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Januari 

3-4/1  Résurgence du Vannon en Tonnerre, Haute Saône voor Jos. Ploppen achteraan in de Tonnerre, er bleek ook 

door onbekenden aan de resurgentie gewerkt te zijn. 

 

7/1 Sainte-Anne voor Paul, Frank en zonen Kamiel en Lukas en genodigden Kris Van Hoye met zoon Toon en vriend 

Len. Gidsing die vlekkeloos is verlopen en enkele nieuwe leden voor de club. 

 

07/01 Saint-Rahi voor Dagobert en Erik. Op aanwijzen van Paul gaan ze graven in een van de grotjes die hij¶   

gevonden had.  

 

15/01 Vallei van de Pont-le-Prêtre. Paul trekt de vallei in om er wat gaten en fenomenen te bekijken (E1 tot E4 + 

E15) in het massief van Grotte Strauss. E4 tocht zeer sterk. Dit grotje ligt boven het vermoedelijk traject van een 

ondergrondse rivier. 

22/01 Vallei van de Pont-le-Prêtre  (E4). Paul kruipt in de E4 om de zaak beter te bekijken. Conclusie, hier is zeker 

aan te werken maar men valt heel erg op van in de vallei. 

21-22/01 Brevet A voor Erik en Gleb. Ze zitten in de Wéron en oefenen zondag in de steengroeve van Villers-le-

Gambon. Annemie gaf er les over EHBO. 

21/01 Vleermuizen tellen voor Jos en Dago met Plecotus.  Ze bezochten volgende grotjes Saribots, Saumont, Grotte 

de Saumont, Odette,1, Odette 2, Mautin en tellen welgeteld 3 exemplaren. Grotte de Borlon was door dassen 

dichtgegooid. 

22/01 Paul gaat in Barvaux wandelen met Frits en zijn zoontje. Rond het domein van Hottemme bekijken ze pertes. 

Ze bekijken ook Grotte de Pâques waar een wand bekleed is met moonmilch. 

22/01 Paul werkt nog wat verder in de Mouflons en vindt er iets nieuw met potentieel.  

28/1 Koekelberg voor de jongeren Kamiel & Lucas, Toon, Lenn en Kim, Hans en Tobias als begeleiders. 

28/1 Mouflons voor Paul & Annette. Er is gegraven aan de voet van het 1ste putje waar ze uiteindelijk in iets zijn 

geraakt. 

29/1 Mario & Jos naar de Borlon.  De ingang is terug opengegraven (1 1/2 uur werk) zodat het terug passeert. In de 

grot hebben ze in totaal 22 vleermuisjes geteld. De galerie Blaffetuur ligt terug dicht. 

29/1 Mario & Jos naar de Saint-Rahi.  Hierin hebben ze gegraven en zijn ze 1,5m in gevorderd en was er zicht op een 

verder vervolg. 

  



29/1 Paul & Annette zijn een grotje in de vallei van  Inzès Va gaan herbekijken dat Paul vorige maand had gezien, 

circa 25 m aan ontwikkeling. In de helling iets lager dan de grot hebben ze nog een gat gevonden dat mogelijk 

verbinding maakt met het grotje. 

31/1 Raad van bestuur ter voorbereiding van de AV. 

 Februari 

3/2 Anialarra vergadering er was veel volk aanwezig.  En het was zeer plezant. 

4/2 AV van VVS voor Annette, Dagobert & Erik (stemgerechtigden), Kim, Tobias (bestuur), Hans (voor Styx) 

- De procedure voor de interne commissie is vereenvoudigd.  

- Het oude verbondshuis is te koop gezet en in Vilvoorde is er een nieuwe loods aangekocht ter vervanging. 

Moest er hiervoor een overbruggingskrediet nodig zijn, dan willen ze dit eerst aan de clubs/leden vragen. 

- En nog veel meer 

5/2 Paul, Annette en Nicolas bezoeken Trou des Côtes. De grot was extreem droog zodat ze amper vuil werden. Ze 

hebben er 10 kleine hoefijzerneusvleermuisjes geteld.  

5/2 Paul, Annette en Nicolas werken in de D3. Uiteindelijk na circa 1 jaar een plop gaan ruimen. Rechtdoor is er zicht 

op een meanderende spleet die naar beneden gaat. 

 5/2 Peter Coun en Erik doen de Abime de Nettinne.  Klassiek tochtje, enkel niet volledig beneden geraakt doordat ze 

geen ankerpunten vonden om wrijvingsloos te kunnen equiperen. Nadien nog een wandeling gemaakt tot Trou 

Odette en de dubbele porche. En omdat er nog tijd was, is er ook nog de Trou de l' Espoir afgedaald (zeer klein 

verticaal grotje). 

5/2 Herman, Mario naar St-Rahi.  In het grotje is er verder gegraven tot aan een soort dwarsdiaklaze. Links ziet eruit 

als een dassengat en gaat de tocht erin. Rechts is er wat tocht die vanuit een barst/spleet komt tussen de rots en de 

opvulling.  

10/2 Mijn van Verdin voor Paul en Annette (en Kris Carlier) in het kader van een reportage voor Spelerpes. Dit is de 

laatste actieve mijn van België (waterwinning). Zeker de moeite om eens te bezoeken.  

