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Brevet Week-end 3

Brevet A, of was het nu reeds B ? (Dago)
‘t Is al het 3e weekend van het brevet A en deze maal
staat er een echte grottocht op het programma. Het is
verzamelen geblazen op de parking van “den Haquin”.
Ilse, de charmante weekendverantwoordelijke, deelt de
groepjes in en ik beland samen met Koen en Tom onder leiding van Joris in “den Bernard”. Koen en ik kennen de grot al maar voor Tom zal het de eerste keer
zijn dat hij de diepste grot van België kan doen. Ellen
komt in de Weron terecht en Bart mag zich gaan uitleven in den Eglise.

onder de magnifieke put van de Number One. Ik roep
naar Tom dat hij kan komen maar hij ziet het niet zitten
en keert weer. Allez ik ook maar terug en plots hoor ik
een gil en een klap. Tom is in de meander gevallen en
is met zijn bil op een plaat gekwakt.
Ik ben snel bij hem en stel hem de obligate vraagjes.
Kan je je tenen bewegen, niet duizelig, wat gebeurde
er juist? Alles is OK en buiten een zere bil en wat knikkende knieën heeft hij niets. Ik help hem uit zijn benarde situatie en we gaan terug naar de Grand Puits. Daar
zijn Koen en Joris ook reeds aangekomen. Koen had
Tom ook naar beneden horen vallen net toen hij uit de
meander kwam gekropen.

OK, de groepjes zijn ingedeeld dus wij op zoek naar
onze begeleider, die blijkt dus nog onderweg te zijn en
hij gaat rechtstreeks naar de Bernard rijden weet Ilse
ons te melden. En passant vraagt ze of we eventjes
onze kits kunnen kitten voor de centrale as. Amaai
mogen we dat wel zo zonder begeleider? Of zitten we
plots op een weekend brevet B? We vinden het wel
amusant dat ze ons al wat vertrouwen.
Op zoek dan maar naar een equipeerfiche en de lieve
Joke bezorgt er ons eentje. Touwen, plaketten, musketons, dyneema’s bijeen zoeken en kitten maar. We
eindigen zo met 3 goedgevulde kits. Tiens, vorige keer
dat ik de centrale as heb gedaan hadden we toch maar
2 kits bij? Enfin ondertussen is Joris toch aangekomen
op de parking en maken we kennis. Joris berust er in
dat alles in orde is qua materiaal en we vertrekken
richting Bernard.
Om iets voor 11:00 beginnen we eraan en al snel staan
we beneden aan de chicanes. Hier geeft Joris ons de
opdracht om die chicanes efkes in spantechniek terug
uit te klimmen terwijl hij verder equipeert. We zullen er
alledrie serieus van in het zweet komen te staan. Na dit
intermezzo verder naar beneden om uiteindelijk beneden aan de grote put te staan met nog 1 volle kit! Hoe
kan dat nu? Misschien hadden we ook 1 touwtje extra
kunnen gebruiken voor een looplijntje maar dan nog
hadden we een 40 en 15 m touw op overschot. Dit
mysterie zou pas zondagavond op de terugweg opgelost worden door Bart die ons wist te vertellen dat er op
de equipeerfiche eigenlijk een keuzemogelijkheid staat
voor de “Grands Puits” . Namelijk langs boven OF
langs onder equiperen. Wij hadden dus voor beide
equipementen touw meegenomen. Enfin ’t was een
goede oefening kitzak sleuren.
We hebben nog tijd over dus besluiten we om de Méandre SSN in te duiken. Joris en Koen zetten helemaal
door maar Tom en ik keren halfweg terug. Ik wist al wat
er ging komen (veel gewring voor mij) en Tom zag het
niet echt zitten. Dus keerden we terug en doken we de
meander richting Number One in. Toch een klote ding
hoor zo hoog moeten vorderen echter wat later sta ik
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Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

