailloux te wachten. Ze waren zo 
sportief om de Belgen te laten voorgaan, zodat ze achteraf op hun gemak hun 3D foto’s konden nemen.  
 
Het was 15u15 en wij dus naar die grote put. Het riviertje stortte zich in een donker gat omlaag. Uit het 
water equiperen zat er niet in. Het eerste stuk van de put was 25 m diep en dan was er een grote richel 
waar we met 3 wat uit het water konden staan. Voor ons gaapte een zwarte afgrond, een bijna 8 m 
brede kloof die in de lengte misschien wel 20 meter mat. Normaal was dit 146m vrijhangend en ik had 
een touw van 95 met daaraan een 65 geknoopt. Bart, die aan zijn 5de maand speleo bezig was, en nog 
nooit een knoop in een grot had gepasseerd en zeker niet 65 m hoog, maakte er allemaal geen 
problemen van. Straffe kost.  



Ik kreeg de eer als eerste in het mistige en rijkelijk met water besproeide gat te zakken. Dit opende zich 
snel en kreeg gigantische afmetingen: naargelang ik zakte werd de sectie van de kloof eerder 10 à 15m 
op 30 à 50 m ! Na 55m zakken zag ik plots ergens in de wand een paar spits zitten! Hier fractioneren 
was volledig optioneel, ik hing perfect vrij, maar het zou wel veel tijd besparen bij het uitklimmen. 
Penduleren maar tot ik de spits bereikte. OK, verder maar voor de resterende 95 m “plein vide”. Dertig 
meter lager zat ik op de knoop. Eens die voorbij resteerde nog een meter of 60 tot ik beneden landde op 
de blokken van een grote zaal.  
 
Een half uur later stonden Mark en Bart ook beneden. Ik begon direct aan de uitklim was tijdens de 
afdaling was ik kletsnat geworden. 25 minuten later stond ik alweer 150 m hoger op de richel. De beide 
anderen volgden, Mark desequipeerde. Om 18u stonden we alweer op -100 waar we nog net onze twee 
gidsen, Michel en Paul, zagen die omhoog gingen. We desequipeerden snel verder en rond 19u 
bereikten we de auto’s. Daniel et Co stonden nog te wachten en keken redelijk verbaasd; die hadden 
ons waarschijnlijk niet zo gauw terugverwacht. We namen afscheid van onze Franse en Amerikaanse 
vrienden en van onze gidsen Michel & Paul. Terug naar de camping, het weer was opgeklaard en we 
hadden een heel mooi zicht over de vallei onder ons… 
Morgen vertrokken we met zijn allen huiswaarts… 
 
Slot 
Van een geslaagde vakantie gesproken! De camping viel mee, we waren met een grote bende en zaten 
in een prachtige streek met een overaanbod aan wandelingen. Wie wilde kon alle dagen een 
interessante grot doen, het programma bood ieder wat wils. Initiatiegrotten als Aven des Lacs en 
Couroulonne, eenvoudige maar mooie grotjes als PN77, ronduit schitterende en ingewikkelder grotten 
als Pousselières, verticaal puttenwerk in Castanviels of Aven Clara, exploratiespeleologie en premières 
in de Vent d’Anges en spectaculaire groene formaties of een bangelijke put in de Mont Marcou… En 
zeggen dat er nog zeker zoveel andere toffe grotten in de omgeving zijn die we nog niet deden! 
 
 
Bezochte grotten: Grotte des Vent d’Anges, Aven de Mont Marcou, Aven Clara, Grotte de 
Pousselières, Rivière Souterraine de Courounelle, Aven de Castanviels, Grotte du PN, Aven des Lacs 
 
Deelnemers: Annette Van Houtte, Paul De Bie, Jos Beyens, Mario Lebbe, Dagobert L’ecluse, Annemie 
Lambert, Herman Jorens, Michaëla Van de Casteele, Mark Michiels, Bart Saey, Stefaan De Koninck), 
Ellen De Bie, Kim De Bie, Wilfried Speelmans, Andreas Speelmans 
 
Verslag: Paul De Bie 
 
Foto’s: Paul De Bie, Michel Renda 
 
 

  



Paul & Michel bekijken wat topo’s 

SPELEOKAMP HERAULT - APRIL 2007 - TARASSAC 
 
Vrijdag 6 april 2007 
De Biekes, met zijn drie ditmaal en zonder de hond, vertrekken een dagje eerder dan de rest. Eerst 
een file van een half uur voor de Kennedytunnel, daarna verloopt de 1100 km lange rit vlot, op een 
flater van de navigator na ter hoogte van de beruchte “Périphérique” van Parijs. Daardoor verdoen we 
weer een half uur. Tegen 20 u ’s avonds arriveren we op de camping van Tarassac, waar we vorig 
jaar ook al stonden. De tent wordt gauw rechtgezet en het zachte ruisen van de “Orb” wiegt ons gauw 
in slaap. 
 
Zaterdag 7 april 2007 
Terwijl de rest van de Avalonners Frankrijk 
doorkruist op weg naar hier, gaan wij rond 
de middag naar La Salle. Een groot woord 
voor het nietige gehuchtje (3 ruïnes en 2 
huizen) waar de Spéléoclub de Beziers een 
ongelooflijk pittoresk huisje bezit. De 
zandpiste erheen (6 km) is zopas weer 
opgekalefaterd dus aan een stevig tempo 
doorkruisen we het prachtige 
karstlandschap. Het weer is al even 
prachtig.  
In La Salle treffen we Michel Renda en 
Marie, zijn vrouw, die net als vorig jaar 
speciaal voor ons naar hier zijn gekomen (2 
uur rijden!) en er bijna de hele week 
vakantie voor heeft genomen. Het 
weerziens is hartelijk en we middagmalen in het zonnetje. Na een uur of twee tateren en de nodige 
wijn hebben we de grootste moeite om ons speleopak aan te trekken en toch nog een grotje mee te 
pikken.  
 

Een kwartiertje wandelen, door een bos van 
steeneiken, leidt ons naar de enige resurgentie 
van het massief, de Source de Rautely. Hier 
komt het water te voorschijn van alle 
belangrijke grotten op het massief: de PN77, 
de Asperge, de Rautely. Een kleine ingang een 
meter of 10 boven de bron geeft uit op een 
schitterende galerij van gemiddeld 5 m 
diameter. De wanden glanzen en hebben grote 
stromingschubben. Mooie concreties maken de 
zaak compleet. Jammer genoeg is na zowat 
200 meter het sprookje uit: een grote blauwe 
sifon verspert de weg. “Gedoken tot op -70 m”, 
vertelt Michel.  
De omgeving is onweerstaanbaar fotogeniek 
en ik breng mijn fotomateriaal in gereedheid. 
Michel heeft zijn spullen ook bij, maar had 
verklaard slechts één, welbepaalde foto te 
zullen nemen. Dat draait effe anders uit! Die 
ene foto worden er twintig en aangezien hij 3D 
foto’s maakt, betekent dat telkens een hele 
opstelling. Bij 3D moeten beide camera’s 
perfect horizontaal staan, dus een statief is 
noodzakelijk. De belichting wordt minutieus 
uitgekiend. Ellen krijgt het duchtig op haar 
heupen en na een uur besluit Annette Ellen 
naar buiten te escorteren. Michel en ik doen 
intussen rustig verder.  In de Source de Rautely 



Tegen een uur of 6 ’s avonds is de zaak ingeblikt. We laten Michel achter in zijn huisje en gaan weer 
naar de camping. De andere Avalonners druppelen die avond binnen. 
 
Zondag 8 april 2007 
Weer naar La Salle voor een kuur “onthaasten” d.w.z. uitgebreid tafelen, lanterfanten en zonnebaden, 
want het is opnieuw zonnig en warm. Michel heeft gezelschap van een speleomakker, Paul. Pas rond 
14 u trekt het gezelschap naar de Grotte de Rautely, die niet ver van de Source de Rautely ligt, die 
we gisteren deden. Eens de ingangspoort open is, wordt een hevige tocht voelbaar die laat 
veronderstellen dat deze grot haar laatste geheimen nog niet heeft prijsgegeven.  
De grot is een fossiel labyrint. Vaak zeer geconcretioneerd, maar ook bijzonder droog en warm. Een 
P40 wordt geëquipeerd en beneden komen we in grote galerijen die finaal eindigen boven een 20 m 
hoog balkon dat een grote zaal domineert. Indrukwekkend! Hiervoor hebben we jammer genoeg geen 
touw bij. De terugweg verloopt lang een geheel andere kant dan de heenweg. Veel sportief 
klauterwerk, een paar vaste touwen, veel concreties en dus weer veel foto’s later, staan we weer 
buiten. Het zweet staat 10 cm hoog in onze laarzen, zelden zo een warme grot gedaan! 
We arriveren pas tegen 20 u op de camping terug.  
Grotters: Annette, Paul, Bart, Annemie, Michaëla, gegidst door Michel en Paul. 
 
Maandag 9 april 2007 
Vandaag staat een sportieve grot op het 
programma, een recentere ontdekking nog wel. 
Naar het schijnt één van de mooiste ondergrondse 
rivieren van het departement: de Aven Basset. 
Een rit van een uur doorheen prachtig 
landschappen brengt ons tot achter de bergen van 
Mont Marcou, waar we vorig jaar de grot met 
groene aragonieten deden.  
De ingang van de Basset wordt gauw gevonden, 
een onaantrekkelijk en modderig gat. De afdaling is 
vast geëquipeerd, een reeks kleine putjes, allen in 
dezelfde smalle kloof gevormd. Op 60 m diepte 
landen we een riviertje dat in een hoge galerij 
stroomt.  
Het gezelschap is vrij uitgebreid en we 
hergroeperen hier even. Dan gaat het resoluut 
stroomafwaarts. Een eerste donderend 
watervalletje geeft de toon aan voor de rest van de 
tocht. Een forse zijrivier verdubbelt het debiet. We 
gaan erg steil omlaag, een magnifieke reeks 
watervallen en stroomversnellingen die echter allen 
zonder touw en zonder al te nat te worden kunnen 
worden gedaan. De ambiance is zonder meer 
“Aniallaresk”! Genieten dus, en ook Tobias en Ellen 
volgen met veel plezier. Onderweg maak ik nog 
een val wanneer een greep afbreekt, gelukkig hou 
ik er enkel een nat pak aan over. 
 
Op -110 m diepte komen we uit in een echte 
collecteur. Het debiet is nu waarachtig uitzonderlijk groot, we wanen ons bijna in de BU56. Een paar 
bulderende watervallen boven diepe bassins vertragen ons, maar met veel gedoe geraken we er 
droog voorbij. Dan volgt een serieus obstakel: een meterdiep bassin gevolgd door een zeer lage 
passage. Niemand voelt zich geroepen hier door te zwemmen. Maar intussen heeft slimme Bart een 
klim gemaakt, een meter of tien eerder, en is zo het obstakel voorbij geraakt. We verdoen er wel een 
uur om de klim en de daaropvolgende afdaling te equiperen. Maar het loont de moeite, want wat 
verder dondert het water met verschrikkelijk lawaai en kracht een 4 m hoge schuine “tobogan” af. 
Mark equipeert links een looplijn en zo geraken we er allen voorbij. Zowat honderd meter verder 
stuiten we dan op de stroomafwaartse sifon.  
Al fotograferend terug, bijzonder lastig karwei in dit inferno van wit schuimend water.  

Ambiance in  de Basset! 



We besluiten het stroomopwaarts stuk van de collecteur nog te doen, want volgens de ontdekkers is 
dat magnifiek.  
En gelijk hebben ze. Maar een diep bassin, voorzien van een te laag geëquipeerde staalkabel, doet 
ons veel tijd verliezen en bezorgt iedereen een nat pak tot aan de nek. De kinderen hebben er veel 
energie verdaan en wanneer we honderd meter 
verder aan een woeste, 5 m hoge waterval 
komen, besluiten we dat het welletjes is. Mark, 
Bart en ik gaan nog een eind verder, in een 
schitterend aquatiek vervolg, terwijl Annette en 
Annemie met de twee benjamins terugkeren.  
Het uitklimmen gaat vlot, tegen 19 u komen we 
buiten na een tochtje van bijna 7 uur. De zon 
warmt ons met haar laatste stralen op. Dit was 
echt een magnifieke tocht.  
Wanneer we naar de camping rijden, houden we 
nog even halte aan het uitzichtspunt Croix des 
Mounis, op 800m hoogte, waar we aan de 
overkant van de vallei een wit schuimende 
waterval ontwaren. Het is de resurgentie van de 
rivier waarin we vandaag zaten! 
Grotters: Annemie, Tobias, Ellen, Paul, Annette, 
Bart, Mark 
 
Dinsdag 10 april 2007 
Het weer is iets minder, het is wat bewolkt maar 
nog steeds warm. Echter de aangekondigde 
kentering laat zich reeds wat voelen. Het is 
eerder een rustdag, maar er is toch een kleine 
grot gepland die naar het schijnt heel bijzonder is: 
de Aven des Perles of Balme del Pastre. 
Ze ligt nog een kilometer of vijf verder dan de 
Basset van gisteren. Onderweg stoppen we in 
Lamalou om worstjes te kopen in de beenhouwer. Gemakkelijker gezegd dan gedaan: Lamalou is 
superdruk en parking is er onbestaande. Finaal parkeren we dubbel tot de flikken ons verzoeken op 
te krassen.  
De rit is weer prachtig, we moeten in St-Pierre de Catz zijn, dat temidden van uitgestrekte 
naaldwouden ligt. Om stipt 11u arriveert onze gids, Claude Bou, die ik al ken van vroeger. Het is een 
kwieke knar, 65 jaar oud met één gebrek: spraakziek. Hij tatert ons de oren van de kop en dat zal zo 
de rest van de dag doorgaan.  
De grot ligt naast een kleine weide, waar we een barbecue kunnen houden. Maar eerst gaat een 
groepje omlaag. De grot maakt deel uit van de lijst van 18 Franse grotten die mogelijk als Unesco 
wereld erfgoed zullen beschermd worden. Claude is de voorbije weken druk bezig geweest. De 
ingang wordt voorzien van een nieuwe inox poort die er al gedeeltelijk staat. In de 18 m diepe 
ingangsput werd een hi-tech ladder geplaatst, van glasvezel nog wel! We zullen de eerste bezoekers 
zijn die deze ladder kunnen inhuldigen! Dankzij de ladder staan we gauw beneden en toont trotse 
Claude ons de grot die zij reeds 30 jaar geleden ontdekten, maar steeds geheim hielden. We dachten 
dat het om een klein grotje ging, met parels uiteraard, maar gauw blijkt dat er een heel grote zaal is 
die overdadig geconcretioneerd is en kan wedijveren met de mooiste stukken van een Réseau 
Lachambre of Orgnac. En dat alles zeer goed bewaard, alles is nog flonkerend wit. Enorme witte 
coulées contrasteren met okerrode rots. Alles glinstert en glanst van het overal druppelende water.  
 
Ik constateer met plezier dat de Avalon-balisage technieken ook hier zijn doorgedrongen: inox 
paaltjes en dunne rode touwtjes. Maar dé attractie zijn natuurlijk de parels. Overal, in alle hoeken en 
kanten, zijn er verzamelingen parels te bewonderen in alle kleuren, afmetingen en vormen. Er zijn 
plaatsen met massa’s piepkleine bolletjes. Er zijn plaatsen met parels zo groot als golfballen. Er zijn 
worstjes, er zijn parels die zijn gevormd uit meerdere samengeklonterde parels, er zijn platte en 
hoekige parels. Centraal in de zaal is een vlakke zandvloer, waarin het spattende water kuiltjes heeft 
gemaakt. Op deze oppervlakte van zowat 5x5 m liggen er duizenden parels. Het leuke is ook dat je 

Hier val je beter niet, Ellen! 



bijna overal kan lopen, tot zelfs op de coulées. In deze grot bestaat de modder niet uit leem, maar uit 
zand. Dat vlekt niet en spoelt zo weer van de druipsteen af. 
 