6-14/2 Duiktrip Mexico (Yucatan) voor Gleb en Sven DV. Ze duiken in het grootste ondergronds watersysteem (> 

500km). Gleb liet op de vergadering een reeks foto’s zien van hun reis.   

11-12/2 examen brevet A voor Toni en Erik (cursisten), Tobias (lesgever), Annemie (kookploeg)  

Zaterdag overdag technieken in de Basiliek en ’s avonds theoretisch examen.  

Zondag examen in Haquin. Beide Avalonners zijn geslaagd.   

17/2 Algemene vergadering Avalon  

18/2 3D-voorstelling in Jezus Eik Kim, Paul D.B, Annette, Annemie, Tobias, Erik, Gleb, Michaëla. 

Een opkomst van ongeveer 250 man en ook een mooie afvaardiging van UBS en Speleo Nederland. Zeer mooie 

diareeksen. Het was zeker de moeite!   

 

19/2 initiatietocht Haquin voor Peter C., Toni, Len, Toon en schoonbroer Peter C. Ze deden de klassieke rondtrip. De 

weg naar de Nouveau Réseau werd niet gevonden. Er lijkt iets veranderd aan de situatie in de grot (Paul V.I. beaamt 

dit).  

 



19/2 Blaasgat in Nettinne voor Dago en Jos. Blaasgat dat gevonden werd tijdens de vleermuizentelling. Na wat 

werken werd een putje van 3m bereikt. Beneden een zaaltje. Het lijkt nog verder te lopen schuin onder het plafond. 

Tocht is moeilijk waar te nemen. Wordt nog vervolgd. 

  

24/2 Kuisactie in Sainte-Anne voor Annette, Paul D.B., Frits. Frits was eerst wat sceptisch over het schoonmaken, 

maar was al snel verslaafd en niet meer te stoppen.  

28/2 Jos ging op zoek naar een grotje in de Haute-Saône, nl. Perte de la Dielle. (Toekomstprojectje) 

Maart 

4/3 Fotosessie in de Nou-Moulin voor Paul en Annette. Al bij al toch plezante grot, en mooie foto’s kunnen maken. 

Daarna nog eens gaan checken in de Ancienne Carrière waar in de ingangszaal een massa rommel lag. We gaan dat 

er allemaal opkuisen. 

5/3 Dagobert, Herman, Mario groeven naarstig verder in de Saint-Rahi.  De vorige terminus, een klein spleetje, werd 

open gegraven. Paul kon de “topo” van de grot bemachtigen, ook al +40 jaar oud. Daaruit blijkt dat we nu al in iets 

“nieuws” zitten. 

11/3 Grote schoonmaak in de Sainte-Anne. Gewapend met kitzakken vol drukspuiten en tuinslangen en lege vaten 

trok een grote ploeg de grot in Annette, Paul, Annemie, Paul VI, Kris, Len, Gleb voor Avalon, Frits (GRSC). En dan nog 

2 afgevaardigden van de VVS-jongeren Bjorn Van Staeyen en Jeroen. Een ploeg borstelde en spoot heel de dag het 

stuk voor de ketting proper. Het resultaat mag er zijn! De andere ploeg maakte de klim naar de bovengalerij proper, 

alsook een meter of 20 van die galerij zelf. Het lastigste was hier het voortdurend omhoogtrekken van jerrycans 

water (25 liter!). Gelukkig was er water in overvloed. 

11- 12/3 Jongerenweekend  voor Kim,Tobias, Hans, Ellen, Toni. Mogelijk ook Hans & Ellen?  

12/3 Prospectie Vieuxville. Paul snuisterde nog wat rond in de buurt van Vieuxville, op zoek naar de Couloir de la 

Pelle. Deze werd niet gevonden hoewel de locatie nu tot op 10 m gekend is. Conclusie deze galerij is dichtgegooid of 

ingestort. Daarna nog een uurtje aan een verdwijngaatje gewerkt, dat zich in de weiden boven Sy bevindt. Lichte 

tocht. 

25/3 Toni, Kim en 4 collega’s bezochten de Eglise. 

26/3 Saint-Rahi voor Dagobert, Herman & Peter Vdb.  Ongeveer 3 meter werd er extra uitgegraven en er is nog 

steeds zicht op meer. De gang zou nu iets meer naar beneden gaan.  

26/3 Peter Coun, Len en Toon verkende de Ronsombeux. Een geslaagde trip. 

 28/3 Gleb legde met succes het eerste deel van Brevet A af. 

April 

1/4 Saint-Rahi voor, Jos Mario, Erik. De topo werd gemaakt en er werd begonnen aan een 2e gaatje op het 2e 

kruispunt waar de vorige keer duidelijk tocht werd gevoeld. Na verloop van tijd werd er een vervolg zichtbaar. 

1/4 Gleb doet een duik in Malogne en ziet een Niphargus. 



2/4 Saint-Rahi voor Paul. Hij gaat de werken eens bekijken en steekt zijn neus in beide eindpunten. Het meeste 

recente eindigt op een T-splitsing waar je met minimaal werk direct enkele meters verder kan. 

