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Inhoud:
• Causses des Bondons (Paul & Dagobert)
• Grotte Danielle (Mich)

Spaghetti’s tot wel 4m lang

Paasvakantie : Causses
Een onverwachte wintervakantie (Paul en
Dago)
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

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.

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

Kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats
te zijn
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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, is 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 de 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.

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 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.

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
Aragoniet overal waar je maar kijkt.

Buiten is het ijzig koud, en alles ziet wit.
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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 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.

Galerie Blanche
omateriaal op te pikken. Dan gaan ze op weg naar de
Aven des Corgnes, nabij Les Vignes, een lange rit van
wel anderhalf uur.

Het blauwe aragoniet boeket
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,
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 spele-
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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.
Dago’s impressie’s van de dag
Terwijl een groepje grotters de Corgnes ging doen ging
de familie L’Ecluse de lokale trekpleisters bekijken. De
streek staat namelijk bekend voor zijn vele menhirs die
her en der verspreid staan in het landschap. Het zou
een leuke maar bitterkoude wandeling worden waar de
kleinste spruit soms tot zijn heupen in de opgewaaide
sneeuw zou zakken. Boven op de plateau’s gierde een
sterke wind die de -5°c deed aanvoelen als minstens 15°c. Verweerde gezichten waren dus de onvermijdelijke gevolgen maar we hebben ons toch kostelijk geamuseerd en werden getrakteerd op prachtige vergezichten onder een dreigende donkere hemel waar af en
toe verse sneeuw uitviel. Tegen de avond zou het dan
volop beginnen sneeuwen en het landschap werd be-
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dekt met een vers laagje sneeuw.
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.

nac, waar het zowaar warm is: 12°! Een heel verschil
met de -8° van enkele dagen geleden. Michel en JeanLouis 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!

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 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.

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!

We spreken af dat ik mee ga naar de “Bleues”, en dan
later deze week de anderen erin rondleidt. 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, Bart, Annemie, Tobias
Dinsdag 25/3/2008
Een mirakel is wel geschied: tot onze verrassing is het
vannacht begin dooien ! Ten minste één positief iets.
Die sneeuw begon ons hier echt serieus te hinderen.
De grotters gaan vroeg op weg naar 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.

Dago’s impressie’s van de dag
De grotters van vandaag hadden dus een afspraak met
de Gouffre de Deidou. Een -179 met volgens de beschrijving een prachtige p78 plein vide. Dus na een
helse rit in Patrick’s (Gea) busje komen we aan at the
place to be. In de verte zien we net nog een 4-tal speleos wandelen en we vermoeden dus dat we niet alleen
zullen zijn in de grot. Soit snel omkleden en op weg.
We volgen de sporen van onze voorgangers maar na
een tijdje beginnen we toch te twijfelen of die wel naar
dezelfde grot gaan en beginnen we te zoeken in de
omringende bossen. Het is ondergetekende die zich
plots herinnerd dat de gouffre niet links maar rechts
van de weg ligt, op een paar honderd meter achter de
boerderij en dan is de indrukwekkende put snel gevonden.
De nieuwbakken brevet B’er Bart krijgt de eer om de
ingangsput te equiperen. Hij levert puik werk af en iedereen daalt af in de echt wel indrukwekkende ingangsput. Daarna neemt een andere brevet B-ster het
over en equipeert Kim de volgende putten. De grot is
een echte equipeeroefening want naast de putten moeten er ook enkele klimmen en traversées geëquipeerd
worden. De rest van de bende volgt goedkeurend. OK
het gaat misschien wat trager dan wanneer Paul of
Annette equiperen maar al doende leert men. En ik
hoop dat mijn medespeleos evenveel geduld met mij
gaan hebben wanneer ik mijn brevet B heb gehaald ☺
Na een 2e klim, een traversée en een 3e klim, allemaal
niet eenvoudig om te equiperen, staan we voor een
ferme étroiture. Patrick had het al voorspeld, ik zou
daar niet door geraken. En hij heeft gelijk gekregen:
hoe ik ook draaide of keerde, mijn borstkas kreeg ik er
gewoon niet door. En omdat het al redelijk laat was
(16:00) wou ik zeker de groep niet teveel meer ophouden en draaide ik terug. Annemie was op dat moment
reeds teruggekeerd aan het 2e klimmetje. Ik vroeg nog
aan Annette of ik ergens moest wachten om materiaal
mee te nemen maar dit was niet het geval. De juniors
zouden wel elk een kit meenemen.