Nadat we ons een half uur hebben vergaapt 
aan deze prachtige omgeving, tovert Claude 
een fles champagne te voorschijn en bekertjes. 
Hij viert vandaag, dag op dag, zijn 50ste jaar als 
speleoloog. Hij deed zijn eerste grot toen hij 15 
jaar was! Hij hoopt er nog 10 jaren te kunnen 
bijdoen en eerlijk gezegd, zou het me niet 
verbazen. We toasten op zo’n lange en rijke 
carrière. Dan gaat de eerste groep naar buiten, 
terwijl Annette en ik achter blijven voor een 
uitgebreide fotosessie. Claude laat ons alleen, 
weer een blijk van vertrouwen in de 
Avalonners. Onze reputatie op vlak van 
grotbescherming is echt wel legendarisch.  
We pikken geen enkele parel maar 
fotograferen er wel honderden. In deze grot 
kan je bezig blijven, maar de lege accu van het 
toestel besluit finaal dat het welletjes is. Ik pers 
er nog een laatste foto uit van de plastiek 
ladder, waarop Claude heel fier is!  
Buiten schijnt de zon, het vuurtje brandt en de 
komende uurtjes luieren we in de weide, 
genietend van knapperige braadworstjes en 
rode wijn. Leven als God in Frankrijk! 
Tegen 16 uur nemen we afscheid van 
spraakwaterval Claude.  
Grotters: Herman, Michaëla, Annette, Paul, 
Ellen, Tobias, Annemie, Bart, Mark, onder 
leiding van Claude Bou.  

 
Die avond zakken Annette en ik nog af naar La 
Salle, waar we een stel oude bekenden 
ontmoeten: Françoise Lidonne en Arno, van de 
Parijse club APARS. Michel Renda heeft evenwel 
slecht nieuws: het geplande bezoek aan de 
Grotte de l’Asperge is afgelast. De eigenaar 
heeft op het allerlaatste moment geweigerd de 
sleutel te overhandigen. Michel is danig in de put. 
De Asperge is hun mooiste ontdekking ooit: een 7 
km lange complexe grot, met 4 rivieren en vooral 
buitensporig geconcretioneerd. Het is één van de 
weinige grotten met blauw aragoniet, en geen 
beetje: nergens anders in Frankrijk komt het zo 
frequent voor.  
Maar de ontdekking van de grot bracht 
tweedracht en veel ruzie in hun club, en de 
eigenaar ontzegde hun een jaar of 6 geleden de 
toegang. Slechts het laatste jaar, ook weer in het 
kader van het Unesco klassement, was er weer 
een toenadering geweest tussen eigenaar en 
speleo’s, en 6 maanden geleden had Michel de 
grot weer kunnen bezoeken. En nu was terug de 
belofte gekomen dat ze de grot nog eens konden 
doen.  
Michel heeft echter zelf zijn rug serieus verzeerd 
en kan niet mee, dus had hij alles voorbereid voor 

Magnifieke formatie in de Aven des Perles 

Parel en nog eens parels 



ons: topo, wegbeschrijving. Ik sta versteld dat hij ons alleen in dit heiligdom zou laten gaan. Maar 
voor hem is het evident: hij vertrouwt ons volledig.  
Maar nu komt die 86-jarige ouwe knar van een eigenaar hier even roet in het eten gooien! Enfin, het 
zij zo. Michel is bijna in tranen. En nu zal ik geen erelid van Avalon worden, moppert hij. Een paar 
weken geleden hadden we hierover liggen grappen: als je ons in de Asperge binnen krijgt, word je 
erelid, had ik hem gezegd. Een papieren titel, uiteraard, maar in Frankrijk is zoiets belangrijk.  
Ik beur hem op door hem een geplastificeerd kaartje te overhandigen: Michel Renda, Membre 
d’honneur du SC Avalon. Hij is in de wolken, zichtbaar ontroerd. En hij verdient het: hij heeft de 
voorbije twee jaar genoeg voor ons gedaan. De man woont hier op twee uur rijden vandaan en neemt 
speciaal voor ons een week vakantie.  
 

Als alternatief zullen we morgen de Vent d’Anges gaan doen, denk ik. Maar die grot is niet zo 
geschikt voor Annemie, Ellen of Tobias, dus telefoneer ik naar de camping en leg aan Mark uit dat de 
Asperge niet doorgaat en dat het in de plaats daarvan een sportieve trip in de Vent d’Anges wordt. 
Vertrek om 9u. Ik vraag hem de anderen op de hoogte te brengen. 
We houden Michel nog tot een uur of 11 
gezelschap en zoeken dan de camping op.  
 
Woensdag 11 april 2007 
Om 8 u is iedereen paraat voor de Asperge, 
behalve Mark die nog prinsheerlijk ligt te 
ronken. Niemand weet van iets, Mark heeft 
niks gezegd. Ik vervloek mezelf dat ik me 
weer heb laten vangen, dit was toch 
voorspelbaar. Enfin, nadat de vroege 
opstaanders verbaasd de verandering van 
plannen hebben gehoord, en al dan niet terug 
in hun bed zijn gekropen, wordt de ploeg 
herleid tot slechts 4 man: Paul, Mark, Bart, 
Michaëla. Het is zwaar bewolkt en het ziet er 
regenachtig uit. 
De rit naar de Vent d’Anges (Aude) duurt 
ellendig lang. Traag tempo vanwege 
vermeende wagenziekte bij sommigen, 
wegenwerken en grote spannende omwegen 
over bospistes, en eens ter plaatse zoeken 
we nog een half uur de grot of beter de juiste 
piste. Tegen de middag staan we aan de 
ingang van de grot waarin Annette en ik vorig 
jaar, op uitnodiging van Stoche, een 
fantastische première konden meedoen.  
Het ingangsdeel van de grot is nu een 
formaliteit geworden, Stoche en Co hebben er 

Ons erelid, Michel Renda (foto: Mich) 

In de Vent d’Anges 



een autostrade van gemaakt. Binnen de 10 minuten hebben we dat blokkenstort doorkruist en staan 
we bovenaan de grote zaal. Vele scotchlites wijzen de weg. Het gaat steil omlaag, en rond -60 
ontmoetten we reeds magnifieke aragonietformaties. Rond -90 geeft een klein putje toegang tot het 
riviertje dat in een zeer mooi geconcretioneerde meander zijn weg omlaag zoekt. Volgen maar en 
genieten. Na een mooie P15 (de diepste van de grot!) komen we op -180 m aan de afslag waar we 
vorig jaar onze ontdekkingstocht begonnen. De gevaarlijke overstap is nu voorzien van een looplijn. 
Alle mooie hoekjes zijn correct met dunne touwtjes afgebakend (methode Avalon!). We dalen alsmaar 
verder af, in een oogverblindende decor. Hebben wij dat echt allemaal ontdekt, vorig jaar? Ik toon 
mijn kameraden de “baguettes de gour”, die met duizenden opeengepakt, op ooghoogte hangen. Het 
schouwspel zorgt voor de nodige kreten van bewondering, inderdaad dit is echt uniek.  
Verder maar, tot we stilaan de concreties achter ons laten en in de zanderige grote galerijen komen. 
Dan staan we boven de trémie, het blokkenstort waarin we vorig jaar van de allereerste poging door 
geraakten: 50 m zak je door dit labyrint! Dit keer moeten we niet zoeken, er zijn vele wegmarkeringen. 
Aankomst in de rivier op -330m, amper 2,5 u na ons vertrek. De rivier stroomt in een hoge galerij, 
soms wel 20 m hoog. Hier draaiden Annette en ik vorig jaar terug, bijna gegeneerd vanwege zoveel 
gratis première. Dit keer volgen we de rivier tot aan de stroomafwaartse sifon, zowat 400 m verder. 
Een nat pak onderweg, in een lage passage, wordt er met plezier bijgenomen. De sifon, op -345 m, is 
een hopeloos smal geval, in de schist gevormd.  
We nemen ook nog een kijkje in de stroomopwaartse kant van de rivier, maar daar worden we al heel 
snel door een sifon gestopt. 
Terug naar buiten maar, met halfweg een welverdiende eetpauze. De weg omhoog is heel steil en het 
is slopend warm. Gelukkig kunnen we hier en daar onze drinkbussen bijvullen.  
Buiten rond 18u, de zon is weer van de partij. Het was een fijne en sportieve tocht, in één van de 
gemakkelijkste en mooiste -300’s die ik ken.  
Mark racet ditmaal in een uur en een kwartier terug naar de camping, een tijd die niet gauw verbeterd 
zal worden.  
Grotters: Michaëla, Paul, Bart, Mark 
 
Donderdag 12 april 2007 
Het slechte weer is nu duidelijk gearriveerd. 
Zwaar bewolkt maar voorlopig blijft de regen 
gelukkig uit. Annette en ik doen inkopen in 
Bedarieux, want vanavond gaan we een 
feestje bouwen in La Salle.  
Na het middageten gaan we naar La Salle, 
om nog een grotje mee te pikken. Michel kan 
amper lopen van de rugpijn en gaat ons enkel 
naar de ingang van de Grotte de 
l’Ascension brengen, we mogen ze alleen 
doen. Hij vertrouwt ons weer volledig. Een rit 
van 15 minuten over een heel mulle 
zandpiste, steil omlaag dan nog, brengt ons 
ter plaatse. Ik maak me de bedenking dat we 
hier niet meer gaan op geraken wanneer de 
regen doorzet, maar Michel legt uit dat we 
ook kunnen rondrijden.  
 
De grot werd door hen ontdekt zonder één 
steen te moeten verleggen. Ze werd vrijwel 
direct afgesloten en zo goed als niet bezocht. 
Michel zegde: ik denk je er van zal genieten, 
en gelijk had hij! De grotters van dienst zijn de 
Biekes, Annemie en Bart.  
Eens voorbij de poort staan we al onder een 
vreemd geconcretioneerd dak met honderden 
witte tieten. Wat verder komen we in een 
grote zaal, zeker 20 m lang waarvan het plafond uitermate grillig uitgesleten is. Een plafondlapiaz, 
maar dan extreem diep uitgespoeld, tot wel 1m50 diep! Nooit eerder gezien… 

Een speleootje in wording?  



Beneden in de zaal kabbelt een kristalheldere beek. We volgen ze in een magnifieke meanderende 
gang. De rots is spierwit, en duizenden kleine stromingsschubbetjes op de wanden zorgen voor 
mooie effecten. Na een meter of 30 is rondom ons alles geconcretioneerd. We trekken onze laarzen 
uit en klimmen een meter of 4 omhoog, waar we een supergeconcretioneerde zaal kunnen 
bewonderen. Een gigantische okerrode coulée domineert haar. Op de flonkerende vloer liggen 
enorme grotparels, sommige wel 4 cm in diameter.  
Na dit mooie intermezzo volgen we de rivier verder. Mooie concreties, marmerwitte rots. Finaal wordt 
alles wat te smal. Annette en ik blijven fotograferend achter; de rest keert terug. We hebben amper 5 
foto’s gemaakt wanneer Mark, Herman en vooral Menno eraan komen. Voor de kleine pagadder is 
het een hele belevenis; zijn eerste grot! Het water wordt duidelijk interessanter gevonden dan de 
mooie druipstenen.  

 
De foto’s nemen veel tijd in beslag, en wanneer Annette en ik buitenkomen is het al na zessen, zijn al 
de anderen al verdwenen en regent het pijpenstelen. Dat betekent dat de zandpiste nu een 
modderboel is en ik wil niet het risico lopen mijn avond te vergallen door erin vast te rijden. 
Rondrijden over Olargues dan maar, langs kleine weggetjes en tegen een rotvaart.  
In La Salle aangekomen, beginnen we direct met de voorbereiding van onze schranspartij van 
vanavond. Schuimwijn en aperitiefhapjes komen op tafel, de open haard wordt roodgloeiend gestookt 
en gauw liggen de kippenpootjes en worstjes te sudderen. Het wordt weer een “Grande Bouffe” in 
regel, overgoten met geestrijk vocht dat Michel kwistig om zich heen bedient.  
Intussen plenst de regen buiten onafgebroken neer. We hadden geen betere avond kunnen kiezen 
om hier in deze gezellige gite door te brengen. Tegen middernacht nemen we afscheid van onze 
Franse vrienden. We hervinden een verzopen camping en de nacht wordt onrustig, vanwege de 
onafgebroken neergutsende regen en het gestaag toenemen van het geluidsvolume van de Orb, die 
langzaam maar zeker in supercrue komt. 
 
Vrijdag 13 april 2007 
Vrijdag de 13de belooft weinig goeds. Mark zijn tent, of beter alles wat erin ligt, is de nacht niet droog 
doorgekomen. Hij pakt in en trekt met Menno huiswaarts, naar mama en broertje Levi toe.  



De die-hards gaan grotten, regen of niet: Bart, Annemie en Herman gaan naar de Grotte de Trayolle 
in Usclat. In deze plezante en wat ingewikkelde grot is een menselijk skelet te zien dat in de calciet 
ingebed is. Echter, gauw blijkt dat ook in deze grot het water van overal omlaag komt en dat de eerste 
grote zaal vol staat met metersdiep water. Om het skelet te zien moet je grotduiker zijn vandaag. Ook 
de doorgang naar de volgende grote zaal blijkt problematisch. Het trio zal dus later eens revanche 
moeten komen nemen.  
 
De Biekes, die al elke dag zijn gaan grotten sedert hun aankomst, hadden vandaag een wandeldag 
gepland. En regen of niet: dat gaat door! Een mooie trip, een hoogtoer bijna met een eerste col van 
700 m en een tweede van 1000 m hoogte. Echter, nadat de lange klim over oeroude weggetjes ons 
tot op hoogte van die eerste col heeft gebracht, staat het water zowat in mijn onderbroek. De regen 
plenst al urenlang neer en daar kan geen regenkledij tegenop. Nergens vinden we een droge plek om 
onze boterhammetjes op te eten. De wandeling wordt ingekort en we arriveren in de loop van de 
middag totaal verzopen aan de auto terug. Jammer maar ook daar zullen we revanche op moeten 
nemen! 
 
Terug op de camping is er niet veel anders te beleven dat in de tent naar het ritme van de regen te 
luisteren. En zeggen dat het in België zomerweer is!  
 
Zaterdag 14 april 2007 
Na nog een nacht regen mogen we vanmorgen niet klagen: het miezert. Het volledige Avalonkamp 
kraamt op en rijdt huiswaarts. Ter hoogte van Parijs, rond 18u ’s avonds, is de temperatuur buiten 
nog steeds 25°, en dat was zeker het dubbele van ons stekje in “het Zuiden van Frankrijk”! 
 
 
Bezochte grotten: Source du Rautely, Grotte du Rautely, Aven de Basset, Grotte des Vent d’Anges, 
Grotte de l’Ascension, Grotte de la Trayolle, Aven des Perles (del Pastre) 
 
Deelnemers: Annemie Lambert, Tobias Speelmans, Ellen De Bie, Paul De Bie, Annette Van Houtte, 
Bart Saey, Herman Jorens, Michaëla Van de Casteele, Mark Michels (+ familie) 
 
 
Verslag en foto’s: Paul De Bie 
 
 
 
 



CAUSSES DES BONDONS - MAART 2008 in Les Combes 
 
We brachten in een lang verleden menig Paasverlof in de Causses door; in het hart van de 
Cevennes, waar desolate hoogplateau’s afwisselen met diepe canyons. We bezochten er vele 
klassieke grotten, maar de Grotte de Malaval stond nog steeds op de verlanglijst. Eén poging, meer 
dan 15 jaar geleden, had ons op onze honger laten zitten. Na een hele dag waren we er toen amper 
300 m ver in geraakt.  
Intussen had ik contact kunnen maken met Daniel André, een bekende figuur hier: één van de drie 
ontdekkers van de Grotte Chauvet, maar vooral: eigenaar van de Grotte de Malaval, en van een 
kleine gîte in een gehucht van 4 huizen: Les Combes, 1000 m hoog gelegen. 
 