1-9/4 jongerenkamp in de Aude voor Tobias, Kim, Toni, Hans, Ellen, Friedemann als begeleiders en Kamiel en Lucas 

als deelnemers. Het was weer een zeer geslaagd kamp met ondermeer bezoeken aan de Bufo Fret en Aven de Hydre 

(-400m).  In deze laatste werd de fond echter niet gehaald maar toch een respectabele   

-300m. Kwam het door de onstuimigheid of iets anders maar er waren enkele kleinere accidenten te bespeuren, al 

dan niet in de grotten. 

8/4 Nou Moulin  Paul VI, Annemie, Len, Toon, Kris, Peter C, Erik en Gleb keerden de grot binnenste buiten. Een zeer 

geslaagde trip. 

9/4 Paul DB doet nog wat prospectie in de Lembréevallei waarbij hij warempel 2 blaasgaten vindt in de buurt van 

een gekende perte. 

16/4 BDW voor Paul VI en Annemie die eens gaan proefdraaien voor de aankomende gidsing. 

13-17/4 Haute Marne voor Jos, Erik, Mario, Dagobert. Er werd 3 dagen verder gewerkt in de Trou du Tonnerre. Als 

klassieker werd op Paaszondag de Malatière gedaan, tot in de metro. 

21-23 / 4 Fort van Barchon voor Ellen, Hans, Peter Coun, Familie Saenen, Peter VdB en Liam. Het was weer een 

geslaagde editie met voor elk wat wils.  

 

22/04  Saint-Rahi voor  Dagobert, Erik en Jos. Er werd verder gegraven aan het gangetje dat berginwaarts gaat. Er 

komen links twee smalle gangetjes toe. Deze verbinden waarschijnlijk met het hogerop gelegen grotje.  

 

22/04 Paul doet nog wat prospectie in de vallei van de Lembrée. Hij graaft (met één hand) nog wat aan een perte... 

Wordt vervolgd. 

 

23/04 Gidsing BDW voor Les Sans Ciel, door Annemie en Paul VI. Annemie had de smalsten,  haar groep bezocht zelfs 

Salle Serre en ging tot de Salle des Départs. De smalste kroop in het teruggaan zelfs direct in Boyau Botte. Paul had 

de ietwat bredere ploeg. Zij gingen tot het klimmetje naar Boyau Botte. Beide ploegen waren zeer tevreden. 

 

29/04 Sainte-Anne. Gidsing door Frank en zonen, Erik en Jos van vier aardrijkskundeleraars en de zus van Erik. Het 

was een geslaagde tocht met veel interesse van de gegidsten. 

 

29/04 Trou Weron voor Paul VI, Annemie, Gleb, Toon en Len. Zij daalden af via de Banquettes Obliques. Dat is wat 

smaller en vraagt dus wat meer tijd. Beneden ook nog alles afgekropen, en dat vraagt ook wat tijd. Terug naar boven 

via deze smallere passages duurt ook wat langer... Dus werden ze op het thuisfront al wat ongerust en werd er al aan 

een secours gedacht. Gelukkig was dat niet nodig en stond de ploeg om ongeveer acht uur terug buiten. 

 

28/04 -11/05 secoursoefening in de Réseau de Francheville. Annette, Nicolas en Wilfried (kok). Het ging verbazend 

vlot! 

 

28/04 Paul doet een grote prospectie in Awagne samen met Annette. Eerst werd de stroomopwaartse kant van de 

Fagnoules verkend. Ook werd de Fontaine de Buc en de Perte des Sarts bezocht. Daarna werd de Fonds des Rivaux 

geprospecteerd door Paul. Moeilijk toegankelijk wegens begroeiing en zeer steil terrein. Paul vond een reeks grotjes 

waarvan er 2 zeker de moeite zijn!  

 

29/04 Paul doet prospectie in de Vallei van de Lembrée met de bedoeling om in de Trou du Gué te ploppen. Maar 

met één hand is dit niet doenbaar.  

 

30/04 Vervolg van de prospectie van Fond des Rivaux (Fagnoules) door Paul ditmaal vanaf de Maas. Nog wat grotjes 

erbij gevonden, de interessantste blijft de Grotte de FDR. Gang van 20m met einde op kleistop. De prospectie van de 

rechteroever is zo goed als voltooid. In totaal 14 grotjes, meestal erg klein en niet interessant. 



 

Mei 

7/5 St-Rahi voor Erik, Jos, Dago, Paul VI. Er werden enkele meters bijgegraven. De gang (pijp) waarin ze bezig zijn, 

meet nu al ongeveer 8,5 m (vanaf de vertakking). Buiten heeft Paul de verschillende ingangen (4 à 5) toegemaakt 

met draad zodat de jachthonden er niet meer zouden in verdwijnen. Dit om onze goede wil te tonen aan de jager. 

7/5  Brevet A voor Gleb die tijdens de eerste zit had gespijbeld om te gaan duiken in Mexico. Geslaagd! Proficiat. 4 

Avalonners gaan bijgevolg brevet B volgen Ellen, Toni, Erik, Gleb 

13-14/5 Bijscholing WSV in Villers-le-Gambon voor Annemie, Paul VI, Hans. Herhaling technieken brevet-B en 

voornamelijk de reddingstechnieken (coupe de corde, castratie enz.) 