Na het middageten ga ik wat inkopen doen in Ispag-
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Terug aan de ingangsput hing Annemie reeds op het
touw en na nog een kwartiertje of zo was het mijn
beurt. Met volle teugen genoot ik van de klim en vermits er nog niemand beneden stond te wachten had ik
al de tijd om alles te bekijken. Zo zag ik op ongeveer
de helft van de put dat er nog een soort van lucarne
zat. Ik heb nog getracht om er naar toe te penduleren
maar dit lukte jammer genoeg niet. Om iets over 17:00
stond ik dan buiten waar Patrick en Annemie zaten te
wachten.
Patrick was met zijn wagen tot bijna aan de grot gereden en na een warme thee trok ik de wacht op aan de
ingang. Het zou nog tot 18:45 duren voordat Tobias
aan het uitklimmen van de ingangsput zou beginnen.
En pas tegen 20:00 zou Annette als laatste boven zijn.
Ze waren jammer genoeg wegens tijds- en materiaalgebrek niet beneden geraakt maar het mooiste stuk
van de grot had ik toch wel gezien. Want achter de
étroiture werd alles veel kleinen en vooral onstabieler
tussen de blokken.
Snel inpakken en terug naar de gite waar we onthaald
werden op een feestmaal dat begon met verse oesters
die Patrick had meegebracht. Voor sommigen een
lekkernij voor anderen een kwelling.
En dan nu terug naar Paul …
Klassieke bouwstijl in Les Combes
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 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.
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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 en te fotograferen. Niet zonder enige
emotie bestudeer ik voorzichtig originele topo’s die
Martel tekende, van ons bekende grotten: Eprave,
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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!

ten 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.

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 megalie-
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In het landschap staan mystieke herinneringen aan
een occult verleden.
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…
Verslag van Dagobert: En dan gaan we nu over naar
het echte werk, waar we voor naar hier zijn gekomen
…
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Vandaag weer een hoogdag voor de Avalonners. Daniel Chailloux nam ons mee naar Les Bleues in de
Malaval. Via een oude mijnput en een horizontaal gegraven mijngang komen we in de grot uit. Daniel vertelt
honderduit over de geologie en de historiek van dit deel
van de grot. Ondertussen volgen we de rivier. Via laddertjes, looplijnen, kleine afdalingen en stukken door
de rivier. Zo leggen we een kleine kilometer af.
Het eerste deel is overbeveiligd terwijl het laatste, in
mijn inziens soms gevaarlijkere deel, dan weer niet
beveiligd was. ’t Zijn toch rare gasten hoor die Fransen.

moeite waard. Je komt namelijk indien je verder
stroomafwaarts gaat in een zeer aquatiek deel van de
grot. Hier moet je dan via vires boven een meer en
langsheen watervallen naar de natuurlijke ingang/uitgang van de grot geraken. Het lijkt me een
zeer sportieve en leuke trip maar om dat te doen moet
ik eerst mijn brevet B halen want dat is equiperen a
volonté.
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.

Ook witte aragoniet valt er te bewonderen
We hadden eigenlijk geluk dat de Malaval in lichte crue
stond. De rivier die normaal maar een kleine pisbeek is
was nu een turbulente rivier die ons trakteerde op
prachtige watervallen en woeste stroomversnellingen.
Na deze aqualibi trip stonden we dan plots aan de toegang naar Les Bleues. Bart equipeerde de 2 klimmetje
en na wat gegeten te hebben trokken we in 2 groepjes
naar boven. Hier werd het echt wel tricky, je zit hier
zo’n 20 meter boven het water zonder enige beveiliging. Op de ene plek op een smalle richel vol los puin
en op de andere plek moet je in oppo in een spleet
omhoog klimmen met diezelfde 20 meter onder je.
Hier zou een looplijn toch niet misstaan vinden we.
Maar soit niet zeuren de beloning mag er wezen.
Prachtige blauwe aragonietconcreties gaande van licht
tot donker azuurblauw. Een prachtig schouwspel dat ik
nog nooit had gezien en waarschijnlijk nooit meer zal
zien. Tenzij ik ooit eens terugkom om de traversée van
de Malaval te doen. Want deze lijkt me echt wel de
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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 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.
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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 moe 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.