Vrijdag 21/3/2008 
Het idee om vrijdag te vertrekken en aldus rustig te rijden, lukte niet echt. Amper 30 km ver, verloren 
we al een uur in een file; Parijs was weer een heksenketel; twee andere files kostten ons nog een uur 
en vanaf Clermond-Ferrand reden we stapvoets over de autostrade: sneeuwstorm. Het was dan ook 
pas na 13 uur rijden dat ik de besneeuwde Col de Montmirat opreed, nog slechts 5 km van ons 
einddoel verwijderd. Maar hier op 1000 m hoogte lag de sneeuw dik en de zware auto had er moeite 
mee. De wegbeschrijving die ik van Daniel André had gehad scheen niet te kloppen, en uiteindelijk 
stond ik beneden in Les Bondons. Waar was die gîte nu? Het dorpje was uitgestorven. Dan maar 
Daniel opgebeld die uitlegde dat ik te ver was gereden, en terug het plateau op moest. Hij zou me 
daar tegemoet komen, aan de parking van de Menhirs. Met nog meer moeite kreeg ik de auto de 
besneeuwde haarspeldbochten weer op, tot aan de plaats van afspraak. Daniel kwam aangestoven in 
zijn Berlingo, ik volgde hem zo hard ik durfde. Dan begon de weg te dalen, ik zag op de GPS een 
bocht naderen en probeerde voorzichtig te wagen af te remmen. Echter dat lukte niet, het 2 ton zware 
geval versnelde hoe langer hoe meer en telkens ik remde schoof ik van links naar rechts over de 
verijsde weg. En rechts, daar gaapte een afgrond van wel honderd meter diep. Vangrails waren er 
niet. Lichtjes ver beneden ons lieten er geen twijfel over bestaan dat het zeer ongezond zou zijn om 
hier van de weg te glijden. 
De auto werd oncontroleerbaar en stond op het punt uit te breken, de bocht naderde en ik zag maar 
een keuze en dat was hem links in de berm te sturen, tegen de helling aan. Liever dat dan een 
dodelijke tuimeling in een ravijn. De strategie lukte, de auto vertraagde in de mulle sneeuw, en ik kon 
eindelijk terugschakelen naar eerste waardoor ik genoeg motorrem kreeg om de naderende scherpe 
bocht te nemen. Oef! Mijn hart ging 180 en ik proefde de adrenaline. Dat was echt kantje boord.  
 
Amper 500 m verder was de gîte, en nadat ik mijn zenuwen weer onder controle had, installeerden 
we ons in de kleine maar supergerieflijke verblijfplaats. Ik had nog net de tegenwoordigheid van geest 
om Bart (die ook al onderweg was) een SMS te sturen met de coördinaten van de gîte, en toen was 
het bedtijd.  
 
Zaterdag 22/3/2008 
Wanneer we opstaan vinden we beneden Bart, Tobias en Annemie die tegen een uur of 6 zijn 
aangekomen. Na een ontbijt van pannenkoeken (bij gebrek aan brood) gaan we met Eugène, een 
oude boer die een huis verder woont, op weg naar de andere gîte in La Fage. Hij is daar immers de 
eigenaar van. Echter, de 20 cm sneeuw zijn voor Eugène en zijn oude kar geen enkel probleem, 
maar Bart moet na wat vergeefse pogingen om het steile weggetje op te geraken waar ik gisteren 
bijna afgeschoven was, zijn sneeuwkettingen opleggen. 
De gîte boven is een oud huis, met een ruime eetplaats/keuken en een drietal kamers boven met in 
totaal een 7-tal bedden. Het is niet bijzonder goed onderhouden, koud en muf, maar de centrale 
verwarming werkt naar behoren en er is een warme douche. Voor speleo’s volstaat dit en we moeten 
het er niet al te nauw nemen. Jammer genoeg kunnen we er niet allemaal samen slapen; de Biekes 
blijven voorlopig in de gîte beneden. Echter in de loop van de ochtend arriveren de Fransen: Daniel 
Chailloux, Michel Bouthors, José Leroy en Jean-Louis Galera. Zij moeten normaal gezien hun intrek 
nemen in een mobilhome die buiten staat, maar palmen al gauw onze gîte in. Ik zou in hun plaats 
misschien hetzelfde doen, in deze weersomstandigheden (tot -10° C ’s nachts) is die mobilhome niet 
te doen.  
 
Het wordt een hectische dag. We moeten eerst gaan shoppen in Ispagnac, niet bij de deur. Dan 
hebben we vanmiddag de kans een uniek grotje te bezoeken: de Grotte Amelineau, in de Gorges de 
la Jonte, anderhalf uur rijden. Deze grot werd ontdekt door Daniel André, en is de mooiste 



“spaghettigrot” ter wereld. In een galerij van 15 m breed en honderd meter lang, hangen er duizenden 
spaghetti’s van 3 à 4 m lang. De grot is geklasseerd door de staat, en slecht één keer per jaar te 
bezichtigen: en dat is toevallig vandaag. Je moet soms gewoon op het juiste moment op de juiste 
plaats zijn! 

 
Na een race tegen te tijd staan we om 15 u aan 
de grot, waar we niet alleen zijn. Er is minstens 
40 man aanwezig. In groepjes van 10 gaan we 
erin. De aanblik van de eerste zaal is 
onvergetelijk, dit is een sprookjeswereld. Je moet 
het gezien hebben om het te geloven.  
De grot is verlicht, hier en daar staat er een 
halogeen lamp die de “kristallen regen” nog beter 
doet uitkomen. De stroom wordt geleverd door 
een stroomgroep buiten. Jammer genoeg 
ontsieren de vele elektriciteitskabels het zicht wel 
wat.  
De laatste zaal is echt het summum. Behalve de 
duizenden spaghetti’s die hier soms wel 4m20 
halen, zijn er grote, spierwitte calcietformaties en 
kolommen. Magnifiek! 
Ik haal mijn fotospullen boven, maar geef het al 
gauw op, want er zijn zeker 5 andere fotografen 
aan het werk en mijn flitsers gaan voortdurend af. 
Dan maar naar de eerste zaal, waar Annette en 
ik een reeks mooie foto’s maken. Bart, Annemie 
en de 3 kinderen gaan al naar buiten en naar 
huis.  
Om 17u weer buiten, maar we moeten nog 1u30 
wachten omdat er een groep bezoekers twee 
helmen van ons (van Bart en Annemie) heeft 
gebruikt. 
 
Pas laat weer in de gîte, waar Dagobert intussen 

ook met zijn gevolg is gearriveerd.  
 
Zondag 23/3/2008 
Buiten is het ijzig koud, en alles ziet wit.  
Vandaag wordt de hele bende door Daniel Chailloux op sleeptouw genomen in de stroomopwaartse 
stukken van de Malaval, via een artificiële ingang die 3 jaar geleden gemaakt is: Puits de la Gleise. 
De 17 m diepe put is grotendeels van een betonnen buis met trappen voorzien. De ijskoude tocht valt 
er in omlaag en doet trappen en touw bevriezen… Ik kan slechts één hand gebruiken (anderhalve 
maand geleden brak ik nl. mijn linkerhand) en klim voorzichtig de ladder af.  
Beneden staan we in de ondergrondse rivier, die hier zoals overal in de grot, in een canyon stroomt 
van 1 à 2 m breed en 15 à 20 m hoog. We gaan stroomopwaarts en komen aan een splitsing, waar 
we de rechtse rivier nemen. Daarna gaat het via een reeks klimmetjes (meestal voorzien van trappen 
of touwen) omhoog naar de bovengelegen fossiele galerijen. Ik volg zo goed en zo kwaad als het kan, 
met één goede hand. Twintig meter boven de rivier staan we in een andere wereld. Het aragoniet is 
hier overvloedig aanwezig, in elke denkbare vorm, van grote melkwitte coulées tot het fijnste boeket 
naalden. De Avalon-balisage technieken hebben hier ook intrede gemaakt, alles is goed met dunne 
touwtjes beschermd. Jammer genoeg hebben de eerste bezoekers veel vuil gemaakt, maar op 
sommige plaatsen zijn al reinigingsacties gebeurd (met hogedrukreinigers!) en is veel modderschade 
hersteld.  
Van de Galerie des Blanches, gaat het naar de Superblanches, met onderweg een kijkje in een 
afgelegen hoekje waar een prachtig boeket blauw aragoniet te bewonderen is: superzeldzaam én 
mooi. Het is slechts de tweede keer in mijn leven dat ik blauw aragoniet zie. In de Superblanches zijn 
de meest bizarre formaties te zien. De plafonds zijn bedekt met kluwens en slierten met alle mogelijke 
afmetingen. Daniel laat ons hier achter (hij moet om 14 u buiten zijn voor een radiolocatie). Terwijl de 

Kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats 
te zijn 



rest van de bende naar de rivier afdaalt en er 
nog een stuk van bezoekt, maken Annette en ik 
foto’s. Niet simpel met één hand, maar het 
resultaat is honorabel.  
 
Tegen 16 u staan we allemaal weer buiten, in 
een fluitende wind die wel -15° aanvoelt. 
Speleo in de toendra… eens iets anders.  
Kim en Ellen verhuizen vandaag naar de gîte 
boven in La Fage, maar voor Annette en mij is 
er echt geen slaapplaats meer, tenzij in de 
eetzaal waar het verstikkend warm is en de 
brander van de verwarming om de haverklap 
met een donderend lawaai aanslaat. We 
besluiten om maar beneden te blijven slapen, 
wat wel een dagelijks over en weer rijden 
inhoudt. Eten doen we natuurlijk allemaal 
samen boven, want de gîte is er veel ruimer.  
Die avond hebben we net gegeten, wanneer 
enfant terrible Patrick Gea verschijnt, om ons te 
verblijden met zijn burleske humor. Jammer 
genoeg blijkt hij deze week in een vrij 
ongenietbare stemming te verkeren, en werkt 
hij ons gauw op de zenuwen. 
 
 
Maandag 24/3/2008 
Het is Siberisch koud. De wind huilt door de 
vallei en zweept de sneeuw op. De “grotters” 
staan tegen een uur of 9 al aan de gîte in Les 
Combes, om hun speleomateriaal op te pikken. 
Dan gaan ze op weg naar de Aven des 
Corgnes, nabij Les Vignes, een lange rit van 
wel anderhalf uur. 
Annette en ik doen inkopen in Ispagnac, en 
brengen de dag door met het gezelschap 
Fransen. In de namiddag is de sneeuw op de 
weg voldoende gedooid om een uitstapje naar 
Malaval te wagen, een ongelooflijk pittoresk 
gehuchtje (5 huizen) beneden in een diep 
ingesneden valleitje. Van daar uit lopen we 
naar de natuurlijke ingang van de Grotte de 
Malaval, die zich zowat 300 m stroomopwaarts 
bevindt. Hoewel we de grot langs hier heel lang 
geleden een stukje bezochten, herken ik er 
niets meer van. Lang wandelen we niet, want 
de snijdende wind in combinatie met de 
vriestemperatuur, gaat door merg en been.  
Tegen 18 u rijden we naar de gîte in La Fage, 
waar we tot onze verbazing de grotters reeds 
terugvinden. Blijkt dat ze de grot niet hebben 
gevonden! Typisch… in de sneeuw heb je 
vrijwel geen herkenningspunten… Jammer. Ze 
blijven niet bij de pakken zitten, en gaan 
naarstig in de speleoboeken op zoek naar een 
nieuw objectief voor morgen. 
 
Buiten is het intussen lustig aan het sneeuwen, en ik maak me zorgen in de terugkeer naar onze gîte 
beneden. Na een lekkere maaltijd besluiten we niet langer te treuzelen, buiten ziet alles spierwit. Net 

Aragoniet overal waar je maar kijkt. 

Het blauwe aragoniet boeket 



voor we willen vertrekken, valt het trio Fransen 
binnen: ze komen me voorstellen om ons morgen 
te gidsen in Malaval, in de Galerie des Bleues. Ik 
zie dat direct zitten, maar de anderen hebben 
intussen reeds een andere grot in gedachten: de 
Aven de Deidou, niet al te ver van hier.  
We spreken af dat ik mee ga naar de “Bleues”, en 
dan later deze week de anderen erin rond leidt. 
Wanneer ik naar de auto stap, gebeurt het: ik glij 
uit op een ijsplek, en smak als een zandzak op de 
stijfbevroren grond. In een reflex steek ik mijn 
arm opzij waardoor ik niet op mijn zere hand val, 
maar gevolg is wel dat ik keihard op mijn ribben 
neerkom. Ik spartel een minuut lang van de pijn, 
als een vis op het droge. Ik vrees een paar ribben 
te hebben gebroken, maar na enkele minuten 
blijkt het eerder om een kneuzing te gaan. 
Damned! Van gekneusde ribben weet ik het één 
en ander: mijn speleoplannen kan ik opbergen 
voor de komende 3 à 4 weken! 
Wat een pechjaar… 
 
Tegen 5 km/u rij ik de beijzelde weg omlaag, 
terwijl buiten een echte blizzard woedt, voor een 
pijnlijke nachtrust tussen de snurkers. Ik hoop op 
een mirakel maar weet dat mijn zere ribben 
morgen nog veel zeerder zullen doen… 
 
Grotters (of beter poging tot): Kim, Ellen, 
Dagobert, Bart, Annemie, Tobias 
 
 
Dinsdag 25/3/2008 
Een mirakel is wel geschied: tot onze verrassing is het vannacht begin dooien ! Tenminste één 
positief iets. Die sneeuw begon ons hier echt serieus te hinderen. 
De grotters gaan vroeg op weg naar de Aven de Deidou, ik doe een wandeling met de hond tot aan 
de boveningangen van de Malaval. Het landschap is magnifiek, desolate glooiende valleien en 
graslanden. Tegen de middag rij ik naar de gîte boven, waar Myriam met de twee bengels zit. Ik 
betrap haar op het schoonmaken van de spinnenwebben aan de achterkant van de radiatoren. Dat 
hebben we nog niet eerder meegemaakt!  
We maken een wandeling in de sneeuw, die ondanks de dooi nog dik genoeg ligt voor een 
sneeuwballengevecht en het maken van een enorme sneeuwman. 
Na het middageten ga ik wat inkopen doen in Ispagnac, waar het zowaar warm is: 12°! Een heel 
verschil met de -8° van enkele dagen geleden. Michel en Jean-Louis verlaten ons vandaag; Daniel en 
José blijven alleen achter in de gîte beneden, en ik neem de vrijheid om ze uit te nodigen voor het 
avondeten bij ons boven. Myriam heeft de puree al gemaakt, ik completeer de salade, terwijl Daniel 
zich over de oesters ontfermt die Patrick heeft meegebracht. Jawel, oesters, en niet weinig ook! 
Echter, de grotters laten lang op zich wachten, ze komen er pas na 21u door. Blijkt dat ze de grot 
maar gedeeltelijk hebben kunnen doen, wegens materiaal te kort en een paar nijdige etroitures. Maar 
de plein vide ingangsput (P78) maakte alles goed. Chapeau voor de kids Tobias, Ellen en Kim die 
ieder met een volle kitzak deze put uitklommen! 
De oesters glibberen goed binnen, voor wie het lust tenminste. Dit is echt leven als God in Frankrijk. 
Het wordt een gezellige en luidruchtige avond, vooral omdat Daniel André ook nog binnenvalt en die 
kerel is echt wel een spraakwaterval. Wanneer we ’s avonds afzakken naar de onderste gîte, spreekt 
het vanzelf dat we nog niet direct in bed belanden… de conversatie wordt gewoon hernomen. Het 
onderwerp Martel komt ter sprake. Daniel is de auteur van een magistraal werk rond de 
correspondentie van Martel: La Plume et les Gouffres. Nu is hij bezig aan zijn levenswerk: een 
inventaris van alle grotten in de Causses (meer dan 6000) inclusief alle bibliografie. Hij toont me het 

Klassieke bouwstijl in Les Combes 



manuscript op zijn PC: een turf van 1800 bladzijden. Dat niemand mij nog een maniak durft te 
noemen! 
 