13/5 St-Rahi voor Paul DB. Op speciale aanvraag van de gravers heeft hij een plop gezet achteraan rechts en links de 

prullige rots weggebeiteld. Desob moet naar zijn mening worden verdergezet.  

14/5 My/Lembrée voor Paul, Annette; Waterpassen vanaf een IGN-punt in My tot het bruggetje van de Lembrée aan 

de Emotions om de juiste hoogtepositie van de ingangen te verifiëren. Na deze laatste metingen is alles wat 

gestegen en klopt het plaatje beter hoewel het verschil tussen ondergrondse rivier en resurgentie gering blijft. 

20/05 Saint-Rahi voor Michaëla, Herman, Dago, Peter VDB, Jos.   

Het puin van de plop van Paul van de week daarvoor werd geruimd en er werd nog 3 m gang uitgegraven. Een 

nieuwe plop werd geplaatst. Er is nog altijd tocht, en de gang gaat verder de berg in. 

 

20/05 Grotte aux Contrastes voor Paul. Het deksel werd vervangen door een vleermuisvriendelijk exemplaar.  

 

21/05 Allerhande karweitjes in Rochefort voor Paul en Mario. Ondermeer het openen van de poort van de 

Préhistorique, het vervangen van het deksel van de Trou du Bonheur door een vleermuisvriendelijk exemplaar. De 

door een onbekende achtergelaten rommel werd ook uit de Grotte de la Carrière Dasse gehaald. De DistoX'en van 

de club werden gekalibreerd in de ingang van de Nou-Moulin en een fotografietest met een "snoot" in de Pré-au-

Tonneau. 

 

25-26/05 Micro-expeditie Haute-Marne voor Jos en Mario. Er werd  graven in de Tonnerre. Deelname aan de 

opening van de tentoonstelling over de Neanderthaler en de Cro Magnon. De 2e dag werd verder graven in de 

Tonnerre + gegraven in de Grotte St Agathe aan het eind van een 20 m lange couloir, maar er is weinig hoop daar 

verder te geraken.   

 

25-28/05 Klassieke grotvakantie in de Doubs voor Frank, Lukas, Kamiel, Len, Toon, Ellen, Toni, Peter C, Kim. 

Donderdag Malatière, Vrijdag Cul de Vau,  Zondag Grande Baume de Septfontaine. Het was weer een fijne vakantie  

 

28/05  Bekijken van de Trou de Gué aan de Lembrée Paul en Annette 

Juni 

 

2-4/06 Mini-expé Haute-Marne voor Jos, Peter VDB, Liam, Dagobert.  Zaterdag werd rechtdoor gegraven in de 

opvulling van de Tonnerre, maar dit ziet er niet meer interessant uit. Zondag werd gewerkt achterin de grot waar 2 

plops werden gezet. Deze plaats ziet er beter uit. 's Avonds zijn ze nog naar de tentoonstelling van de 

Neanderthalers gegaan in Fouvent-le-bas. 



3/06 Paul en Annette bekijken de Perte de Gué nogmaals. Het is een smalle meander die vernauwt. Na wat werken 

geraakt Annette er verder door, maar het wordt er erg smal. Er is een flauwe tocht aanwezig. Vlakbij de perte is er 

een gat/grotje aanwezig dat heel goed blaast. 

10/06 Paul en Annette maken een fototrip naar de Salle des Douze in den Emotions. Nadien gaat Paul terug naar het 

grotje vlakbij de perte de Gué. Hij geraakt er 5m ver in, maar er moet nog veel rommel naar buiten. Op het einde is 

het er +/- 1,5m breed en is er 30cm ruimte tussen het plafond en het sediment en de gang is gevormd in de 

massieve rots (niet in blokken). 

17/6 Erik en Peter Coun doen de Bernard. Het werd een vlotte trip tot aan de sifon die extreem laag stond. 

17-25/6 Speleoweek voor Paul VI, Annemie, Gleb en Tobias. 

 

17/6  In de Carrière werd eerst het kamertje (bivakplaats) gezocht om daarna al het materiaal naar daar te brengen. 

Daarna werd er nog een wandeling in de buurt gedaan. 

18/6  Annemie, Tobias en Gleb doen de Sonnette en de Avenir. Paul draait de Carrière binnenste buiten op zoek naar 

leuke en mooie plekjes. 's Avonds toont Paul zijn vondsten aan de rest. 

19/6  Annemie, Tobias en Gleb doen de Beva terwijl Paul siësta neemt. 

20/6  City-trip naar Nancy. 

21/6  Iedereen doet de speleodrôme. Dit is een oude water captage die via tunnels water naar de stad bracht. Over 

de jaren heen zijn er overal concreties gevormd. Vooral in de geul in de vloer hebben zich miljoenen (volgens  Paul 

zelfs miljarden) een soort van grotparels gevormd. Zeker de moeite. 

22/6  Doorreis naar Dijon. 