Grotte Danielle
Back to business (door Mich)
Vandaag (6/4/2008) gingen we met z'n vieren naar de
Grotte Danielle en de Grotte Norbert (Rudi, Bart, Paul,
Michaëla). Er was daar nog op enkele plaatsen een
mogelijkheid om te werken en er moest nog getopografeerd worden. Het was tevens voor sommigen de eerste keer dat ze in het nieuwe stuk vanachter kwamen
dus dat werd weer een leuke dag vandaag!

Stille getuigenen van een rijk verleden
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):
Colobrieres. 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 m
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.
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Tijdens de autorit verontschuldigde Paul zich al op
voorhand dat hij vandaag niet zo nuttig zou zijn omdat
hij zijn ribben tijdens de congé in de Causses serieus
had bezeerd. Ze deden nog ferm zeer en af en toe
hoorde hij een gekraak binnen in zijn lijf. Van zakken
sleuren rekende hij echt op ons. Waarop daarna Rudi
wist te vertellen dat ook hij half gehandicapt was omdat
zijn ontstoken schouder terug pijn deed en ook niet
veel kon verdragen. Nu ja, dat was allemaal wel op te
lossen, we waren tenslotte met z'n vieren.
Paul was onze gids en ging mee tot vanachter, alles
welliswaar in slow motion, net of hij kroop op eieren die
niet mochten breken. Daar toonde hij de plekken waar
er nog kon gewerkt worden.
Rudi en Bart haalden hun werktuigen naar boven en
konden aan de slag. Ondertussen ging Paul met mij
nog een zaaltje topograferen.
Toen we voor de doorgang van het zaaltje lagen zag ik
al meteen dat dit nooit ging lukken. Op alle mogelijke
manieren heb ik geprobeerd me door die driehoekige
versmalling te proppen maar het lukte me niet. Paul: "
Alléé Mich, er zijn nochtans al heel wat mensen doorgeraakt hoor". Mich: "Ach ja, en wie dan wel?" Paul:"
Euh, Annette, Frank en ons Kim.
Tja, logisch dan dat ik er niet doorgeraakte, dat zijn nu
juist drie slangenmensen! Enfin, Paul wilde zijn geluk
ook eens proberen maar njet, het lukte ook niet, zijn
ribben deden echt teveel pijn. De plannen om nog naar
de Norbert te gaan werden in de kast gestoken want
onze voorzitter zag echt wel af en wilde op zijn gemakske naar buiten gaan. Voor drie man was er te
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weinig werk en plaats dus ben ik samen met Paul terug
naar buiten gegaan. We werden verwelkomd door een
heerlijk zonnetje en vier kinderen die alles wilden weten wat er zich onder de grond bevond.

grote vervolg zal elders moeten gezocht worden. Je
ziet het, er zijn zo van die dagen dat het echt niet mee
zit en dat je een hele dag gewerkt hebt maar dat het
niets oplevert. Maar een echte Avalonner laat de moed
niet zakken , er zit iets serieus achter dat is zeker, want
daarvoor is er teveel tocht. Dé grote vraag is alleen:
LANGS WAAR?????

Om onze dag toch nog wat nuttig te vullen zijn we op
de heuvel aan de overkant van de spoorweg nog wat
gaan rondsnollen. Paul wist daar nog een gaatje dat
misschien wel wat kon worden. Het zag er op het eerste zicht al goed uit, een gang van zo'n meter of drie
lang die in het begin wat moest uitgegraven worden.
Na 10 minuutjes graven kon ik erdoor en kroop ik verder tot aan het volgende obstakel. Weer een versmalling maar die makkelijk uit te graven viel. Je zag zeker
nog drie meter verder en wat vooral belangrijk was,"er
was tocht!" De wierook loog er niet om, de rookpluim
lag plat! Het enige wat mij een beetje verontruste is dat
de tocht er afwisselend in ging, dus aanzoog en
meteen daarna weer uit kwam.
Enfin, hier moeten we toch nog eens terug komen met
het juiste gerief zoals een bakje en trektouw. Hopelijk
levert het wat op.
Terug aan de Grotte Danielle wilden we nog even de
perte gaan bekijken aan de rotsen maar zover zijn we
niet geraakt want een veldje daslook hield ons tegen
en we wilden de vrouw des huizes De Bie ook nog een
pleziertje gunnen.
Ondertussen waren onze twee companen terug maar
ze hadden niet zo'n goed nieuws bij. Het vervolg bleek
te onstabiel en die plaats was dus afgeschreven. Hét
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