Grotters: Annette, Kim, Ellen, Dagobert, Bart, Annemie, Tobias  
 
 
Woensdag 26/3/2008 
Ik heb vannacht heel slecht geslapen, verstard in die ene houding waarin mijn ribben het minste pijn 
deden. Het wordt van dag tot dag erger: ik kan nog amper ademen of bewegen. Ik ben zeker dat ik 
minstens 3 gekneusde ribben heb; buitengewoon pijnlijk. Herinneringen aan mijn helse tocht in de 
Anialarra, 2 jaar geleden en met eenzelfde blessure, komen me terug voor de geest. Speleo zit er niet 
meer in, de stommiteit om toch ondergronds te gaan, zal ik geen tweede keer maken. 
Annette gaat vandaag met de Fransen het stroomafwaartse stuk doen van Malaval, de Rivière des 
Meuniers. Slechts 8 maanden geleden ontdekt, en een sportief traject van wel 3 km heen en weer. Ze 
spreken af om 11 u, maar eens het groepje Fransen rond de tafel, barst de conversatie weer in alle 
hevigheid los en tegen 13 u zitten het gezelschap nog steeds te discussiëren. Daniel heeft iets 
meegebracht, dat zonder meer een echte schat kan worden genomen: een doos met alle 
correspondentie tussen Martel, Rahir en Van den Broeck, dat de basis was voor het boek “Les 
cavernes et eaux souterraines de la Belgique” , verschenen in 1910 en nog steeds beschouwd als 
een meesterwerk. Ook al een joekel van 1500 bladzijden.  
 
In de doos van Daniel zitten meer dan 300 handgeschreven brieven (waarvan de meesten 3 à 4 
pagina’s beslaan), postkaarten, met de pen getekende topo’s op fijn zijdepapier, schetsen, foto’s, 
manuscripten. Als één van de eerste Belgen ooit, sedert 1910 toch, blader ik door de meer dan 
honderd jaar oude brieven; Daniel heeft 3 jaar nodig gehad om alles te lezen, te ordenen en te 
documenteren. Hij droomt ervan er ooit een boek rond uit te brengen, en gelijk heeft hij: dit is van 
grote historische waarde. Niet enkel historisch: dit is vele duizenden, of tienduizenden euro’s 
waard…voor de liefhebbers uiteraard. 
Wanneer de grotters eindelijk vertrekken, blijven de fardes gewoon liggen, en ik hou me een uur 
bezig met alles te bekijken. Niet zonder enige emotie bestudeer ik voorzichtig originele topo’s die 
Martel tekende, van ons bekende grotten: Eprave, Nou-Moulin, Han-sur-Lesse, Pré au Tonneau… 
 
Het weer is slecht, het regent. Annemie en Bart zijn gaan grotten, de familie Dagobert is gaan 
toeristen, terwijl boven in de gîte de 3 kinderen zitten te kaarten. In de namiddag passeer ik er even, 
maar met de auto rijden kost me hoe langer hoe meer moeite. Tegen een uur of 3 kan ik nog amper 
bewegen of ademen, zonder helse pijn te moeten doorstaan. Misschien is het toch beter om eens een 
foto te laten nemen in een ziekenhuis? Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dago is best bereid me 
naar Florac te rijden, want daar is een ziekenhuis. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, 4 uur 
later zitten we terug in de gîte, na uren vergeefs te hebben gewacht in de spoedafdeling van het 
ziekenhuis in Mende. “Spoed” heeft in Frankrijk een andere betekenis. Dan maar zonder onderzoek 
of foto’s. Gewoon rustig houden zal de beste remedie zijn. Toch bedankt aan Dagobert voor zijn taxi! 
Annette en Patrick komen er laat door, na een tocht in de “Rivière des Meuniers”. Het blijkt echt de 
moeite te zijn geweest, alleen is de ploeg enorm opgehouden door José, die zo omvangrijk is dat hij 
nog amper vooruit geraakt. Patrick heeft zich op 1/3 van het traject opgeofferd en hem weer naar 
buiten geloodst. 
 
Die nacht slaap ik goed, dankzij een paardenmiddel van een pijnstiller. ‘s Anderendaags voel ik me 
wat beter! 
 
Grotters: Annette, Daniel Chailloux, José Leroy, Daniel André, Patrick Géa (Malaval) 
Bart, Annemie (Aven de …) 
 
 
Donderdag 27/3/2008 
Het weer is zowaar zonnig, en de harde wind is gaan liggen. De grotters staan om 10u30 aan de gîte 
beneden; vandaag zal Daniel hen meenemen in Malaval om naar “les Bleues” te gaan zien, een 
galerij met grote blauw gekleurde druipsteenwatervallen. Ik heb echt spijt dat ik niet mee kan… ooit 
zal ik hier wel eens revanche op nemen! 



Profiterend van het mooie weer, vergezel ik de meute tot aan de ingang: een artificiële put van 30 
meter diep die in de jaren ’50 werd geboord door de BGRM, de “service des Mines”, op zoek naar 
kostbare ertsen zoals zilver, lood of uranium. Zij verschaften zich op die manier toegang tot de 
stroomopwaartse stukken van de grot, en konden van daaruit het “terrein” prospecteren. 
 
Nadat de mijnschacht onze speleo’s de een na de 
ander heeft opgeslokt (tot ontreddering van de 
hond), wandel ik rustig verder tot boven op het 
plateau. Schitterende vergezichten over de Causse 
des Bondons en de besneeuwde toppen van de 
Mont Lozère. Ik stap voort tot aan de site des 
Menhirs. Maskao durft de menhirs eerst niet 
benaderen, maar na een tijdje gebruikt hij ze 
onbevreesd als plaspaal. Het blijft een surrealistisch 
iets, die tonnen zware granieten megalieten die daar 
in de barre vlakte omhoog steken. Vroeger waren er 
hier honderden, maar velen zijn gebruikt geweest bij 
de constructie van de dorpen in de buurt, voor 
dorpels en vensterbanken. En het moet gezegd dat 
de huizen hier meer op burchten lijken, gemaakt met 
enorme blokken. Vlak over onze gîte in La Fage, zit 
er een twee meter lange menhir in de muur van een 
huis. 
  
Ik daal weer af naar de gîte in Les Combes, pik daar 
José op en we gaan middageten bij Myriam boven, 
die alweer aan het poetsen en boenen is dat het een 
lust is. We moeten op kousenvoeten 
binnenstappen…  
Daarna werk ik op de PC verder aan mijn verslag. 
Een rustige speleovakantie, waarvan ik me wel iets 
anders had voorgesteld. Gelukkig zijn mijn ribben 
veel beter, ik heb het kwaadste achter de rug.  
 
Laat in de middag verschijnt Michel Renda met zijn 
vrouw Marie. Altijd leuk om hen weer te zien! De avond verloopt als alle anderen: lekker tafelen in de 
gîte boven (vanavond een heerlijke couscous en als dessert appeltjes in de oven!), en tegen een uur 
of tien naar de gîte beneden, voor nog een paar uur geanimeerd luisteren naar de heftige discussies 
van onze Franse speleovrienden. We liggen pas tegen 1 uur in ons bed… 
 
Grotters: Annette, Kim, Ellen, Dagobert, Bart, Annemie, Tobias, Daniel Chailloux, Patrick Géa 
 
 
Vrijdag 28/3/2008 
Het is redelijk weer, droog en wat zonnig. De l’Ecluses verlaten ons vandaag al… voorbarig want het 
mooie weer komt er net aan. Wij profiteren van het zonnetje en gaan de omgeving verkennen. Eerst 
in het dorpje waar de gîte 2 is, La Fage, en waar een paar schitterende oude ruines te bewonderen 
zijn. Hier bouwde men huizen met granieten blokken, van enorme afmetingen. Het lijken wel Inca-
muren. De bouwers beheersten de kunst van het maken van boogvormige gewelven als geen ander. 
Onderweg stoppen we langs de weg, om een duizenden jaren oude “groeve” te bekijken, waar 
menhirs werden uitgehakt. Vlak naast de auto zie ik een konijnenhol, ik hou mijn hand ervoor en 
jawel: het blaast! Even later ligt Michel Renda op zijn buik het hol uit te graven. Een smalle spleet 
vertrekt. We zitten hier boven de meest stroomopwaartse stukken van Malaval! 
Wie weet wordt dit ooit een 4de ingang! 
Vervolgens gaan we de Cascade des Runes bekijken, een 70 m hoge waterval met in de buurt een 
groot blok graniet met runetekens erin gegrift. 
Daarna een wandeling doorheen menhirland. Inderdaad, vlakbij staan vele granieten menhirs, en 
sommigen zijn wel 5 m hoog. Hun donkere silhouetten zie je van ver op de bergkammen staan. Naar 
verluid zit 1/3 van zo’n menhir in de grond. In deze streek is er de tweede grootste concentratie aan 

In het landschap staan mystieke herinneringen aan 
een occult verleden. 



Menhirs van Europa: meer dan 150. Wie ze heeft 
gezet, en vooral waarom en hoe, blijft een 
mysterie. Intrigerend! 
 
De dag wordt afgerond met een bezoek aan 
Malaval, een mini-dorpje waarin de tijd heeft 
stilgestaan. We wandelen nog eens tot aan de 
onderingang van de grot, waar Annette op 
voetafdrukken wijst die dinosaurussen miljoenen 
jaren geleden hebben achtergelaten op een strand, 
dat nadien is veranderd in een kalksteenlaag. 
Hummm… ik ben niet overtuigd, erg duidelijk zijn 
ze niet.  
 
Die avond hebben Michel en Daniel een 3D 
presentatie voorzien in Les Bondons. Ik ben 
reuzebenieuwd, en die gasten kennende, zal het 
van zeer hoog niveau zijn. Tegen 21u is het kleine 
zaaltje stampvol gelopen, en krijgen we weer een 
show van hoge kwaliteit te zien. Lechuguilla, de 
mooiste grotten van de Montagne Noire, en 
uiteraard Malaval staan op het programma.  
 
Zaterdag 29/3/2008 
Onze jeugdige grotters staan scherp: ze nemen 
vandaag revanche op de Aven des Corgnes. 
Nadat Annette en ik afscheid hebben genomen van 
onze Franse vrienden, doen we gauw inkopen in 

Florac, en verhuizen we de inhoud van gîte 2 naar gîte 1 waar we vanavond met zijn allen zullen 
blijven. Dan trekken we de natuur in. Het weer is ongelooflijk goed, het is zowaar warm, effen blauwe 
lucht en windstil. We beklimmen één van de twee “tucs” die de vallei van Malaval flankeren. Zo’n tuc 
is een kegelvormige berg, een paar honderd meter hoog. Boven op de “Tuc” (1217m) hebben we een 
magnifiek panorama over de hele Lozère. We vleien ons in het droge gras, de zon doet de rest: we 
zijn gauw in dromenland. 
 
Tegen 16 u nemen we nog een kijkje bij een magnifieke Middeleeuwse hoeve (in verval, jammer 
genoeg): Colobrières. Ook weer zo een kruising van een burcht en een boerderij, met metersdikke 
granieten muren.  
Het is daarna lang wachten op de grotters. Om de tijd te doden verken ik de omgeving, en op amper 
150 afstand van ons huisje vind ik een klein gaatje in de wegberm. Bloemkool concreties tegen de 
wanden verraden de nabijheid van een “echt” grotje. Ik maak het gat wat groter en zie een paar meter 
ver. Zonder materiaal geraak ik toch niet door de ingang. Ra ra ra? In de gîte laat ik een briefje achter 
voor Daniel André met een plaatsbeschrijving. 
 
Het verlossende sms’je “we zijn eruit” komt pas na 20 u, en dan moeten ze zich nog omkleden en 1,5 
uur rijden. Tegen 22u valt de bende binnen: flink me maar tevreden want ze hebben ditmaal de grot 
wel gevonden, en tot op zowat -160 m gedaan. Vooral de P91, geheel geconcretioneerd en vele 
malen gefractioneerd, heeft diepe indruk gemaakt op onze jeugdige Brevet B’ers. Dat is nog wel wat 
anders dan de Haquin equiperen! 
 
Zondag 30/3/2008 
Opruimen en wegwezen. Om 19u30 staan we weer thuis.  
 
Bezochte grotten: Grotte de Malaval, Aven de Deidou, Aven des Corgnes, Aven Amelineau 
 
Deelnemers: Kim De Bie, Ellen De Bie, Annette Van Houtte, Bart Saey, Paul De Bie, Tobias 
Speelmans, Annemie Lambert, Dagobert L’Ecluse + familie 
 
Verslag: Paul De Bie 

Stille getuigenen van een rijk verleden 



VVS- Interclub in de Gard  25/10 – 2/11/2008 
 
         Er werd heel veel gegrot en dit meestal in 2 groepjes : De jeugd en het Ladies-Team dat werd aangevuld 
met Marc en Dennis. 
     
         De meeste grotten werden door de 2 groepjes gedaan alleen niet op dezelfde dagen. Hieronder de 
volgorde van het Ladies-Team 
         Dag 1: Barbette, tot in de grote zaal 
         Dag 2: Aven de Pèbres 
         Dag 3: Aven de la Buse 1000m/-102. Grot is geëquipeerd met heel wat vaste touwen. 
         Dag 4: Aven de la Salamandre, een grot die je moet gedaan hebben. 1 Grote put met daarna 1 zaal met 
heel wat colonnes. 
         Dag 5 : Aven de Camelié, een initiatiegrot met gangen zoals de Metro en heel veel Co2. Op het einde ligt 
er een blok vol met kleifiguren.  
                     De nodige nieuwe figuren werden erbij geplaatst  
 
         De jeugd deed er natuurlijk nog een schepje bovenop en deed volgende grotten als extraatje 

- La Gasse, wederom met veel Co2 en hoofdpijn als gevolg 
- Grotte de Roufil, dit is een grot met 1 grote zaal met een meer erin  er werd gezwommen. 
-  

Deelnemers Avalon: Michaëla Van de Casteele, Annemie Lambert, Tobias Speelmans, Friedemann Koch, 
Ellen De Bie 
 
       
 



 

VVS-Interclub 2009: Rivière-sur-Tarn in de Causses  
 
Zaterdag 31/10/09 
Na een vrij vlotte autorit arriveerden Annemie, Tobias en Michaëla rond 18.30u aan de Gite de Pèira 
Levada gelegen in Rivière-sur-Tarn. Heel de avond door arriveerden er speleo’s zodat we uiteindelijk 
met zo’n 30 man/vrouw waren. 
Het ging weer een toffe, goedgevulde week worden want mijn verlanglijstje was langer dan er dagen 
waren om te gaan grotten. 
 
Zondag 01/11/09 
Zeer slecht geslapen wat te wijten was aan enkele snurkers op de kamer. Na het ontbijt,maken we 
ons klaar voor de eerste grottocht: Grotte de Fromagère.  
De grot ligt in een begroeide doline midden in een open vlakte. De smalle ingang geeft direct uit op 
een klein putje van 9m en een zaaltje. We volgen een lage gang die uitkomt op een volgende serie 
putjes, enkele smalle passages tot we aan een laminoir aquatique komen. 
 