23/6  Doorsteek Rochotte - Combes aux Prêtres voor Tobias, Annemie en Gleb. Er was bijna geen water. 24- 25/6  

Neuvon met ondergrondse bivak voor Annemie, Gleb en Tobias. Dit gebeurde tijdens de open-grot dagen. Annemie 

merkte op dat de grot op een paar jaar tijd op sommige plekken al zeer vuil was geworden.  

 

25/6 Saint-Rahi voor Michaëla, Herman, Erik, Jos en Dagobert. Het werd een dag zoals alle voorgaande dagen in de 

Saint-Rahi, namelijk bakken vullen en naar buiten sleuren. Maar het loont elke keer weer, we vorderen wederom 

een 2-tal meter. De topo werd ook nog gemaakt. 

Juli 

2/7 Souffleur de Beauregard. Pol Xhaard van GRSC gidste vier Avalonners (Annemie, Toon, Len, Erik) doorheen deze 

mooie en sportieve grot. 

3/7 Haute Marne.  Jos is in de Tonnerre getrokken en heeft er een blok geplopt. Blijft hoopvol want er was toch wel 

wat tocht te voelen. 

8/7 Système de Bretaye. Het trio Kevin, Bart en Friedemann wilde de doorsteek doen. Bart had dit al enkele malen 

gedaan dus hij mocht als eerste de beruchte Boyau Harakiri door. Maar dat liep bijna dramatisch af. Het gangetje 

was sterk verzand en er was heel weinig lucht (enkele cm). Toen Bart er 4 m ver in was, is om één of andere reden 

het water plots gestegen en sifonneerde alles. Bart is in allerijl onder water teruggekomen en dankzij alerte 

Friedemann, die hem er de laatste meter heeft kunnen uittrekken, levend en wel. Maar flink geschrokken. Waarom 

het water plots steeg is niet duidelijk, mogelijk een modderbank onder water die het begaf of gewoon de 

waterverplaatsing van de anderen.  De traverseeplannen werden dan maar opgeborgen. 

14/7 Trou du Crane voor Herman en Michaëla. Ze demonteren de buizen van de monorail. De grot was nog volledig 

open, geen opvulling door dassen of zo. Daarna begon de tocht naar de Saint-Rahi met de gedemonteerde monorail. 

ZWARE kost!  

14/7 Bouteilles (Lembrée) voor Paul. Beneden de ingangsput een uurtje graven om het vervolg in te kunnen, na het 

doorwurmen van deze passage met een rottende das (met bijhorende stank). Nog een kwartier graven om er terug 

uit te geraken (met braakneigingen). Verdere exploratie zal voor later zijn. Dan naar de Illusions: zeer koude tocht 



maar zonder materiaal was het niet mogelijk de put af te dalen. Dan aan de ingang in een schuine pijp gegraven tot 

er een ruimte vrijkwam. Wordt vervolgd. 

15/7 Grotte du Malacord voor Paul en Annette. Ze praten met de eigenares over mogelijke toegang om de topo te 

maken. Onverwacht is dit in orde gekomen om met beperkte groep terug te werken en de topo te maken. Ze doen in 

de namiddag een eerste verkenningstocht:  weinig concreties, nu en dan sportief, veel topowerk. 

16/7 Saint-Rahi voor Herman en Michaëla. Het ophangen van de rail was toch meer werk dan gedacht door de vele 

bochten. Ze zijn aan de graafplaats begonnen om dan zo richting ingang te werken.  

16/7 Illusions voor Paul en Annette. Helaas zonder spitleutel, dus opnieuw zonder de put af te dalen. Boven de put 

vertrekt een schuine gang met sterke tocht. Nog 2 uur verder gegraven aan de spleet in de ingang. 

22/7 Illusions voor Paul en Annette. Deze keer met al het benodigde materiaal. Onderaan de put minder water maar 

nog steeds aan beide kanten sifon en geen tocht. Looplijn en voetsteunen geplaatst om veilig in de oplopende gang 

bovenaan de put te kunnen werken. Onderaan ruimer gemaakt en plop in de smalle omhooglopende spleet. Ook 

buiten is de helling afgezocht, echter zonder resultaat.  

21/7 Gidsing in de Trou de l’Eglise door Erik en Peter C.  3 initianten  2 Polen en 1 Vlaming. De tocht ging vlot, voor 1 

deelneemster waren de smalle passages iets moeilijker. Rudolf en Krzysztof hebben interesse om bij de club te 

komen.   

Augustus 

28/7- 20/8  Anialarra Expeditie. Paul DB, Annette, Gertian, Frits, Kim, Kevin, Lieven, Erik, Gleb 

Er is weer ontzettend veel werk verzet.  Te veel om hier in detail alles te gaan vertellen. Hiervoor verwijs ik graag 

naar het uitgebreide expeditie verslag. 

 

Er werd ondermeer gewerkt in  

- Ninos - Le monstre  

- Antartica 

- Systeem van Anialarra 

- Babosa 

- Regalo 

- … 

 

11-14/08 Mini-expé haute Marne voor Michaëla, Herman, Jos, Dago.  

