
 Activiteitenverslag SC Avalon 2015 

Januari 

03/01 Duiktocht in de Sainte-Anne voor Sven DV, Gleb, Paul, Annemie, Paul VI  
Sven en Gleb waren de duikers, de anderen waren sherpa. Er werd gedoken in het meertje achter de 
brievenbus. En er werd ook een filmpje van gemaakt. 
 
10/1 Sainte Anne door Paul en Annette. 
Enerzijds een wederoptreden van Annette na haar operatie om eens te zien of het al wat lukt. Anderzijds 
diverse schoonmaak- en afbakeningswerkjes.  
 
17/1 Nieuwjaarsreceptie in ons clublokaal  
Het was weer een gezellige bijeenkomst. 
 
25/1 Fagnoules gidsing van 3 mensen van Styx (Jo Antheunis, Kjell + vriendin Brecht) + Matthias, Sven DV 
en Paul DB.  
Vlotte gidsing via boveningang erin, eruit via Chantoir du Buc. 
 
25/1 Prospectie in Heure door Jos en Dagobert. 
Ontdekking van interessant gaatje, mogelijk een vroegere resurgentie. 
 
31/1 Chawresse door Paul, Gleb en Erik 
Klassieke trip met enkele kleine EHBO interventies. Al bij al een goede kennismaking met de grot voor de 
nieuwere leden. 
  

Februari 
 
1/2 Desob in Heure door Jos en Dagobert. 
Kleine doorbraak, na 2,5u graven werd een klein zaaltje ontdekt.  
 
7/2  Touwtraining in Koekelberg. Hervé als deelnemer, Kevin, Bart, Kim en Tobias als begeleiders. 
Als voorbereiding op het eerste VVS jongerenkamp in de Ardèche. 
 
8/2 D3 voor Paul, Erik, Mich, Jos en Dagobert 
Eerste sessie van het  jaar maar zeker niet de laatste. Enige progressie gemaakt. 
 
10/2 RVB ter voorbereiding van de AV voor  Rudi, Paul, Annette, Annemie, Dagobert 
 
14/2 Gleb gaat enkele mijnen verkennen in de buurt van Isnes. 
Hij  ontdekt zowaar nog een actieve mijn. 
 
15/2 Galerie des Sources voor Alice, Erik, Mathias en Gleb 
Een klassiek bezoek van de grot en voor Alice een eerste kennismaking met de Belgische ondergrond. 
 
21/02 Trou de 'l Eglise voor  Alice, Paul VI, Annemie, Erik 
Uitgeweken naar Eglise omdat Nou Moulin te nat was. 



 
27/02 Algemene vergadering Sc Avalon 
 Er was een kleinere opkomst dan vorige jaren. De verkiezingen brachten een nieuwe voorzitter  Bedankt 
Annette voor het interim voorzitterschap. 
 
28/02 Trou Bernard voor Alice, Paul VI, Annemie, Gleb en Erik. 
Afdaling via centrale as.  Alice en Gleb gaan tot aan de sifon en Annemie, Erik en Paul VI doen de Méandre 
SSN niet zonder enige moeilijkheden.  
 

Maart 
 
01/03 D3 voor Paul, Annette, Mich, Flip, Dagobert. 
Na een hele dag slavenarbeid 2,5m gevorderd.  
 
27/02 - 01/03 Jongerenweekend voor  Tobias en Kevin. 
  
07/03 - 08/03 Brevet A voor Kevin, Tobias, Sven S, Paul VI als 
lesgevers, Sven de Vos als cursist. 
Sven heeft zich in ieder geval geamuseerd op zijn eerste brevet week-end. 
 
08/03 Trou du Manants voor  Annemie, Erik, Rudi.  
Ze hebben de ganse grot binnenste buiten gekeerd, op een klein stukje na. Een leuke tocht! 
 
13/3 Sainte-Anne voor Paul en Annette reinigingswerken. 
 
14/3 AV VVS voor Annemie, Kim, Dagobert, Tobias, Kevin 
 
 15/3 Trou Odett in Heure voor Sven DV, Jos en Dagobert verder  graven en puin ruimen. 