  
 
Ambiance verzekerd want hier moet je plat op je buik door smerig slijkwater ploeteren tot aan de 
volgende put. De toegang tot deze p17 was voor enkelen te smal en hier zijn we dan ook 
teruggedraaid. 
Besluit: leuke grot maar veel te weinig materiaal bij waardoor je constant moest improviseren tijdens 
het equiperen. 1°deel: Mich, 2° deel: Maureen. Desequip: Cloë 
Deelnemers: Dennis, Maureen, Annemie, Michaëla, Cloë 
 
Maandag 01/11/09 
Vandaag staat de Aven des Hures op het programma. Een klepper van een grot maar we waren niet 
van plan de gehele grot te doen maar enkel te gaan tot aan de grote” puits de l’Echo”. Een magnifieke 
ingang, eivormig gevormd en waar je de eerste zes meter via een looplijn passeert tot aan de eerste 
putten. 



  
Deze waren nog geëquipeerd door onze collega’s die de grot gisteren hadden bezocht. Veel 
gesukkeld aan de eerste fractie wegens te kort equipement. 
De putten zijn allemaal om ter mooist, groot en één ervan is bedekt met een fantastische coulée over 
de gehele lengte van de put.  
 

  
 
Doe hierbij nog enkele waterbassins die je moest traverseren en een zéér bochtige, knappe meander 
en je krijgt een fantastische gevarieerde en sportieve grot. 
Spijtig genoeg hadden we niet genoeg touw bij om tot aan de Puits de l’Echo te geraken. 
 
Besluit: een mooie tocht en ondanks we ons doel niet bereikt hadden was toch iedereen zeer 
tevreden.  
Deelnemers: Maureen, Cloë, Dennis, Annemie,Michaëla 
 
Dinsdag 02/11/09 
Aven de la Portalerie: volgens mij een initiatiegrot want toen we daar aankwamen stond er een 
groep van zeven initianten en twee begeleiders die net wilden afdalen in de ingangsput van 15m. We 
zijn deze groep op een subtiele manier gepasseerd en zo vervolgden we onze tocht langs mooie 
gours, nog een afklimmetje van 8m met een knopentouwtje en zo komt men uiteindelijk in een grote 
zaal. In het midden hiervan kan je nog een éboulis opklimmen waar je bovenaan je weg moet zoeken 
tussen de blokken om het vervolg van de grot te vinden nl. een blok waarop p8 staat vermeld. Deze 



afdalen en dan is het een zoektocht tussen de éboulis om veilig beneden te geraken tot aan een 
laminoir van 50m lang. Hier zijn we gestopt. 
 
Besluit: Een mooie grot en gemakkelijk.  
Deelnemers: Guido de Keyzer, Annemie, Michaëla, Dennis. 
 
Woensdag 03/11/09 
Grotte de Baume Layrou: vandaag zijn we met een hele grote groep op stap, 10 personen. 
De grot begint met een grote porche waarin een gang vertrekt die algauw uitkomt in een éboulis. Hier 
hebben we veel moeten zoeken om de juiste weg te vinden tot aan de eerste zaal:”salle Ronde”. Het 
vervolg verliep weer tussen de blokken totdat we uiteindelijk aan een diaklaze kwamen die we 
moesten traverseren. Hierna kwamen we in een grote, lange gang terecht(200m) die mooi 
geconcrectioneerd was maar die hoe verder je ging lager werd totdat je uiteindelijk op je buik verder 
moest tot aan een étroiture. Hierachter was nog een mooi zaaltje en deze was ook meteen onze 
eindhalte. De terugweg is dankzij onze stenen mannekes die we overal geplaatst hadden redelijk vlot 
verlopen. 
 
Besluit: Voor mij persoonlijk was dit een iets minder leuke grot omdat we veel hebben moeten zoeken 
en kruipen in de éboulis. 
Deelnemers: Annemie, Guido, Anita, Dennis, Kris, Maureen, Cloë, Michaëla, Jonas, Jente. 
 
Donderdag 4/11/09 
Vandaag hadden we een fikse wandeltocht gepland. “De wandeling van de gieren” . De tocht 
maakt een verbinding tussen de corniche van de Jonte en de corniche van de Tarn. 
 

  
Het weer zit ons spijtig genoeg niet mee. De hele dag heeft het gemiezerd, soms echte regen en af 
en toe kwam er ook nog mist opzetten. Maar de sfeer in de groep kon niet stuk. Er werden grappen 
gemaakt, de leukste foto’s werden getrokken en ondanks het slechte weer werden we toch regelmatig 
getrakteerd op enorme prachtige vergezichten en enkele gieren die boven onze hoofden 
rondcirkelden. De bizarre rotsformaties en natuurwonderen maakten dat deze dag nog lang in mijn 
herinnering zal blijven. 
 



  
 
 
Besluit: een zéér leuke dag ondanks het slechte weer. Zeker voor herhaling vatbaar.  
Deelnemers: Dennis, Maureen, Cloë, Kris, Sabine, Jente, Michaëla 
 
Vrijdag 5/11/09 
Vandaag als toetje een simpel en kort grotje : Aven de Valat Nègre . Een ingangsput van 55m 
gevolgd door een énorme zaal waar je wouden van stalagmieten en kandelaars vindt. Een nieuwe 
ervaring voor mij omdat ik voor de eerste keer geéquipeerd heb zonder dat er iemand ervaren bij was 
die me eventueel nog kon verbeteren. Het vertrek op een ijzeren steunbalk(poetrel) was om het zacht 
uit te drukken”spannend”. Een tiental meter lager nog een deviatie passeren en dan vrijhangend naar 
beneden.  
Besluit: leuk om te equiperen, mooie zaal, kortom een ideale afsluiter van deze vakantie. 
Deelnemers: Annemie en Michaëla 
 

 
  
Zaterdag 6/11/09 
Vertrek terug huiswaarts, snif, snif, snif ! 
 
Verslag: Michaëla Van de Casteele 
 
Bezochte grotten: Grotte de Fromagère, Aven de Hures, Aven de Valat Nègre, Grotte de Baume 
Layrou, Aven des Hures, Aven de la Portalerie 
 
Deelnemers (van Avalon): Annemie Lambnert, Tobias Speelmans, Michaëla Van de Casteele 



Causse Méjean – April 2009 in Rieisse 
 
Vrijdag 10/4/2009 
Na een vlotte rit van zowat 11u arriveert auto nr. 1 met daarin de 4 Biekes en onze gasten van de 
Troglodieten, Maureen en Chloë, in het gehuchtje Rieisse dat bovenop de Causse Méjan ligt. Zeer 
propere gite, met alle comfort. Heel wat anders dan ons verblijf van vorig jaar in “La Fage”! 
Auto nr 2 (Bart en Friedemann) arriveert 2 uur later, ze hebben zich weer laten vangen en hebben 
zich in Parijs vastgereden. Het derde voertuig, met Annemie en Tobias, komt ergens midden in de 
nacht toe, na een uur of 4 in Parijs te hebben verdaan. Parijs is een mooie stad, je moet er alleen in 
een heel grote boog rondrijden! 
 
Zaterdag 11/4/2009 

Her regent sappig en dat zal het de komende 48 
uur bijna onophoudelijk blijven doen! Leuk is 
anders… Paul en Annette gaan inkopen doen, 
gemakkelijker gezegd dan gedaan want in de 
Gorges du Tarn is er geen enkele winkel waarin 
je voor een tienkoppige bende, voor een hele 
week proviand kan inslaan. Ze belanden finaal in 
Florac en kopen er de plaatselijke Champion 
zowat leeg. Deze koopexpeditie heeft wel wat 
uren geduurd en tegen dat we ons middageten 
binnen hebben is het in feite te laat om nog te 
gaan grotten. Maar morgen staat er een zware 
trip op het programma, en we willen toch wel 
enige opwarming. Dus rijden we naar de Grotte 
du Coutal, waar we rond 15 u in van start gaan. 
De ploeg is, op Annemie na, compleet: Maureen, 
Chloë, Tobias, Kim, Ellen, Bart, Friedemann, 
Paul en Annette. De regen plenst nog steeds 
neer maar in deze grot hebben we niks te 
vrezen. De Coutal dat is bijna 9 km galerijen. In 
het begin enkele putjes, dan een kruipstuk 
gevolgd door een grote gang met diepe bassins. 
We blijven +/- droog en bereiken dan de Galerie 
Principale, een enorme canyon met een bodem 
vol fijn zand. Het eindpunt, de Salle Blanche, 
bereiken we niet, want de grot is een labyrint en 
we lopen totaal verkeerd. Op een bepaald 

moment zijn we zelfs op onze stappen teruggekeerd zonder het te merken! Nochtans we deden de 
Coutal vroeger reeds twee keer en toen vonden we wel de Salle Blanche. 
We hebben geen tijd om te zoeken, dus in speedtempo stevent de karavaan (9 speleo’s!) weer naar 
buiten. Het regent nog steeds… 
Om 19u30 zijn we in de gite. Een uur later arriveert onze Franse kameraad Eric Boyer en zijn vrouw 
Vero. Eric zal ons morgen rondleiden in hun nieuwste ontdekking: de Aven de Lacas.  
 
Zondag 12/4/2009 
Het regent gezapig wanneer we de Causse de Sauveterre oprijden. We volgen Erics auto over 
modderige pistes en hopen maar dat we hier vanavond nog weer weg zullen geraken. De ploeg is 
dezelfde als die van gisteren: Maureen, Chloë, Tobias, Kim, Ellen, Bart, Friedemann, Paul en 
Annette, aangevuld met gids Eric. 
Omkleden in de regen, dan een vaag spoor volgen tot aan de merkwaardige ingang van de Aven de 
Lacas: een verzameling gigantische blokken waaronder we allemaal perfect droog kunnen staan. 
Ergens tussen de blokken is er de ingang van de grot. Gauw staan we bovenaan de eerste, 
indrukwekkende ruime put. Alles is vast geëquipeerd (de grot is in exploratie) en we zoeven één voor 
één omlaag. Na de eerste put (zowat 25 m) volgt een schitterende put van 85 m, in diverse stukken 
gefractioneerd. Daarna een nauwere zone waar we zowat 30 m diep in een kloof afdalen, tot in een 
grote zaal: Salle des Cendres, op -180 m. In de zaal ziet alles zwart, er liggen decimeter dikke lagen 



houtskool: afkomstig van bosbranden en binnengespoeld toen de grot nog als verdwijnpunt 
functioneerde. 
Op het diepste punt begint een kruipgang, waarin een hevige tocht verdwijnt. Hier hebben Eric en 
kompanen de voorbije jaren een titanenwerk uitgevoerd. Een smal spleetje werd over liefst 65 m 
lengte gedynamiteerd en omgetoverd tot en comfortabele gang waarin je op handen en knieën 
vordert. Er komt geen eind aan, onderweg zijn nog enkel de honderden boorgaten getuige van het 
werk dat hier verzet is. Waar ze met het puin zijn gebleven is me een raadsel. We voelen ons heel 
nederig, ons tunneltje van 13 m lang dat we in de Fagnoules maakten boven de sifon 2, stelt niks 
meer voor! 

 
Het gangetje komt uit op een balkon dat 
een machtige put domineert, een P55 
van wel 15 meter diameter. Het water 
stort zich hier omlaag maar wij dalen 
droog af, dankzij een pendule 
halverwege die ons om de hoek in een 
parallelput brengt.  
Beneden zetten we rond -250 m voet in 
de collecteur: een wat nauwe (1 à 2 m) 
maar hoge galerij. In totaal zijn er hier 
beneden al 6 km geëxploreerd! Aan “le 
Carrefour” (splitsing van Amont en Aval) 
gaan we eerst stroomafwaarts, we dalen 
een spectaculaire waterval af en doen 
dan enkele honderden meters 
“sympathieke” galerij, tot aan een 
nieuwe put. We zitten hier op -280, het 

loopt nog veel verder tot -320 maar veel complexer en met wat lastige hindernissen. 
Terug maar naar de Carrefour waar we uitgebreid eten voor we aan een flink stuk “amont” beginnen. 
Het is een hoge, meanderende galerij, met vele mooie concreties. Regelmatig moeten we hoog 
vorderen in spantechniek, om diep water te vermijden. Bijna twee en een half uur gaan zo voorbij, tot 
we aan een grote omhooglopende put komen. Dit is ons eindpunt, 1,2 km van Le Carrefour. Er liggen 
tientallen grotparels, perfecte glimmende knikkers van soms wel 2 cm diameter.  
Jammer dat we met zoveel zijn, want onderweg is er een zijriviertje waarin men 600 m kan vorderen, 
dan een touw opklimmen, om in een zaaltje te komen waarin over een afstand van een meter of 5, 
duizenden grotparels liggen. Volgens Eric, die al één en ander gezien heeft, is er zo geen andere 

vindplaats in Frankrijk. Maar dit zou 
ons nog enkele uren extra kosten, en 
de vermoeidheid begint zich toch al te 
laten voelen. Jammer, want binnen 
enkele maanden worden de 
omhooglopende putten die naar de 
parels leiden gedesequipeerd… 
voorgoed. 
 
Terug maar. De rivier gaat sneller 
terug dan heen, en de 250 m putten 
opklimmen gaat als vanzelf. Onderweg 
toont Eric ons nog een zijzaaltje met 
eveneens honderden parels, en 
“positieve negatieve stalagmieten”. 
Nooit eerder gezien.  
Na 10 uur ondergronds te hebben 
doorgebracht, snuiven we de 

buitenlucht weer op. Een prachtige en onvergetelijke trip! Proficiat aan al onze juniors die deze zware 
tocht probleemloos deden. 
 
Maandag 13/4/2009 



Het is grijs weer, maar droog en zo zal het de hele dag blijven. De hevigsten onder ons (Bart, 
Friedemann, Tobias) willen ondanks de grote trip van gisteren toch gaan grotten ; Annemie wil ook 
wel eens onder de grond zitten en gaat met hen mee. Doel is de Aven de Offraous (spreek uit 
“Offraus”), een -166 die slechts enkele kilometers van de gite ligt. Ik wijs de ploeg de weg. Na wat 
zoeken wordt de goede piste gevonden, en ook de grot: een doline met een ingangsput. Ik laat de 
grotters achter en ga terug naar de gite. ’s Middags, terwijl Kim en Maureen schoolwerk maken, maak 
ik een flinke wandeling over de Causse Méjean, in gezelschap van Ellen en Chloë. We localiseren (na 
flink wat gezoek) de Aven de Banicous, de Peyros, Oules en passeren ook weer langs de Offraous. 
 
Tegen etenstijd vallen de grotters binnen. Ze zijn gestrand onderaan een grote put die op een meertje 
eindigde, zonder enig vervolg. Maar de grot correspondeerde ook niet echt met hun topo! Ze hebben 
zich prima geamuseerd, maar er blijft verwarring: de Offraous eindigt ook op water, op -166 m, maar 
ze zijn zeker niet zo diep geweest. Na wat gezoek in onze documentatie wordt het duidelijk: ze 
hebben de Aven de Crapounet gedaan, die blijkt immers langs dezelfde weg te liggen, zowat 150m 
voor de Offraous! Deze grot eindigt, na een grote P55, op een waterniveau op de diepte van -116m. 
Mooi, dat weten we dan ook weer.  
 