Er werd weer duchtig gewerkt in de Tonnerre maar het blijven lastige werken en het materiaal moet ondertussen al 

heel ver naar achteren. Er werd ook een pomppoging gedaan in de resurgentie. Hiervoor zijn  er meer pompslangen 

nodig om het water verder weg te kunnen pompen. 

 

?-?/08 Gouffre Berger (opruimactie) voor Annemie, Paul VI, Peter C.  

Vergezeld door een Braziliaan en een Fransman zijn ze tot ongeveer -700 geraakt in de Berger. Bedoeling was dat er 

ook afval mee uit de grot werd gepakt, wat ook is gebeurd. Er zijn ook enkele andere grotten gedaan.  

 

27/8 Fagnoules voor  Paul VI, Annemie en Tobias. 

Ze zijn langs de boveningang vertrokken om  daarna in de sifon een plop te gaan ruimen. Er hing eigenlijk niets los, 

Tobias heeft enkel wat stenen uit de bedding gehaald. Daarna het traverseeke gedaan en langs de waterval naar 

beneden om dan l’Echo te gaan bezoeken. Ook werd de sifon achteraan bekeken, die zoals te verwachten nog altijd 

een sifon is. In het teruggaan nog eventjes gaan graven waar PDB had uitgelegd, aan de rechterkant (als ge van de 

ingang komt) een beetje voor de Océade.  

 

27-28/08 Illusions voor Paul en Annette. Ruimen van plop vorige keer, waardoor er een enorme tocht is ontstaan. Er 

werd gewerkt en gegraven en van een klein gaatje een groter gemaakt, net genoeg zodat Annette erdoor kon. Ze 

kwamen uit in een klein zaaltje waar de tocht een beetje verloren ging. Maar vlak voor het kleine zaaltje zitten ze in 

een cheminee die vrij hoog gaat maar heel smal is en van daar komt alle tocht.  



 

September 

2-3/09 Speleobox. De weergoden waren ons gunstig gezind. Twee dagen stralend weer en heel veel volk. Zaterdag 

488 bezoekers en zondag 503. Het drukste jaar dat we al hebben gehad. Het heeft de club een mooie cent 

opgeleverd. Aan alle helpers een dikke merci! 

9/9  Saint-Rahi voor Michaëla, Herman en Peter VDB. De monorail werd verder opgehangen met de nodige 

problemen en oplossingen. Maar het begint erop te trekken. 

15-17/9 Speleologische dagen Rudi, Paul VI, Annemie, Jos, Kim, Tobias, Ellen, Hans, Peter VDB, Liam, Kevin 

Zaterdag 

 Rudi en Jos gidsen een internationaal gezelschap in de BDW. Ploeg van Jos was zeer vlot, de ploeg van Rudi 

iets minder omdat er een Duitse fotograaf mee was. Bij het buitenkomen stond Rudi oog in oog met 2 

mouflons.  

 Annemie en Paul VI gidsen de Fagnoules. Plezante internationale trip met 2 Engelsen, Tjerk, Siets (zoon van 

Marcel) Tom Carron en Kristin (vrouw van Erik De Groef). Toffe en geïnteresseerde groep. 

 Ellen en Hans doen de Souffleur de Beauregard 

  Peter vdb en Liam gaan naar Hotton 

  

08-24/09 Anialarra expeditie  

 

Week 1  Paul, Annette, Jack en Frits 

Week 2  Paul, Annette, Mark, Bart en Dagobert 

 

De septemberexpeditie werd dit jaar vooral gekenmerkt door zeer wisselvallig weer met meermaals sneeuw op het 

hoogtekamp maar ook enkele prachtige dagen. Op speleologisch vlak heeft het ons wel wat problemen gegeven en 

is de planning op verschillende momenten aangepast geworden. De hoofdbrok van de expedities waren de trips in 

de "Regalo". In deze grot die we in 2016 hebben opengemaakt werden tal van exploratietrips gedaan door alle 

leden. Op het einde van de expeditie is de balans dat het een prachtige en complexe grot aan het worden is, 367 m 

diep, met einde op 'niets' in 3 verschillende takken die elk een andere richting uit gaan. 

Andere grotten die werden bezocht tijdens de septemberexpeditie:  

- Ninos (desequip. en explo) 

- Babosa (desequip.) 

- Pokemon (desequip. en explo) 

- Grand Avaloir  (topo) 

- Salle Verna   

 

Voor alle detailinformatie verwijs ik graag naar het uitgebreide expeditie verslag Anialarra  2017. 

 

Oktober 

08/10 Malacord (Ferrières) voor Paul DB, Rudi, Erik. Voor Rudi en Erik de eerste kennismaking met deze grot. De grot 

ontwikkelt zich in verschillende verdiepingen. Er werd met de topo begonnen aan de ingang, dit is een grote galerij 

van een meter of 50 lang. Na deze ingangsgalerij komt er een splitsing, en kom je in een parallelle gang die ooit 

geconcretioneerd was. Er is nu een 260 à 270 meter opgemeten. De grot blijkt niet onder het huis te liggen, maar de 

andere kant uit te gaan. 

13-15/ 10 Jongerenweekend, Lucas & Kamiel namen deel. Kevin en Tobias als begeleiders.  