17/3 BANFF filmfestival voor Rudi, Jos, Andreas 

21/3 Fagnoules voor  Gleb en Annemie. Onderhoudswerk en klassieke tripje 
 
22/3 Trou Odett  voor  Dagobert en Erik - verdere desob   
 
29/3 Trou Odett  voor Jos, Dagobert en Erik – verdere desob 
 

April 
 
5/4 Surprises voor Paul en Annette  
Paul en Annette werkten verder in de reseau Lumbago.  
 
12/4 D3 voor Paul en Annette – desob en topo 
 
3/4 - 12/4 Jongerenweek in de Ardêche  voor Kim, Tobias, Kevin, Tony, Hervé, Bart 
Jammer genoeg geen detail verslag gekregen van de bezochte grotten maar het was wel een succes. 
 
 
  



4/4 - 11/4 Paaskamp in De Lot voor Gleb, Mich, Herman, Annemie, Paul VI, Mathias, Erik en Mario 
Het was een zeer aangename aflevering van het paaskamp met een goede opkomst. Er werd heel wat gegrot 
in deze week. Hieronder een kleine opsomming. 
Igue de Saint Sol: 65 m putten en horizontale galerij waar veel boetseerkunst te zien was.  
Igue de Viazac (diepste van de Lot): 228 m diepe putten en een meer waar er al een boot lag. Jammer voor 
Gleb die de grote speleoboot van de club voor niets mee naar beneden genomen had. Igue de Diane: P30 en 
geconcretioneerde zaal.  
Igue de Planagrèze: Met de rivière suspendue die wordt gezwommen. De laatste putten naar het meer 
worden opgegeven vanwege bijtende koude van enkele moedige zwemmers.  
Igue de Combettes: Mooie putten geven uit op een rivier die wordt gevolgd.  
Combe Cullier: mooie drukgangen en trossen vleermuizen.  
Grotte du Saut de la Pucelle: deze rivier is 2,8 km lang en gaat 160 m diep de lapiaz in, 10 uur lang ambiance 
aquatique. 
 
14/4-16/4 Haute Marne omgeving Poinson-les-Fayl  voor Jos, Dago en Hervé 
Eerste exploratie stapjes van SC Avalon in de Haute Marne waar een klein groepje zich heeft vastgebeten in 
het zoeken naar de ondergrondse Vannon. De eerste resultaten  zijn: 
Perte du Vannon: Na 30’ desob toegankelijk gemaakt en deels bezocht.  
Puits du Vannon: Eerste afdaling en ontdekking van een mogelijk vervolg achter een VM. 
Perte de la Rigotte: ingang is mits niet te veel werk vrij te maken. 
L’Andolot: ingang gevonden.  
Trou de la Rocheleule: Ontdekking van klein grotje waar prompt in gewerkt wordt.   
 
19 /4:  Emotions  voor Paul, Annette, Peter Vingerhoets, Erik en Alice 
Klassiek bezoek voor enkele nieuwere leden. Voor de “Méduse” was alles nu wit bedekt met calciet, en ook 
de paal is in drie jaar tijd deels bedekt met calciet. 
 
25/04 – 26/04 : Brevet A voor Tobias, Kevin en Bart en Sven DV 
 
26/4: Barchon  voor Erik en Annemie en Michaela 
Een leuk en leerzaam parcours. 
 
26/4: Speleo Secours in Haquin voor Paul DB en Annette 
Altijd een goede herhaling ... interessant met de brancard door de kurkentrekker ... 
 

Mei 
 
3/5: Trou Manto & Saint Etienne voor  Paul VI, Anneme, Peter Vingerhoets en Erik 
Klassieke tocht, naar binnen via Manto eruit via St- Etienne. 
  
3/5: Trou du Bonheur voor  Paul DB, Annette en Dagobert 
Topo en desob aan de autostrade. 
  
3/5: Haute Marne voor Jos 
Jos ziet en filmt de résurgentie in crue waar een enorm debiet uit komt. Verder nog was prospectie. 
  
6/5: St Anne voor  Ellen, Hans Verhulst, Paul DB en Annette 
Schoonmaakactie in doodlopend zaaltje onderaan de brievenbus naar de réseau Lemaire.   

9/05-10/5: Brevel A weekend voor Sven DV (als deelnemer), Tobias, Kevin, Paul VI, Hans 
09/05 Abime de Lesves voor Sven DV.  
10/05 Touwtechnieken in de Haquin. 
Tobias geeft ook nog de cursus karstbescherming. 