Dinsdag 14/4/2009 
Het is voor de eerste keer zonnig weer, al zal het volgens de weersvoorspelling niet blijven duren! 
Maar eerst zien en dan geloven! 
We splitsen op in twee ploegen: een ploeg gaat de Aven de Hures doen, de andere ploeg gaat 
revanche nemen op de Aven des Offraous (de echte dan). We spreken af alles geëquipeerd te laten 
en morgen zullen beide ploegen dan omwisselen en desequiperen. 
Ploeg 1 (Paul met 4 dames: Kim, Maureen, Chloë en Annette) staat rond 10 u reeds in het piepkleine 
gehucht Hures waar zich de grot bevindt. Het is een doline waarin een klein beekje verdwijnt, met een 
merkwaardige ovale grotingang. Hoewel het meer dan 15 jaar geleden is dat ik deze grot laatst deed, 
weet ik er nog vrij veel van; het is dan ook een heel mooie actieve grot, met vele markante putten en 
passages. Tot onze vreugde is de grot nu volledig gebroched, met inoxen broches. En dat volgens 
het boekje, of er zelfs over: hier en daar is de hoeveelheid aan broches wat overdreven.  

 
Vanaf het begin slinkt onze voorraad 
moesketons dan ook angstwekkend 
snel, gelukkig heb ik er twee keer 
zoveel bij als de Speleo Sportive 
aangaf. Economiseren dus, zoveel 
mogelijk direct in de broches 
equiperen en hier en daar een minder 
cruciaal ankerpunt overslaan. Na de 
eerste P33 en P40, magnifiek, laat ik 
Kim verder equiperen. De volgende 
put, P14 langs een hoge witte 
druipsteen coulée, is wat lastiger 
omdat de broches plots ophouden ten 
einde een lange vire. Nog wat geknoei 
in de volgende kleine putten, waar het 
touw te kort blijkt en we boven een 
diep bassin landen, en we staan aan 

het begin van de eerste meander. Oorspronkelijk een lastige hindernis, is het nu een autostrade: 
wegens een reddingsactie is elke bocht er vakkundig uitgedynamiteerd.  
Ten einde de meander, een put waarin naar een balkon moet worden getraverseerd, een klimmetje, 
25 m lage galerij en we staan aan de imposante Puits de l’Echo. Het is in feite een meer dan 100 m 
hoge, perfect cilindrische schacht waarin je op 2/3 van de hoogte uitkomt. Een half uur later heeft kim 
de 64 m diepe put perfect geëquipeerd en staan we beneden. Daar begint de rivier, die door een 
schitterende, ruime meander steil omlaag spettert. Blinkende wanden, bassins en kleine 
watervalletjes: echt genieten. Droog blijven is er niet bij, al gauw zijn we doornat. Ten einde de 
meander bereiken we een groot balkon waar het water omlaag dondert: een vrijhangende P12. 
Beneden kunnen we nog enkele wilde watervallen afklimmen (waardoor we nog natter worden) en we 
staan op -260, voor de beruchte “boyau semi-noyé”. Met dit debiet is deze rattenval onmogelijk te 



passeren, en zelfs met weinig water moet je al gek zijn om je door dit 6 meter lange pijpje te wurmen 
waar heel de rivier door gaat.  
Einde van de rit voor ons; we warmen een paar soepjes, eten eens goed en dan gauw omhoog. Dat 
gaat heel vlot en rond 18u staan we allemaal buiten van het zonnetje te genieten. 
 
Ploeg 2 vindt ditmaal wel de ingang van de Offraous (een grote doline zowat 150 meter verder dan de 
Crapounet) en equipeert vlot tot geheel beneden in een mooie aven. Verrassend is de grote 
hoeveelheid ijs bovenaan de eerste put! 
’s Avonds in de gite maken we pasta met spinazie voor 25 personen i.p.v. 10 (kleine misrekening). 
 
Woensdag 15/4/2009 

Het is weer zwaar bewolkt, en de wind huilt door de 
bomen. Gelukkig geen regen.  
De ploeg van de Hures (Bart, Tobias, Ellen, Friedemann 
en Annemie) vertrekt rond 10 u, terwijl de andere ploeg om 
brood gaat en het eten voor vanavond al gereedmaakt. 
Pas na het middageten gaan we (Paul, Annette, Kim, 
Chloë en Maureen) op weg naar de Offraous. De grote 
doline wordt feilloos gevonden, een meter of 15 lager 
gaapt een groot zwart gat met nog veel ijs en sneeuw. Het 
touw wijst de weg en we hebben Barts equipement maar 
te volgen om een dik half uur later reeds op -166 te staan, 
waar een waterniveau het eindpunt van de grot vormt. Op 
een mooie, kokervormige P38 na zijn alle putten gevormd 
in een scherp gecorrodeerde en sombere kloof, nergens 
veel breder dan enkele meters. Al desequiperend weer 
naar buiten. Weer buiten amuseren Kim en ik ons nog 
even door in een put af te dalen die zich een beetje voor 
de ingang van de Offraous bevindt. 6 meter lager is er een 
afklim, dan een ruime put van een meter of 8 die in een 
tamelijk groot zaaltje uitgeeft met een perfect vlakke vloer 
van fijn zand. Het is hier bar koud, en hier en daar staan 
ijsstalagmietjes. Het eindpunt is een te nauw gat tussen de 

blokken waar licht door schijnt: het komt dus uit in de ingangsput van de Offraous. Gauw weer naar 
omhoog, waar de rest van de desequipeerders 
(Annette en Maureen) intussen gearriveerd zijn. 
Rond 18 u zijn we weer aan de gite, de Hures-ploeg 
volgt een uurtje later. Ook zij hebben zich prima 
geamuseerd, en Bart heeft enkele heel geslaagde 
foto’s gemaakt. 
 
Donderdag 16/4/2009 
Na enkele donderslagen en een stortbui gedurende 
de nacht, zijn we toch wel verbaasd wanneer we 
opstaan: er ligt een laagje sneeuw! Maar de hemel 
is blauw en het zonnetje doet gauw zijn werk. Er is 
toch weer een ploegje grotters vandaag, weliswaar 
voor een kleinere grot: de Aven de Goussoune op 
de Causse Noir (-126, met mooie concreties).  
Rond 10u30 wuiven we de grotters uit: Bart, 
Friedemann, Tobias, Maureen en Chloë.  
Annemie gaat vandaag op bezoek bij Erik en 
Myriam, die in de Ardèche aan het bouwen zijn, in 
Vallon Pont d’Arc. 
De Biekes wandelen, studeren en hangen de toerist 
uit. Het weer is te mooi om onder de grond te 
kruipen. De wandeling voert langs 
duizelingwekkende afgronden, hoog boven de Tarn. 
Terugweg over het plateau, langs schilderachtige 



geheel verlaten (en vervallen) dorpjes. 
De grotploeg is wat op haar honger gebleven, er zat immers een Franse ploeg in de grot. Ze mochten 
gelukkig hun equipement gebruiken.  
Na (nogmaals) een heerlijke maaltijd wordt er urenlang fanatiek Jungle Speed gespeeld, het spel om 
snel reactievermogen en reflexen te testen! Ik onthoud me wijselijk en trek me terug met een 
Rochefort en een leesboek. 
 
De kitzakken voor morgen worden ingepakt. Na lang wikken en wegen wordt het de Aven des 
Patates, in plaats van de Aven de Banicous. Deze laatste is immers mogelijk te nat, na de regenval 
eerder deze week, en het is ook een te verticale grot om met zo’n grote ploeg te gaan doen (je komt 
nergens van het touw). De Patates is afwisselender: kleinere putten, wat meanderwerk, dan een 
machtige vrijhangende put van 65 m die in een enorme galerij uitkomt. In deze galerij vallen nog wat 
putten af te dalen, o.m. de imposante 40 m diepe Puits du Lac.  Annette en ik kennen de grot reeds, 
voor de anderen is het een primeur. 
 
Vrijdag 17/4/2009 
De equipeerploeg voor de Patates (Paul, Bart, Maureen en Ellen) staat vroeg op en vertrekt met 2 
uur voorsprong op de tweede ploeg (Annette, Chloë, Tobias en Friedemann). Kim is jammer genoeg 
ziek en blijft in de gite. 
Na een mooie rit, langsheen piepkleine weggetjes die ons vanuit de Gorges de la Jonte naar boven 
op het plateau van de Causse Noir voeren, bereiken we de grot. Het weer is zeker niet slecht. 
Een half uur later gaan we van start, wat geklooi met de 5 kits voor 4 personen in de nauwe 
ingangszone. Ondanks grote verbredingswerken door de ontdekkers (Alpina Millau) blijft het sportief. 
De putten worden bereikt, ik equipeer. Eén spit op twee is versleten, gelukkig hebben we heel veel 
dyneemalussen bij en er wordt aldus toch een +/- correct en veilig equipement gehangen. Aan de 
Puits Bramal gekomen, de P65, laat ik Bart de eer om deze te equiperen en als eerste af te dalen in 
de mistige duisternis. De put komt na een 30-tal meter uit in het dak van een wel 50 m brede galerij, 
dus vanaf daar daalt men ver van de wanden af, in het sproeiwater van een watervalletje.  
Intussen zijn we reeds ingehaald door de tweede ploeg. We stevenen naar de Puits du Lac, maar we 
kiezen de verkeerde kant van de galerij zodat we aan de Grand Tobogan belanden. Het duurt een 
half uur voor we onze vergissing inzien. Gauw naar de andere kant. Bart wordt naar de Puits du Lac 
gestuurd (een prachtige P40 die boven een meer uitkomt), Paul equipeert een P18 die in de rivier 
uitkomt. Jammer genoeg staat het water beneden vele meters te hoog en moeten we de geplande 

wandeling in de rivier (over 
enkele honderden meters) 
schrappen.  
 
De P18 wordt maar ineens weer 
afgebroken. Gauw naar de Puits 
du Lac waar Bart nog steeds aan 
het zweten is om deze 
geëquipeerd te krijgen; hij zit op 
een verkeerde route tussen de 
blokken bezig. Hij heeft wat 
cruciale spits over het hoofd 
gezien, waardoor er nu geen 
looplijn is om de gladde 
kleihelling die naar de top van 
het gapende gat leidt, te 
zekeren. Met een reserve C10 
wordt gauw een looplijn gemaakt 
rechtgezet, Bart breekt zijn 
verkeerde route weer af en Paul 
equipeert gauw de zaak tot aan 

het meer.  
 
Maar het is intussen al laat zodat enkel de 4 jongens (Bart, Tobias, Friedemann en Paul) tot beneden 
de P40 gaan. Indrukwekkend decor; de galerij is hier meer dan 50 meter hoog, ongelooflijke echo. De 
diepte is hier -250 m. 



Na een kijkje bij het meer, wordt het sein tot algehele uitklim en desequipement gegeven. Dat gaat 
vlot, zodat rond 18 uur iedereen buiten is. Allemaal flink bemodderd met de vettige rode klei die 
vooral de ingangszone van de grot ontsiert. We maken ons de bedenking dat we de week beter met 
de Aven de Hures waren geëindigd; een grot zonder modderspat en stromend water à volonté. Nu 
gaan we nog heel wat schoonmaakwerk hebben thuis. 
 
Rond 19 u zijn we terug aan de gite, waar we Kim en Annemie treffen. Na een lekkere maaltijd van 
enorme gebraden ribbetjes, maken we de voorraad trappisten soldaat: te gek om die flesjes weer vol 
naar huis te nemen. 
 
Zaterdag 18/4/2009 
Opstaan om 7u, gauw eten en de gite opruimen, en rond 8u30 vertrekken we. Ik kies een omweg 
over Les Vignes, want de afdaling over La Malène is met de aanhangwagen bijzonder gewaagd 
(diverse heel korte haarspeldbochten). De terugrit gaat vlot, tot er op 1/3 van het traject plots een 
band van de aanhangwagen klapt; tegen 120 per uur. Ik krijg de auto gelukkig zonder problemen op 
de pechstrook, die hier wel heel smal is. 400 m verder is er een verbreding maar ik kan geen meter 
meer rijden: de aanhanger staat op de velg. Gelukkig is het de rechterkant, dus ik kan het wiel 
wisselen zonder half op de autostrade te moeten zitten. De andere Biekes en Chloë en Maureen 
kijken van op een veilige plek (achter de vangrail) toe. 10 minuten later reeds is het wiel gewisseld. 
Hopelijk houdt de reserveband het uit; we rijden vanaf nu niet harder dan 110 km/u meer.  
De resterende 650 km worden gelukkig probleemloos afgelegd, en iets na 8 uur staan we thuis. 
 
Besluit 
Het doel werd meer dan bereikt, er werd stevig en gevarieerd gegrot. Het weer leek aanvankelijk op 
een ramp uit te draaien, maar na twee dagen regen kwam de spreekwoordelijke zonneschijn. De 
juniors Kim, Ellen, Friedemann en Tobias deden vlot de diepste en lastigste grotten mee, sleurden 
met zware kitzakken en doorstonden zonder gemopper kou en wachten. Onze twee “invités” Maureen 
en Chloë stonden eveneens hun mannetje en bewezen dat de Jongeren van het VVS één en ander in 
hun mars hebben. 
Voeg hierbij een van de beste gites waar we ooit logeerden, een streek met meer grotten dan je baas 
kunt, en een prachtige natuur, en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagde speleovakantie. Voor 
herhaling vatbaar, en hopelijk mogen we dan wat meer van onze eigen leden zien ook. De grotten zijn 
hier magnifiek en het is de ideale leerschool voor het echtere, verticale werk: we deden in totaal op 
één week tijd meer dan 1200 m aan putten. 
 
 
Bezochte grotten: Grotte du Coutal, Aven de Lacas, Aven des Patates, Aven de Goussoune, Aven 
de Hures, Aven de Offraous, Aven de Crapounet 
 
Deelnemers: Friedemann Koch, Ellen De Bie, Kim De Bie, Paul De Bie, Annette Van Houtte, Tobias 
Speelmans, Annemie Lambert, Bart Saey,  Maureen Janssens (De Troglodieten), Chloë Struys (De 
Troglodieten) 
 
Foto’s: Maureen, Paul, Bart,  
 

 



 
Causse Méjean  -  april 2010 in Rieisse 
 
Zaterdag 3/4 komt iedereen na een vlotte rit aan in de gite van Rieisse. Voor de Biekes weliswaar 
met een omweg van twee uur (probleem in Brussel met wiellager van mijn aanhanger en dan “even” 
via Lokeren om alles over te laden in Barts aanhanger). Het weer is wel verschrikkelijk slecht: de 
regen valt heel de dag met bakken omlaag. 
 
Zondag 4/4 gaat ploeg 1 de Aven de la Cheminee (-400 m) equiperen (Paul, Tobias, Annette, Kris) 
tot op -280. De zakken waren al thuis gepakt, de grot ligt op 3 km van de gite en Paul kent ze nog wat 
van lang geleden. Om 16 uur zit het viertal al weer in de gite, de fles Porto soldaat te maken. 
Schitterende, propere grot, waar we niks dan bewondering kunnen opbrengen voor de gigantische 
desobstructiewerken van de MJC Rodez , gespreid over 15 jaar. De rest (Bart, Kim, Ellen, Peter C, 
Annemie, Friedemann) doet de Aven de Mont Buisson 3, een verticale, -137 m diepe aven. 
Zondagavond worden we vervoegd door Eric Boyer van Rodez, een van de drijvende krachten achter 
zowat elke grote exploratie hier op de Causses.  
 

Maandag 5/4 gaat Eric ons “even” hun grot tonen: 
de Aven de la Cheminee. Het trio Peter C, Ellen, 
Annemie houdt het rond -280 voor bekeken, 
jammer want het mooiste van de grot moet nog 
komen. De rest (Kim, Kris, Bart, Paul, Annette, 
Tobias, Friedemann en Eric) equiperen verder 
vanaf -280 tot -365; vooral de laatste P40 is 
grandioos in een supergeconcretioneerd decor en 
in het stuifwater van twee riviertjes die omlaag 
spetteren.  
 