20-22/10 Brevet-B voor  Gleb, Erik, Ellen & Toni als cursisten. Kim en Hans waren aanwezig als lesgevers.  



?/10 Michaela & Herman bezochten Font-de-Gaume (Eyzies-deTayac, Dordogne). Aan het enthousiasme van 

Michaëla kunnen we alleen maar afleiden dat het zeker de moeite waard moet zijn om het te bezoeken 

(prehistorische schilderingen).  

22/10 Rahi voor Herman, Miche, Erik en Dagobert. De monorail werd verder afgewerkt alsook werden er plastiek 

geleiders geplaatst om het touw omheen bochten te leiden.  

November 

 
2/11 Trou des Manants voor Frank, Kamiel, Lucas, Peter C, Kris, Toon en Len. Doordat de grot permanent 

geëquipeerd is werd een snel bezoek van deze toch wel mooie grot 

 

28/10 – 5/11 : VVS Interclub voor Paul VI en Annemie. Volgende grotten werden bezocht 

- 29/10 Aven de Goussonne 

- 30/10 Aven des Tendelles 

- 31/10 Beaume Rousse / St Pierre des Tripes 

- 01/11 Aven de L’Ouragan 

- 02/11 Aven de La Peyrine 

- 3/11 Abime de Bramabiau 

 

Het was weer een geslaagde interclub. 

 

12/11 Grotte de Malacord voor Peter VdB, Paul DB, Jos. 

Stroomaf verdere topo waar vorige keer gestopt werd. Het was zeer vettig, één enkel mooi zaaltje. Complexe topo in 

verschillende verdiepingen en verbindingen. De grot vertoont veel gelijkenissen met de Bonheur. Daarna stroomop 

verder getopografeerd tot de tijd op was. Peter die 20 jaar geleden bij de oorspronkelijke exploraties aanwezig was 

herinnerde zich niet veel meer. Zo zocht hij een grote oplopende verticale wand die niet gevonden werd: mysterie, 

mysterie… 

  

19/11 Grotte de Malacord  voor Paul DB en Rudi. 

Verdere topo van de kloof stroomaf en van een onderniveau. Daarna stroomop getrokken voor een uurtje topo, 

maar het werden vele uurtjes. Ook vettig en daarbij ook nog nat in een labyrinth met verschillende horizontale 

verdiepen. Ongeveer 400 meter topo. De totale opgemeten ontwikkeling van de grot komt nu bijna op 800 m en er is 

nóg werk aan de winkel! Paul toont de topo op de vergadering. 

  

17/11 Voorstelling Akwa Haute Meuse voor Paul DB, Annette, Jos. 

De voorstelling van de nieuwe uitgave van de Atlas du Karst Wallon van het gebied Haute Meuse vond plaats in de 

Grande Salle van de Grotte la Merveilleuse te Dinant met projecties en al dan niet verstaanbare voordrachten, 

gevolgd door een fris plaatselijk biertje. In de atlas vinden we o.a. een artikel over de Fagnoules. 

  

18-19/11 Journées de la Spéléologie Scientifique voor Jos. 

Zaterdag goede en minder goede voordrachten. Een goede waarin Richard G. uitleg gaf over lidar-meting van een 

grote zaal (la Muñeca Fea) in Mexico (4e grootste ter wereld en grootste van Amerikaans continent). Zondag een 

excursie met uitleg door Yves Quinif in een grote steengroeve te Soignies over ‘roche fantôme’ dit is een theorie die 

het hele ontstaan van grotten op zijn kop zet.  

  

17-19/11 Brevet B voor Erik, Gleb, Ellen en Toni als cursisten en Kim, Kevin, Paul VI, Hans als begeleiders. 

Zaterdag leerde een ploeg reddingstechnieken (slachtoffer naar beneden halen) in de groeve van Villers-le-Gambon 

en een andere ploeg zat in de grotten van Mont te equiperen. Volgende dag werden de ploegen gewisseld. Fris maar 

droog en plezant weekend. 

 

25/11/17 Paul & Frits hebben in de Trou des Côtes naast de ketting het bordje gaan hangen van de 

vleermuisbescherming en hebben vervolgens de toer in de grot gedaan. Nadien zijn ze gaan werken in de Trou des 

Mouflons. 



28/11/17 Paul & Dagobert volgden op uitnodiging van NVA een 'meet & greet' voor de verenigingen van Edegem om 

hun noden aan te horen.  

December 

 
30/11- 2/12  Grotduiken in de Lot voor Gleb en grotduikers van andere clubs.  

Bezochte grotten Ressel, Cabouy, Landenouse. 

 

2-3/12 Jongeren + brevet B oefenweekend te Annevoie. Kevin als begeleider (zaterdag) en Erik om te oefenen. 

Zaterdag de Bernard bezocht via de Puits des Fous en zondag de Abime des Lesves. 

 

2/12 Jos & Dagobert wilden gaan werken in de Bois de Waerimont. Echter dit viel in het water wegens een defecte 

verlichting. Om de dag te redden zijn ze het massief nog eens gaan bekijken en hebben ze een wandeling gedaan. 