 9/5: Gidsing St Anne voor Annemie en Gleb, gegidsten: vader met dochter en de 2 zonen van Gleb.  
 



14/05-17/: Exploratie in de Haute Marne(FR) voor Jos, Dago, Peter VDB en Liam 
De puits du Vannon werd verder geëxploreerd. Door een VM te verhogen kregen we toegang tot een kort 
stukje ondergrondse rivier. Verder werd er veel tijd gestoken in het uitgraven van Trou du Rocheleule. Op 
zaterdag werd er klassiek gegrot in de Deujeau. 
 
17/5: Gidsing Sainte-Anne door Erik en Gleb van Jorg, Jelle, Raf Jacobs en vriendin Carla. 
Klassieke trip tot in réseau Lemaire, waarbij iedereen het kleine zaaltje achteraan bezocht. Nadien werd nog 
een bezoek gebracht aan een carrière in Géromont. 
 
23/5: Gidsing Fagnoules door Paul DB en Erik voor de GRSC: Nico van Crue, Tony, Frits, Marie. Plezante  
tocht, langs de boveningang naar binnen, tot in de réseau de l'Echo,  langs de Buc er terug uit.  
 
23/5 -25/5: Neuvon voor  Paul VI en Annemie 
Paul en Annemie bezochten de “Opendeur” van de Neuvon, waar een 40  personen aanwezig waren. 
Plezant, we werden weer hartelijk ontvangen, en konden de grot eigenlijk op eigen houtje bezoeken. De 
eerste dag naar de Salle Putsch. De tweede dag naar de réseau de la Porcelaine, tot in de Salle de la Cascade. 
Vooral heel veel foto’s genomen.  
 
25/5 :  Trou Odett in Heure voor Jos  
De kleine grotjes in de buurt van Heure werden opgemeten, eentje van 34 meter en eentje van 19 meter. 

 
Juni 
 
3/6 : Sainte-Anne voor Paul DB en Annette  
Verdere opkuisacties en restoratie-acties aan de gours.        
                                                 
 6/6: Chantoir de Béron-Ry voor Erik, Gleb, Paul en Annette  
Een klasssiek bezoek voor de 2 eersten een eerste maal, voor de 2 laatsten een herontdekking want de 
laatste keer dat ze er waren was zo’n 15 jaar geleden 
 
10/06-11/06: Haute Marne voor Jos 
Een metertje progressie in Trou de Rocheleule  en de ontdekking van een interessant gat boven de 

resurgentie van de Vannon met hevige tocht. 

12/06: Voorstelling AKWA in Han-sur-Lesse voor Jos en Dagobert  
 
14/06: Fagnoules voor een hele grote bende Avalonners (11 stuks) 
De gracht voorbij de ex-S2 werd uitgediept om het niveau in de ex sifon terug aanvaardbaar te maken. We 
mogen van een zeer succesvolle dag spreken.  
 
15/06: Filmavond over de Makalu in Kampenhout voor Paul en Annette  
 
17/06: Jumaartraining voor Annette en Gleb 
 
20/06: BDW voor   Gleb, Paul, Annette, Sven DV, Erik. 
Een tumultueuze trip waar Paul ongelukkig valt, waardoor de fotoplannen sneuvelen. De dag wordt gered 
door de ontdekking van enkele fossielen in de Galerie des Merveilles.  De poort van de Préhistorique werd 
geopend voor het zomerseizoen.  
 
28/6: Gidsing Trou d’Haquin voor Annemie, Sven de Vos, Eric, Dagobert gegidsten: Kimberly en Axel  
Het werd een leuke gidsing: via de Trompettes naar beneden en eruit via de watervallen. 
 
2e Helft Juni: Haute Marne voor Jos  
Jos werkt aan het blaasgat boven de resurgentie van de Vannon.  



2e Helft Juni: 10-daagse trip in de Pyreneeën voor Paul en Annette  
Eerst droppen ze een hoop materiaal bij Pierre en Marysse voor de zomerexpé. Samen met Stoche en 

schoonzoon trokken ze naar de Cirque de Gavarnie om via de Breche de Roland ijsgrotten te gaan bezoeken. 

Om de vakantie af te sluiten zijn P+A nog even langs de Hérault gereden waar ze deelnemen aan de 

festiviteiten rond  de Mont Marcou.  