Beneden staan we gauw in de collecteur, een 
kleine rivier die we stroomafwaarts kunnen volgen 
in een gevarieerde galerij. Einde op exact -400, op 
een sifon. Op de terugweg duikt Eric een zijgang in 
(affluent), na enkele honderden meters en een klim 
van 10 m komen we in le Nouveau Monde: een 
reusachtige fossiele galerij. We gaan tot Salle 
David maar de grot loopt hier nog kilometers 
verder. Tot slot doen we nog het stroomopwaartse 
stuk van de collecteur: magnifiek uitgesleten. Oh ja: 
de paar kilometers die we hier beneden afmaalden 
telden voor drie, want aan Erics bekende 
speedtempo. Volgt nog een laatste formaliteit: bijna 
500 m touw desequiperen maar dat gaat allemaal 
vlot en rond 20u is de laatste man buiten. Aanrader 
voor wie een gevarieerde, propere en stevige grot 

wil doen, met meer dan alleen putten. 
 
Dinsdag 6/4 gaan de diehards (Bart, Kris, Tobias, Peter C, Friedemann) de Aven de Trouchiols 
doen, een grote openluchtput van 128 m diep, in één keer omlaag. Eentje uit de oude doos voor de 
Biekes, dus die gaan inkopen doen in Florac en wat wandelen, samen met Annemie. Het weer is 
overigens heerlijk. Daarna worden de kitzakken ingepakt voor de grote klepper van morgen: de Aven 
de Banicous (-340, 6 kits touw).  ’s Avonds, wanneer de grotters terug zijn, blijkt dat zij een hele 
middag achter de Trouchiols hebben gezocht. Niet gevonden, wel in 3 andere putten gezeten, 
waaronder een die vol rottende karkassen van everzwijnen lag. 
 
Woensdag 7/4: de equipeerploeg (Bart, Kim, Ellen, Annette en Friedemann) vertrekt vroeg naar de 
Aven de Banicous (-344 m) (die ook al vlakbij de gite ligt). Ik heb Bart het equipement in zijn nek 
gedraaid (ik equipeerde de grot een jaar of 10 geleden en herinnerde mij dat het best pittig was!); 
ongetwijfeld zal hij hier veel ervaring mee opdoen. De desequipeerploeg (Tobias, Annemie, Kris, 
Peter en Paul) wacht geduldig 3 uur en gaat dan de anderen achterna. De Banicous is een van de 

Annette en Fried rond -370 in de Cheminée 



meest indrukwekkende avens die er te doen valt, de putten zijn allen overmaats van diameter. Op -
145 eindigt een prachtige P53 boven een groot en diep meer, via acrobatische richels moet men het 
meer oversteken. 

 
Dan een reeks zeer natte putten waarin droog 
blijven onmogelijk is, en dan de big one, waar we 
alle equipeerders terugvinden die op een richeltje 
staan te kleumen tot Bart diep onder hen het touw 
heeft uitgehangen. Het wachten duurt lang maar 
het is het waard. Een eerste verticale (P22) gaat 
naadloos over in de gigantische P94. Na 40 m 
wordt deze wel 20 meter in diameter en gaat het 
vrijhangend omlaag. De put is van boven tot onder 
geconcretioneerd; schitterend. Een laatste kloof 
van 23 m besluit de verticale die in totaal dus 
zowat 140 m diep is. Nog een P12 en we staan 
bijna beneden, waar we ons in de Fagnoules 
wanen: dammen en flexibele buizen kanaliseren 
hier het water van de rivier en laten toe de laatste 
ressauts droog af te geraken. Infrastructuurwerken 
van de MJC Rodez, die jammer genoeg niet 
toelieten om het vervolg van de grot te vinden. 
Volgt nog een flink desequipement; maar om 20u 
staan we buiten en zit de klus erop. Prachtige trip. 
 
Donderdag 8/4: na de klepper van gisteren is het 
een rustdag. De 4 Biekes doen een magnifieke 
wandeling langs de “balcons” van de Jonte en Tarn 
(langs o.m. de beroemde Vase de Sèvre, een 20 m 
hoog vaasvormig restant kalksteen, en langs de 
Balcon du Vertige: duizelingwekkend hoge 

afgronden. De anderen (Bart, Friedemann, Peter, Annemie, Tobias, Kris) bezoeken eerst de Aven 
Armand,  een toeristische grot die je echt wel een keer in je leven gezien moet hebben. Hun plan om 
daarna de vlakbij gelegen Aven de Barelle te doen moeten ze opbergen want er zit een andere ploeg 
in. Dan maar naar de Aven des Avens, die ze bij 
gebrek aan een topo en het juiste materiaal slechts 
half kunnen bezoeken. 
 
Vrijdag 9/4 is het opnieuw heerlijk weer, het lijkt wel 
zomer. Paul en Annette gaan de voorraden weer op 
peil brengen in Florac, spelen taxi omdat er een auto 
te weinig is voor de grotploeg, en gaan wandelen in 
de buurt. De anderen (Bart, Friedemann, Peter, Kim, 
Ellen, Tobias, Kris) gaan nog een diepe doen: de -
320 m diepe Aven de Drigas. Vele kleine putten 
maar een massa touw en equipeerwerk. Ook in deze 
doline blijkt een titanenwerk te zijn verzet qua 
desobstructie; er zijn honderden kubieke meters puin 
uitgehaald (door l'Aragonite van Millau). Maar de 
beloning was er dan ook naar: een magnifieke grot. 
Geen enkele put dieper dan 20 m, maar er zijn er wel 
héél veel en er gaan dan ook 5 kits touw mee! Rond -
160 is er een nauwere passage waarin jammer 
genoeg Peter forfait geeft; want er voorbij ligt het 
mooiste stuk van de grot; proper, aquatiek, een 
opeenvolging van bassins en putjes. Wegens het 
vele equipeerwerk wordt het wat te laat en zo wordt 
ergens rond -260 de terugtocht aangevat. Volgend 
jaar maken we dit karwei af! 

Rond -330 in de Banicous 

Aven de Drigas 



 
Zaterdag 10/4 is het nog steeds prachtig weer. We hebben bijna 700 m touw vuil gemaakt dus gaat 
een ploeg (Kim, Peter, Bar, Friedemann en Ellen) naar de Tarn (rivier), om aan het pittoreske dorpje 
Castelbouc touwen te kuisen. Niet zonder eerst de Grotte de Castelbouc Nr 4 te hebben gedaan: 
een enorme tunnel die na bijna een halve kilometer eindigt op een diepblauwe en grote sifon. Onder 
het motto "zot zijn doet niet zeer" gaat een trio mafkezen wat in het ijskoude water zwemmen.  
Intussen zitten Paul, Annette, Tobias en Kris in de Aven de Lacas, de mega-ontdekking van de MJC 
Rodez, die we vorige jaar reeds bezochten. Voor het eerste duo wordt het een foto-sessie tot -200, de 
andere twee gaan tot -300 en doen een stukje rivier. De grot is nog steeds in explo en vast 
geëquipeerd. Schitterende grot met prachtige, ruime putten. Aan de ingang babbelen we wat met de 
mannen van Rodez: zij hebben vorig weekend "de collecteur" ontdekt. De kilometers rivier die we er 
vorig jaar reeds deden, blijken dus maar een zijriviertje. Van deze grot horen we nog! 
 
Zondag 11/4 gaan we allen naar huis. Een fantastische week met voor elk wat wils en vooral droog 
weer.   
 
 
Bezochte grotten: Aven de lacas, Grotte de Castelbouc 4, Aven de Drigas, Aven des Avens, Aven 
Armand (toer.), Aven de Banicous, Aven de la Cheminée, Aven de Mont Buisson 3,  
 
Deelnemers: Peter Coun, Friedemann Koch, Ellen De Bie, Kim De Bie, Paul De Bie, Annette Van 
Houtte, Tobias Speelmans, Kris Vermeulen, Annemie Lambert, Bart Saey 
 
 

 
Eric Boyer, Tobias, Kris, Bart, Peter, Annemie 

Kim, Annette, Paul, Friedemann 
Ellen 



Causse de Larzac  - April 2011 - in Viala du Pas de Jaux 
 
 
Bart, Kevin, Ellen en Fried vertrokken al enkele dagen eerder en zouden eerst nog wat gaan 
klimmen/kayakken in de Ardèche. De Biekes en Annemie zouden vrijdagochtend vertrekken. 
Oorspronkelijk zouden ook Sven Servaes en Peter Coun meegaan. Zij zouden zaterdagochtend 
vertrekken, doch door een panne aan Svens auto (donderdagavond) moesten zij afzien van hun 
deelname.  
 
Vrijdag 15 april 2011 
Iedereen arriveert op tijd en stond in het rustige dorpje Viala du Pas de Jaux, wereldberoemd 
vanwege zijn monumentale vierkante toren, die rond 1200-1300 door de Tempeliers was gebouwd. 
Het 27 m hoge gevaarte was van kilometers ver zichtbaar en dat was wel handig, want onze gite lag 
immers tegen die toren aangebouwd. Een uitstekende gite, zeer ruim, en met alle mogelijk comfort. 
Enig nadeel: massa’s vliegen wegens de vele boerderijen rond het dorp, maar de felle Mistral die ons 
de komende week elke dag zou uitwaaien, blies de beestjes gelukkig een paar honderd kilometer 
verder. En de inderhaast gekochte vliegenvangers zouden de komende dagen honderden 
slachtoffers maken. 
Het weer is uitstekend en dat zal zo blijven voor de rest van de week! 
 
Zaterdag 16 april 2011  
Een delegatie zal vandaag deelnemen aan het ARSIP-treffen in Millau: Paul, Annette, Bart, Fried en 
Kevin. Leuk samenzijn met een 30-tal andere Arsipiens, voor een dagje rond enkele thema’s (topo, 
communicatie). We ontmoeten Jean-François Pernette, ontdekker van  het Systeem van Anialarra en 

de BU56. Vooral ’s avonds is het 
plezant met (te)veel lekkers en 
spiritualiën en wat filmpjes uit de 
oude doos. 
 
De rest doet de Aven de la 
Cledelle, een grot (-97) die vlak 
bij de gite ligt. Echter zeer weinig 
bezocht en dus gaat het 
equiperen niet zo gemakkelijk. 
Finaal geraakt slechts een trio 
(Kim/Florian/Tobias) beneden de 
mooie P58 waarop de grot 
eindigt. 
 
Zondag 17 april 2011 
Annette en Paul brengen de 
voormiddag door bij de Arsip, 
Paul geeft er 2 uur lang uitleg 
over topografie. Dan middageten 
in de zon; in de namiddag naar 
de gite. Daar vinden we Kim en 
Ellen. Ook Ellen VB is 

thuisgebleven want heeft een verkoudheid (en die zal de komende dagen ook bij de rest van de 
bende toeslaan). 
De rest (Bart, Fried, Kevin, Tobias, Florian, Annemie) is de Aven du Mas Raynal gaan doen.  
 
Verslag van Bart: Abîme du Mas Raynal, een grot die hoofdzakelijk bestaat uit een grote ingangsput, 
en toch met overtuiging het statuut van absolute klassieker draagt. Deze plusminus (de cijfers 
variëren naargelang de bron) 100 meter diepe afdaling belooft alleszins de moeite te zijn. We 
equiperen de grot in twee ploegen. Friedemann, Tobias en Bart dalen vrijhangend af. Florian, Kevin 
en Annemie vervoegen ons halverwege langs enkele parallelle putten. Vanaf hier heb je een prachtig 
zicht op de door het zonlicht belichte, ruime vrijhang.  Beneden land je in een bulderende rivier, 
ontsierd door betonnen en stalen restanten van een oude dam. Een project uit de jaren '20 dat nooit 
enig succes kende. We volgen la Sorgues nog een klein stukje opwaarts. Een mooi stukje rivier 

De jonge wolven bekijken samen met Jean-François Pernette de topo van de 
Anialarra 



gekenmerkt door enkele helderblauwe bassins. Een aantal sifons versperren hier de verbinding met 
de nabijgelegen Aven de Petites Fleurs Bleues.  
 

De 4 Biekes gaan rond 15 u de grot van morgen 
zoeken: Cabane de St Paul de Fonts. Mooie 
ligging, magnifiek gelegen in een grote cirque. 
We deden de grot enkele malen, lang geleden, 
en hebben er een goede herinnering aan. 
 
 
Maandag 18 april 2011 
Prachtig weer maar een snijdend koude mistral. 
Uitgebreid ontbijt met lekker vers stokbrood, dan 
naar de grot: de traversée van de Pas Destrech 
naar de Cabane de St Paul des Fonts. Ver is 
het niet, 3 km van de gite.  
Tegen elven met heel de bende op weg, 11 
man! Een oud pad slingert zich omlaag in de 
spectaculaire “cirque”. Aan de tweede 
haarspeldbocht moeten we zijn:  Fried equipeert 
over de rand, afdaling van 35 m die ons aan de 
voet van de rotsen brengt. Daar vinden we de 
Pas Destrech. Een heel mooie meander, vaak 
prachtig sleutelgat. Lichtgrijze rots, stofdroog: 
we zweten ons te pletter. Na een uurtje wordt 
het wat lastiger, meer kruipen, meer modder. 
Dan zoekwerk na een paar putjes, dan heel 
sportieve nauwe meander, tot uiteindelijk in de 
immense grote zaal van de Cabane de St Paul 
des Fonts. Het is al tegen 14u, we eten eerst 
en verkennen dan de amont: 400 m mooie 

rivier, heel laag water, tot aan de sifon. Er voorbij vervolgt de grot nog 2 kilometers, maar dat is niet 
voor ons. Daarna stroomafwaarts, richting uitgang.  
 

Nog honderden meters 
door enorme zaal, dan 
mooie rivier in heel 
grote galerij. Passage 
van de meren, 
kristalhelder water, 
waterpret met de boot. 
Uitgebreide fotosessie 
met de vlag van de 
sponsor. Daarna 
opnieuw immense 
galerij (vaak 10 m 
breed) tot aan de 
ingang van de grot, die 
lang geleden dienst 
deed als kaasfabriek. 
De mens heeft hier 
indrukwekkend veel 
werk verricht, er zijn 
over wel honderd meter 
lengte kamers en 
vloeren gemetseld. Die 
kamers zijn nu een 

schuilplaats voor vleermuizen, en we zien er tientallen. Buiten tegen 17u, na een uur of 6 stevig 
grotten. Een geweldige trip! 

In de rivier van de Mas-Raynal 

In de Cabane de St-Paul des Fonts: even de sponsor in het flitslicht zetten 



’s Avonds eten we een lekkere spaghetti, door Bart met liefde bereid. Dan een uurtje met zijn allen de 
kits maken voor de Bise morgen, want dat zal een stevige trip worden. 
 
Dinsdag 19 april 2011 
Vandaag staat er een wat grotere brok op het menu: de traversée van de Aven de la Bise. Deze grot 
is een exploratie van Rodez/Alpina. Een reeks putten geeft toegang tot een forse rivier op -150 die 
men vele honderden meters stroomopwaarts kan volgen tot aan een sifon. Net voor de sifon is er een 

enorme omhooglopende 
put die door hen werd 
uitgeklommen: de Puits 
Faust. Een huzarenstuk! 
133 m hoger liep de put 
dicht in een nauw 
meandertje, maar omdat 
men daar slechts 12 m 
onder de oppervlakte 
zat, is daar een grote 
desobstructie gedaan 
waardoor er nu een 
tweede ingang is. 
Na wat zoeken vinden 
we beide grotten. Ploeg 
1 gaat er in langs de 
gewone putten (Kevin, 
Paul, Annette, Florian en 
Ellen VB) en ploeg 2 
langs de Puits Faust 
(Fried, Bart, Kim, Ellen 
DB, Tobias). Bedoeling 
is elkaar beneden te 
kruisen. 
Langs geen van beide 
kanten blijkt het 

equipement eenvoudig te zijn, en het kost elke ploeg toch wel een uur of 3 voor ze hun pootjes in de 
rivier kunnen baden. Prachtig diep blauw water, eerst door en over een grote instorting, daarna in een 
hoge en honderden meters lange diaklaas. Voortdurend vorderen in spantechniek boven water van 
vele meters diep. Niet moeilijk maar wel mooi en spectaculair. De passage van een diep bassin, via 
een overhangende klim van 3 m, is even wat lastig. Een touwtje brengt oplossing. 
 