 

2/12 Paul & Annette zijn het bordje voor de vleermuisbescherming aan de Contrastes gaan hangen. Naast de grot is 

er een grote doline waar in de wand 2 spleten zijn vrijgekomen. Interessant om verder te bekijken. 

 

3/12 Grotte de Malacord  voor Paul & Peter VDB. Topo achter een venijnige etroiture en op het onderniveau 

(modderbak). Het is een complexe grote grot en reeds meer dan 950m getopografeerd. 

 

4/12 Paul & Dagobert hebben een gesprek met de schepen voor sport en de gemeentesecretaris i.v.m onze 

huisvestigingsproblematiek. 

 

9/ 12 Prospectie en graven in de Vallei van Pont-le-Prêtre voor Paul, Annette.  

Vlakbij de Grotte aux Contrastes ligt een doline van +/- 50 m lang en 5 à 6 m diep. Er werd door ons vroeger (1995) al 

verschillende dagen een paar meter diep gegraven in een blaasgat aan de rand van die doline. Na plaatsbepaling van 

het blaasgat met de GPS bleek dat het gat zich, tegen de verwachtingen in, niet vlakbij een cheminee in de Grotte 

aux Contrastes bevindt, maar 20 m ervandaan. Paul is er direct aan beginnen graven. Het gat werd Trou de la 

Casserole gedoopt. 

 

10/12 Saint-Rahi voor  Michaëla, Herman, Dago. De monorail werd verder afgewerkt en de graafwerken vorderden 

een 3-tal meter. 

 

16/12 Trou de la Casserole (vallei van Pont-le-Prêtre) voor Paul. Er werd verder gegraven tot aan een 

geconcretioneerde wand. Wordt vervolgd. 

 

16-17/ 12  Brevet-B voor cursisten van Avalon Ellen, Erik, Gleb, Toni en lesgevers  Hans en Paul VI.  Eerste dag 

technieken (slachtoffer naar boven halen en artificieel klimmen) in de koude steengroeve van Villers-le-Gambon. 

Tweede dag equiperen in grotten, o.a. in de Nou Maulin (Gleb), de Abîme de Beaumont (Ellen) en de Ronsombeux 

(Erik). 

 

17/ 12 Saint-Rahi voor Mario, Jos, Dago. Na nog enkele verbeteringen aan de monorail werd verder gegraven tot aan 

het punt dat zichtbaar was door een gaatje. Het is nu graven in sediment met blokken. Tijdens de graafwerken 

werden schedels van een ree en van een vos gevonden. Links is er nu een klein blaasgat met zicht op een spleet van 

een paar meter lang.  Ondertussen is er een hoogteverschil van 6 à 7 m. 

24/12 Paul graaft verder in de Casserole (het gat in de buurt van de Contrastes). Veel bakjes, maar nog geen grote 

doorbraak, nog wel een halve meter verder geraakt. Op het einde tussen de blokken waren nu kleine gaatjes te zien, 

en er was tocht. Plop gezet om de volgende keer te ruimen. 

27/12 Paul en Annette bezochten dan nog maar eens de Sainte-Anne, de ideale grot voor revaliderende speleo's. Dat 

ging goed, en Annette geraakte zelfs door de brievenbus, wat toch niet zo evident is als uw schouders niet kunnen of 

mogen meedoen.  



29/12  Kim en Toni gidsen een neefje van Toni in de Eglise. Langs de "holle stalagmiet" en dan langs de andere kant 

met touw naar beneden om naar de fossielen in de Babydoll te gaan zien, en dan naar buiten via de waterval, waar 

veel water was. 

30/12 Paul en Erik terug naar de Pont-le-Prêtre. Eerst gingen ze een kijkje nemen aan de resurgentie. Dan naar de 

Casserole waar aan de grot een terras gemaakt werd en heel de dag gegraven. Het wordt nu klokvormig, en er is 

zicht op een smalle spleet waar tocht uit komt. Verder is er ook nog gewerkt op een andere plek waar we jaren 

geleden ook hebben gewerkt.  

Conclusie 

2017 Zal de geschiedenisboeken ingaan als een zeer actief jaar. Er waren maar liefst 122 activiteiten. Sommige van 

deze activiteiten duurden een paar uur, sommige meerdere dagen of weken.  Verder denk ik dat we weer een mooie 

mix van activiteiten hebben gehad. Voor iedereen zat er wel iets tussen. Op exploratie gebied zijn we zowel in België 

als in de Haute Marne wat op onze honger blijven zitten. Maar de explo’s in de Anialarra waren dan weer zeer 

vruchtbaar. Vooral de “Regalo” loste onze verwachtingen meer dan in. En het is daar nog verre van gedaan. Hopelijk 

kunnen we in 2018 aan hetzelfde ritme verder doen. 

Klassiek België 18 

Explo België 54 

Gidsingen  7 

Explo Buitenland 9 

Klassiek Buitenland 6 

Duiktrips  3 

Jongeren 5 

Secours opleiding 1 

VVS Brevet 7 

Topo opleiding  

Training en Parcours 1 

Voorstellingen 3 

Festiviteiten 2 

Club werking 6 

 

Verslag  Dagobert L’Ecluse  