Juli 
 
11/07: topo-opleiding voor Paul, Annette als lesgevers en Paul VI,Gertian, Bart en Hans als cursisten 
Dit allemaal in het kader van de Anialarra expe.  

11/07: Ronsombeux voor Annemie en Erik – Klassieke trip 
 
18/07: Surprises voor  Paul en Annette  
De spleet in de 'Lumbago' wordt opgegeven.  
 
19/ 07:  A126( Vallée du Blerron) voor Paul  
Paul werkt solo in nauwe omstandigheden in een zeer interessant gat, met goeie tocht. 
 
21/07: materiaalverdeling voor de Anialarra expe. 
 
24/07: A126 voor Paul  
 Nog steeds goede tocht.  
 
28/07: El Soploa (Spanje) voor Sven DV  
Bezoek van een toeristische grot in Cantabrië 
 

Augustus 
 
31/07 - 02/08: Haute Marne voor  Dagobert, Mario, Jos. 
Het blaasgat boven de résurgentie krijgt bezoek en we vinden een 2e ingang. De tocht komt van tussen de 
blokken gewaaid. Ook in Trou de la Rocheleleule graven we verder, nog 1,5m te gaan.  
 
01/08- 23/08: Anialarra expe voor heel wat leden 
Het werd een zeer succesvolle aflevering. Teveel om allemaal hier op te noemen. Er volgt nog een 
gedetailleerd expeditieverslag. 
 
30/08: Abri d’ Heure voor  Herman, Michaëlla, Jos. Verdere desob werken aan verschillende gaten. 
 
30/08: A126 voor Paul 
 Ingang wordt verder uitgegraven. Uiteindelijk geraakt Paul 20 m ver. 

 
September 
 
5/09  - 6/09 Speleobox op de Edegemse Jaarmarkt voor vele leden 
De clubkas werd weer met een goede opbrengst aangedikt. Bedankt iedereen voor jullie inzet. 

04/09 – 12/09 september: Orda cave (Rusland)  duiktrip voor  Gleb, Sven DV, Vic Verlinden, Michael Walz, 
Sabine 
Super trip in een grot gevormd in gips. Sven en Gleb willen zeker nog eens terug. Het Avalon duikteam heeft 
zich van zijn beste kant getoond. 
 
12/09 – 13/09: Jongeren weekend  voor Kim & Kevin(?) – geen verslag ontvangen  



 
02/09 – 13/09:  Haute Marne voor Jos 
Controle van de resurgentie maar vanwege de hevige regen er niet ingekropen. Verdere prospectie in de 
buurt. 
 
10/09 – 27/09: Anialarra expeditie voor Lieven, Tobias, Dagobert, Paul & Annette 
Het werd wederom een zeer succesvolle aflevering en ook weer teveel om allemaal hier op te noemen. Lees 
het expeditieverslag 2015 voor alle details. We hebben wel een zware storm over ons heen gehad met 
schade als gevolg. Verder veel prospectie boven Tintin. 
 
19/09 – 20/09: Speleologische Dagen voor  Paul VI, Annemie, Jos, Rudi, Peter VDB, Liam, Kevin, Kim, Bart, 
Ellen, Sven S 
Avalon liet zich weer van zijn beste kant zien en vele leden hielpen mee aan verschillende activiteiten. Zowel 
de Fagnoules als de BDW werden gegidst. Ook werd de grotte de l’Isbelle gedaan door enkele leden. Een 
must blijkbaar. 

26/9 - 27/9: Brevet A voor Sven DV en ? - geen verslag ontvangen  

27/9  Nettine  voor  Jos, Dagobert, Erik 
Werken in de grote dubbele porche in de vallei van Ruisseau d’Heure.   
 

Oktober 
 
03/10: Nettine  voor  Jos, Dagobert, Erik 
Verdere  werken in de grote porche hebben niet veel opgeleverd. De werken werden dan ook stopgezet. 
 
10/10: Surprises voor Paul en Mark 
Is heel goed gegaan voor Mark (zijn knie)! Eerst een uitgebreide tour gemaakt  daarna desob. 
      
11/10: Bléron voor P&A 
Verder exploratie en topo van deze ontdekkingen.  
 