Nadat beide ploegen elkaar gedag hebben gezegd, beginnen we aan de uitklim. Kevin als eerste, 
gevolgd door vriendin Ellen. Kevin is zowat 40 meter hoog wanneer hij per ongeluk een groot blok (+/- 
10 kg) laat vallen. Ellen die er 20 meter onder zit, heeft ongelooflijk veel geluk want het blok schampt 
haar schouder, zonder erg. Florian, Paul en Annette die nog eens 20 meter lager zitten duiken alle 
kanten op maar gelukkig blijft het blok op een randje boven hen balanceren. Het is met een bang 
hartje dat we de rest van de 130 m diepe put uitklimmen. De put is magnifiek maar veel plezier 
hebben we er niet meer aan. Dit had een verschrikkelijk ongeluk kunnen zijn, gelukkig hadden we 
onze engelbewaarder weer eens bij. 
 
Woensdag 20 april 2011 
Het is voor de zoveelste dag op rij stralende zon maar met veel wind. De Biekes gaan in St Afrique 
proviand inkopen voor heel de bende, daarna middageten en dan toeristen in La Couvertoirade. Zeer 
mooi dorpje, daterend uit de 13de-14de eeuw en volledig omwald en versterkt! Carcasonne in het klein, 
zeg maar. 
De rest gaat grotten:  
 
Verslag van Bart: Een klein zanderig grotje voor vandaag. Aven des Roques in het nabijgelegen 
l'Hospitalet-du-Larzac. Een plaatselijke gendarme, met een héél grote revolver, volgens getuigen, 
komt even kordaat duidelijk maken dat we niet aan speleo mogen doen aan de andere kant van de 
autosnelweg. Speleo's maken daar teveel gaten blijkbaar. De grot gaat van start met enkele kleine 

Rarara wat gebeurt er hier? Onderaan de Puits Faust in de Aven de la Bise



putjes, gevolgd door sporen van geëngageerde desob-werkzaamheden. Een compacte laminoir 
verschaft toegang tot een klein riviertje in een hoge, lange, smalle diaklaas die de grot domineert. 
Annemie, Tobias, Friedemann, Ellen VB, Kevin, Florian en Bart tekenden present. 
 
Die avond wordt er ongelooflijk lang gepalaverd over welke grotten we morgen gaan doen. 
Uiteindelijk wordt heel laat ’s avonds alle touw gereedgelegd voor 3 grotten (Aven des Pauvres, Aven 
de la Trémie en Aven de la Portalerie). 
 
Donderdag 21 april 2011 
Steeds hetzelfde prachtige weer: zon en koude Mistral. Bart en Paul hebben ditmaal de verkoudheid 
in hun lijf zitten, dus wordt het programma iets aangepast. Een klein ploegje (Annette, Kevin, Florian 
en Ellen VB) gaan de Aven des Pauvres doen. Een -220 met de diepste put van de Causses, een 
machtige P153. Paul deed de grot reeds toen ze net ontdekt was in 1994 en verkiest naar de 
klassieker der klassiekers te gaan, de Aven de la Portalerie. Met zijn zeven daarheen: Kim, Ellen DB, 
Annemie, Bart, Tobias, Fried en Paul. 
 

De Aven de Portalerie is 3 grotten in één…  
Mooie ingangsput (P15) gevolgd door een ruime 
galerij die oorspronkelijk heel mooi moet zijn 
geweest, maar nu platgelopen is door de 
plaatselijke toeroperators die er gidsingen 
houden. Alles zwartgeblakerd van de carbuur. 
Wat bassintjes en putjes leiden naar een grote 
zaal met concreties. Tot zover het oninteressante 
deel van de grot. Deel twee: passage van een 
grote blokkeninstorting waarin we toch wel een 
uur zoeken, gevolgd door lage en modderige 
galerijen die rijkelijk geconcretioneerd zijn. Na 
een afklim bereiken we een zaaltje van een 
meter of 10 diameter waar we ons eten (en 
Annemie) achterlaten, denkende dat de grot bijna 
gedaan is. Volgens de beschrijving is de sifon (-
149) niet veel verder. Deel drie van de grot blijkt 
alles goed te maken. Zeer sportieve progressie, 
in hoge diaklazen in een soort sponsachtige rots. 
Diep onder ons een riviertje. Veel spantechniek, 
enkele vernauwingen, een afklim van 8 meter. 
De sifon staat droog en wordt gepasseerd, er 
voorbij loopt het nog heel ver door. De moedigen 
(Fried, Tobias, Bart) wagen zich aan heel brede 
oppo’s boven diepblauw water en worden 
beloond met een eindpunt in een brede, lage 
zaal. We scheuren van de honger en dorst en 
lebberen wat water uit een gourtje. Gauw terug 
naar ons eten, en Annemie in de zaal.  Buiten 
rond 17u30, al bij al een fijne trip. 

 
Verslag van Annette: Aven des Pauvres 
Met een ploegje van 4 (Ellen VB, Kevin, Florian, Annette) naar de Aven des Pauvres die gemakkelijk 
gevonden werd dankzij een precieze beschrijving van Paul die er in lang vervlogen jeugdige tijden in 
afdaalde. De aardeachtige ingangsput is nu omgeven door een hekwerk met een poort waarop een 
bordje prijkt i.v.m. waterwinning, maar geen ingangsverbod. Na het equiperen op diverse natuurlijke 
en onnatuurlijke ankerpunten stond ik boven aan de imposante P153. Na de ankerpunten boven aan 
de put gaat het vrijhangend tot ongeveer op -40, daar een fractie en weer een 80-tal meter 
vrijhangend , enkel onderbroken door een te passeren knoop, tot op een platform. De put is zeer 
indrukwekkend. Vanaf het platform nog 20 m omlaag in de drup, het lekt er langs alle kanten. Daarna 
nog een P8, waarna we onze bokes oppeuzelden. Vervolgens equipeerde Florian de laatste put tot 
waar een gedesobstrueerde meander vertrekt die we tot het einde (zowat -220 m) afkropen. 

Beurt afwachten in de Aven de la Portalerie 



Daarna terug omhoog, het desequipement werd verzorgd door Kevin en Florian terwijl de dames 
voorop gingen. Alles ging vlot maar iedereen uitte dezelfde klacht: aan het uitklimmen van de P153 
scheen geen einde te komen. 
Enige minpunt van de dag: de omgeving was vergeven van processierupsen waaraan sommigen 
onder ons jeukende herinneringen overhielden. 
 
Die avond, na een heerlijke maaltijd, weer heel lang gepalaver over de grot van morgen. De 
verkoudheid heeft nu ook Kim aangestoken, Paul is zo slap als een vod, Bart al niet beter. 
De plannen om de week af te sluiten met een heel grote trip in de Puech Nègre (-400) worden wat 
bijgestuurd. De Biekes gaan wandelen, voor de grotters zal het Puech Nègre worden maar dan enkel 
de puttenreeks tot -270. De kits worden ’s avonds laat nog gemaakt. 
 
Vrijdag 22 april 2011 
Onze laatste dag mooi weer, naar het schijnt! Geen ramp want overmorgen moeten we toch naar 
huis. Annemie en Paul gaan nog gauw wat proviand inkopen. In de namiddag: mooie wandeling van 
11 km in de omgeving van ons dorpje. Afdaling in de Cirque van St Paul des Fonts, via de GR, en 
vervolgens weer uit de cirque klimmen richting La Vialette. Prachtige vergezichten. Dwars doorheen 
de Causses terug naar de gite. (Op onze wandeling werden we vergezeld door een hondje van in het 
dorp, een ruwharige teckel die we “Flap” noemden. Het beestje had een leeuwenhart en stortte zich 
onderweg op de plaatselijke katten en koeien en zorgde voor chaos en terreur in een grote kudde 
schapen. Vrij genant, want iedereen dacht dat het onze hond was, natuurlijk). 

 
Verslag van Bart: Aven de Puech Nègre werd ons sterk aanbevolen door de anciens. Links en 
rechts hadden we echter opgevangen dat een tocht in deze -400 niet te onderschatten valt. Je dient 
eerst 300m ingangsputten te equiperen, onderweg onderbroken door een lange meander, om dan in 
een kilometerslange kluwen van galerijen te belanden. Moeilijk om alles op een dag te bezoeken, 
zeker als niemand in de ploeg het traject kent. Bovendien lag de grot op ongeveer een uur rijden van 

Het dorpje en de cirque van St-Paul des Fonts, waar de Pas Destrech en Cabane liggen 

Grotte de Pas 
Destrech Grotte de la 

Cabane 



de gîte. Volgend plan werd opgevat: Kevin, Bart en Tobias vertrekken vroeg en equiperen de grot. 
Friedemann, Florian en Ellen VB dalen rond de middag af. Onze ambities werden niet te hoog 
ingesteld. We zullen enkel de putten equiperen tot -270 en een stukje rivier verkennen. Dit met het 
idee om bij een volgende gelegenheid vlugger op -300 te staan en een groter deel van deze aven te 
bezoeken. 
En of we terugkomen. Iedereen was het erover eens, dit is een schitterende, gevarieerde grot. Het 
equipeerwerk en de route tot in de rivier bleken trouwens een heel haalbare kaart. Om 20u stonden 
we allen, nog vrij fris, weer in het dennenbos. 
 
Zaterdag 23 april 2011 
Het opstaan is voor zij die tot 3 u ’s ochtends voor de open haard zijn blijven hangen en een aanslag 
hebben gepleegd op onze voorraad Trappisten, een moeilijke zaak. Het is vandaag zwaarbewolkt en 
wat druilerig maar dat belet ons niet om met zijn allen buiten de touwen te gaan kuisen. Met de 
beperkte middelen die we hebben (water, een curverbox en een touwenborstel) zit het karwei er 
binnen een dik uur al op. Bart, Kevin en Ellen VB gaan vandaag wat niksen en shoppen in Millau. De 
rest (Annette, Paul, Ellen, Kim, Florian, Friedemann, Tobias, Annemie) gaat na het middageten nog 

een klein grotje doen: de Aven Emilie in de 
Gorges de la Dourbie. We hebben geen 
wegbeschrijving noch equipeerfiche bij, doch Paul 
heeft de grot in een ver verleden gedaan (20 à 25 
jaar geleden) en rekent op zijn geheugen om de 
grot te vinden. Ook op het geheugen van Florian, 
die denkt de grot te hebben gedaan.  
Enfin, aan de juiste haarspeldbocht gekomen, blijkt 
het geheugen van Paul nogal wat van zijn pluimen 
te hebben gelaten, en Florian heeft al helemaal een 
black-out, want we zoeken toch wel een dik uur en 
finaal lijkt de enige mogelijkheid een afdaling langs 
bijna verticale rotsen om zo aan de voet van een 
rotsmassiefje te komen. Gelukkig hebben we 25 m 
reservetouw bij en die blijkt net lang genoeg. De 
gezochte grot ligt inderdaad beneden aan die 
rotsen. Lage ingang, op de buik erin en dan 
verrassing: een enorm gat opent zich voor ons: het 
is het begin van de prachtig vrijhangende P23, die 
een diameter heeft van minstens 10 meter. 
De put is magnifiek geconcretioneerd, slechts 
zelden gezien! Beneden gaat een grote galerij steil 
omlaag, ook al met schitterende concreties. 
Hoogtepunt is de wel 5 meter hoge sneeuwwitte 
kolom die na een 50-tal meter de attractie van de 
grot vormt. Verder kunnen we niet, want een 
overhangend balkon van 7 m hoog vergt een touw 
en dat hebben we gebruikt voor de afdaling van de 

rotswand buiten. Maar daar beneden eindigt de grot toch; vrij verbazend want deze enorme galerij 
kan eigenlijk niet zomaar stoppen! 
 
Tobias vergast ons ter plekke op een doedelzakconcert. De akoestiek is geweldig goed en Tobias 
kan er echt wel iets van! Na een uitgebreid repertoire van deuntjes is het de beurt aan Paul die met 
hulp van Annette en Kim al het moois op foto vastlegt. Intussen oefenen Fried en Florian de edele 
“castratietechniek” in op het touw van de ingangsput. Daarna allen naar buiten en gauw naar de gite 
waar het achtergebleven trio (Bart, Kevin en Ellen VB) op ons wacht met lookbroodjes en een lekkere 
pastaschotel. 
 
Onze laatste avond wordt, na een verhit Junglespeed spel, weer voor de knetterende haard 
doorgebracht en dat tot in heel vroege uurtjes. Morgen gaan we naar huis. We kunnen terugblikken 
op een heel leuke week, met toffe grotten en vooral prachtig weer. Wat jammer van de bacillen die 
rondwaarden en de ene na de andere te grazen namen, maar dat hoort er ook allemaal bij. 
 

La Dame Blanche in de Aven Emilie 



Vers van de pers : nadat de layout van dit verslag al was gemaakt, kwam dit nog binnen (door 
Kim & Ellen): 
 
Aven de la Clédelle, Zaterdag 16 april 2011 
Deelnemers: Ellen V., Tobias, Annemie, Florian, Kim, Ellen D.B. 
Na een speurtocht van twee à drie uur, vinden we eindelijk de ingang van de Clédelle. Een onnozel gat 
van nog geen meter diameter tussen enkele struiken, volgens de beschrijving gelegen in ‘un découvert’ 
(abaheuh?). Kim is de equipeerster van dienst. De grot begint met een klein putje, te equiperen op een 
metalen buis die dwars over de ingang ligt. Beneden aan dat putje ligt een onstabiele berg puin, 
waartussen we naar beneden moeten kruipen. Even verder komen we aan een R4. Wederom geen spits 
te bespeuren. In een meanderachtig geval gaan we om het hoekje om bij een lastige fractie geraken, 
waarna we afdalen in een mooie put. We landen in een ondiepe plas. Dan een beetje meanderen en 
nog een klimmetje van een viertal meter af. De P58 begint met een etroiture. Daarachter vindt Kim 
geen dubbel ankerpunt meer en ze wil het risico niet nemen. Iedereen komt de put wel even langs 
boven bekijken. Enkelen druipen al terug af naar de uitgang. Plots ziet Florian (Stenlight!) toch nog 
een tweede spit en besluit om de put af te dalen. Onderweg moeten nog enkele fracties gepasseerd 
worden. Tobias en Kim volgen mee tot beneden, de rest ligt ondertussen alweer buiten in het zonnetje. 
De P58 blijkt een zeer mooie put te zijn. Tobias desequipeert en rond half 7 is de laatste buiten. 
 
 
Bezochte grotten: Aven de la Clédelle, Aven des Pauvres, Aven de la Bise (1+2), Aven de Puech 
Nègre, Aven de la Portalerie, Pas Destrech, Grotte de la Cabane de St Paul des Fonts, Grotte des 
Roques, Aven Emilie, Aven de Mas Raynal. 
 
 
Deelnemers: Kevin Leys, Ellen Van Beeck, Florian De Bie, Bart Saey, Friedemann Koch, Tobias 
Speelmans, Annemie Lambert, Annette Van Houtte, Kim De Bie, Ellen De Bie, Paul De Bie 
 
Verslag: Paul De Bie, tenzij anders vermeld 
 

 
Kevin, Paul, Florian, Bart, Annemie, Annette 
Ellen VB, Friedemann, Ellen DB, Tobias, Kim 
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