 17/10 - 8/10: Brevet A examenweekend voor Tobias, Kevin en Sven S en Sven DV als cursist. 
 Iedereen is geslaagd. 
 
17/10- 18/10: opleidingsweekend speleo secours voor Paul en Annette 
Op zaterdag waren er enkele oefeningen in de brandweerkazerne van Aywaille, zondag een secoursoefening 
in de Beron Ry. 
 
18/10: Bonheur voor Jos, Erik en Dagobert 
De topo werd afgewerkt en aan de autostrade zetten we de werken on-hold. We beginnen aan nieuwe plek 
te werken achteraan in Salle du Gour. 
 
?/10:  Duik in de steengroeve van Maisy voor Gleb 
Hij maakt een mooie en sportieve duik. 
 
21/10-22/10: Papierslag voor Paul, Michaëla, Gleb, Erik, Annemie, en Paul VI 
De mooie opbrengst komt de club wederom ten goede. Bedankt voor het geleverde werk. 
 
23/10: Presentatie over de Fagnoules voor de Lions Club van Dinant door Paul en Annette 
 
25/10: Gidsing BDW voor Paul en Annette 
De 2 groepjes gegidsten bestonden uit ervaren en wat minder ervaren speleo's. De Grotte Préhistorique 
werd afgesloten voor de winter. 
 



31/10: D3 voor Gleb, Erik, Paul, Annette 
Het puin van een vorige plop werd geruimd en een nieuwe plop werd gezet. 
 
31/10: TDC voor Gleb, Erik, Paul, Annette – Rondleiding voor de nieuwere leden. 

 
November 
 
04/11 - 8/11: Haute-Marne voor  Jos, Peter VDB, Liam, Michaëla, Herman. 
Verder exploratie op de zone, jammer dat er zaterdag en zondag jacht was waardoor er minder kon gedaan 
worden dan gepland. Er werd gewerkt aan de resurgentie en ook de Deujeau werd als klassieker gedaan. 
 
05/11:  Grotte de Vieuxville voor Paul en Frits (GRSC) 
Paul en Frits topografeerden deze grot  die gelegen is boven de resurgentie van de Lembrée. 
 
07/11: Duik in Warnant voor Sven DV 
 
11/11: Bonheur  voor  Jos, Dago, Erik, Julans (Spero) 
Verder graven in de Cheminée des Coreaux.  
 
11/11: Emotions voor Paul, Annette, Frits (GRSC) en Nico (GRSC)   
Lange dag waar er zowel in de geconcretioneerde zones maar ook aan de eindsifon voorbij de zwijnenbak 
gewerkt werd. 
 
14/11 – 15/11: Jongerenweekend VVS voor Kim, Ellen, Hans, Tobias,  Annemie en Paul VI  
Paul VI en Annemie verzorgden het eten, terwijl de anderen begeleider waren in diverse grotten.  
 
14/11 – 15/11: Journées Scientifiques voor Jos 
Zaterdag diverse presentaties, zondag rondleiding op het terrein rond de grot van Ramioul. 
 
15/11: Gidsing Fagnoules voor Paul en Annette 
4 Leden van Speleoclub SCAN (Namur)  werden gegidst. Volledige trip vanaf de boveningang en eruit via de 
Buc. Onderweg werden nog enkele werken gedaan in het meandertje van de Hyperventilateur.  
 
15/11: Tecdive duikcongres voor van Sven DV en Gleb.  
Gleb gaf er een presentatie over Orda cave, Sven stond er met een standje van Thinkblue. 
 
15/11: Sainte-Anne voor Paul VI en Annemie  
Testen of hun knieën na hun resp. meniscusoperaties alweer grotbestendig waren. 
 
22/11: D3 voor Paul, Sven DV, Annette, Michaela, Erik, Annemie, Paul VI 
42ste sessie in deze grot en we geven het nog niet op. 
 
28/11: Fagnoules-Buc voor Paul en Annette  
Diverse karweitjes, ondermeer het onderhoud van de poorten. 
 
29/11: Bonheur voor Jos, Erik en Dagobert  
Na 2 dagen graven hebben we nu een 5m omhooglopende klok vrijgemaakt. 
 

  



December 
 
05/12 - 6/12: Résurgence de Goffontaine voor Sven Dv in samenwerking  met SC Cascade. 
Na 2 dagen onderwaterwerken aan de étroiture passeert de toegang naar de S2 nu een stuk vlotter en 
vooral veiliger.  
 
05/12: Grotte d’Eprave en Tienne de Moulin voor  Erik, Annemie, Gleb, Paul VI + Marc de Hoon en Steven 
De Bie (TRT)  
 
05/12:  Grotte de Vieuxville voor Paul en Frits (Grsc)  
Ze werken eerst de topo af (nu reeds circa 200m ontwikkeling) en doen explo op verschillende plaatsen. Het 
is er nog niet gedaan.  
 
12/12: Puits aux Lampes voor  Jos, Erik, Michaëla, Dagobert.  
Leuk tochtje, het blijft toch een indrukwekkende zaal.  
 
12/12: Oppervlaktewerk boven Bonheur voor Jos, Erik, Michaëla, Dagobert. 
Na de Puits aux Lampes werd er gemeten in het bos boven de Bonheur om de locatie van de Cheminée des 
Coreaux te bepalen.  
 
27/12 : Trou du Bonheur voor Erik, Jos en  Michaëla 
Verder desobwerken aan de Cheminée des Coreaux. De stockageruimte begint te slinken. 

29/12: Grottes des Emotions voor Annette en Paul 
De eerste fotosessie van Paul met zijn nieuwe flitsers levert prachtige foto’s op. Er werd ook nog gewerkt in 
de galerie Ardèche.  



Conclusie 
 
2015 was zeker weer een jaar om niet gauw te vergeten. Op het gebied van ontdekkingen bleven we wel wat 
op onze honger zitten in België. Maar op de Anialarra hebben we dan weer mooie ontdekkingen mogen 
bijschrijven zoals een nieuwe ingang via de Estúpida. Maar ook de vondst van Sima Bond, pal boven Tintin, 
doet ons nu al dromen van een directe toegang tot Tintin.  
 
Ook zien we dat de duikers (Sven DV en Gleb) niet hebben stil gezeten met verschillende duiken in België 
maar ook in het verre Rusland. Ook de eerste exploratiestapjes onder water zijn een feit, iets waar Avalon 
tot nu toe geen ervaring in had. Daar is met de samenwerking met SC Cascade verandering gekomen. Deze 
samenwerking heeft al direct een mooie verwezenlijking opgeleverd met de verbreding van de étroiture aan 
de S2 in de Résurgence de Goffontaine. 
  
Ook in de Haute Marne (Fr) zette Avalon zijn eerste exploratiestappen met de zoektocht naar de 
ondergrondse Vannon. De resultaten zijn nog wat magertjes maar dat is altijd in het begin. Er werd heel wat 
tijd in prospectie en desobstructie van ingangen gestoken. In 2016 zal hier zeker nog terug aan verder 
gedaan worden. 
 
Ook merk ik op dat er vaak met leden van andere clubs wordt samengewerkt, dit was volgens het VVS een 
werkpunt voor vele clubs. Maar ik zie dat het bij Avalon niet echt nodig is.  
 
Ik kan gerust stellen dat 2015 wel een zeer gevarieerd jaar was. Voor diegenen die wat van statistieken 
houden hieronder een overzichtje waarin ik heb getracht om al onze activiteiten in te delen volgens de aard 
van de activiteit. 
 

Klassiek België 8 

Explo België 37 

Gidsingen  7 

Explo Buitenland 10 

Klassiek Buitenland 4 

Duiktrips  7 

Jongeren 5 

Secours opleiding 2 

VVS Brevet 5 

Topo opleiding 1 

Training en Parcours 2 

Voorstellingen 6 

Festiviteiten 3 

Club werking 4 

 
In totaal dus 100 activiteiten wat een heel pak minder is dan vorig jaar. Maar dit is een vertekend beeld. In 
2015 hebben we heel wat meer meerdaagse activiteiten gehad die we in deze telling maar als  één tellen.  
De meerder meerdaagse exploratie trips naar de Haute Marne werden steeds maar als 1 activiteit geteld.  
 
Ik zou graag iedereen willen bedanken voor al hun inzet in 2015 hoe groot of hoe klein ook. Ik hoop dat we in 
2016 op hetzelfde elan kunnen doorgaan. 
 
Verslag : Dagobert L’Ecluse  