We checken alles nog eens goed en alles blijkt in orde
te zijn met Tom. Al een geluk dat het niet erger was
want een secours vanaf hier zou geen lachertje zijn
geweest. Uit dit voorval heb ik wel gemerkt dat onze
begeleider geen EHBO-kit mee had. Nu je kan niet van
een individueel iemand verwachten een volledige
EHBO set bij zich te hebben. Maar vanuit de WSV zou
het toch wel mogelijk moeten zijn om elke begeleider
een minimale EHBO-kit mee te geven. Het WSV verwacht van iedere deelnemer om leefdeken, mes,
kaars,... bij te hebben dus vind ik dat wij als deelnemer
dit toch ook van het WSV kunnen verwachten. Ik had
dat trouwens op het vorige weekend ook al gemerkt
(en gemeld) want toen was er ook geen EHBO kit aan
de rotsen. Moest Tom nu toch gewond zijn geweest, al
was het maar een oppervlakkige vleeswonde dan had
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hij toch nog geluk gehad, want ik had een Avalon
EHBO kit in een kitzak gestoken waarmee we de eerste zorgen hadden kunnen toedienen. Toch een puntje
dat ik op het evaluatieformulier zal zetten.
Terwijl Tom reeds op zijn gemak naar boven vertrekt
zoeken wij nog eventjes naar de juiste weg richting
sifon. Maar wegens tijdsgebrek moeten we de zoektocht afblazen en beginnen we alledrie aan het uitklimmen om uiteindelijk tegen 15:45 terug aan de auto
te staan. Joris doet een kleine briefing en we krijgen 2
opmerkingen. Eentje over de eindknopen die we beter
wat verder en vooral vaster moeten leggen. En een
tweede opmerking krijgen we omdat we alle musketons
blijkbaar andersom in de plaketten hadden geklikt.
Hierdoor moest Joris elke keer de musketons uitklikken
en omdraaien. Maar dit was geen veiligheidsopmerking.
Snel omkleden en Ellen nog oppikken aan den Eglise
en om 16:30 vertrekken we richting Bomal waar we om
17:15 de camping op draaien. Net op tijd om de theorie
les bij te wonen die normaal gezien om 17:00 zou beginnen. Daarna materiaal sorteren gevolgd door een
welgeslaagde BBQ. En voor dat ik het weet is het
21:30 en het plan om de laatste topometingen van de
Mautain te gaan doen vallen hierdoor in het water (of
beter gezegd de wijn). We maken het ons dan maar
super gezellig en rond middernacht duik ik mijn slaapzak in.

Tegen 15:30 is bij iedereen de pijp al serieus uit en
beginnen we aan het desequiperen. De Avalonners
laten zich weer van hun beste kant zien en desequiperen lustig (en vooral luchtig) mee. Na het tellen en de
obligatoire evaluatieformulieren vertrekken we rond
17:30 richting Antwerpen.
Over 1 ding waren we het allemaal over eens: het was
het beste weekend tot nu toe.

Fagnoules – 1e Integrale
Fagnoules 28/9/2008: stoofkarbonades op
Vlaamse wijze (Paul)
We waren met vijf op deze mooie nazomerdag: Raf,
Bart,Paul, Annette en genodigde Luc Bourguignon.
Aan de grot kwam Paul tot de vaststelling dat hij de
sleutel niet bij had; hij had deze immers voor de
Anialarra-septemberexpeditie van vorige week uit zijn
sherpazak gehaald... stom, stom, stom!

Zondag kondigt zich aan met een stralende zon en een
ontbijt om u tegen te zeggen. Er is maar een domper
op dit ochtendgloren want blijkbaar is de frigobox van
Ilse deze nacht gestolen. Na het ontbijt reppen we ons
naar de RAC waar we ons heel de dag zullen uitleven
op allerhande stellingen. Ondertussen is ook Dirk toegekomen zodat het Avalon-team op Sarah na compleet
is.
De zon is alom tegenwoordig dus iedereen werkt zich
keihard in het zweet. De ene al wat meer dan de andere. Ik slaag er in om me op 2 stellingen serieus in de
problemen te werken. Eerst op de te korte paraplu, of
was dat nu eerder een slecht gespannen tyrolienne,
waar ik me met een prusiktouwtje uiteindelijk uit weet
te redden. Daarna slaag ik er in om me op de tyrolienne over de Ourthe in te pikken met mijn korte leeflijn op
de stalen musketon ipv met 2 musketons direct in mijn
delta. Hierdoor kom ik natuurlijk veel te laag te hangen
en kost het me heel wat kracht om aan de overkant te
geraken. Wel kreeg ik halfweg wat tips van Ulrik en
Francois zodat het leed wat werd verzacht. Bedankt
hiervoor.
Aan de stelling “klimmer zekeren” merkte ik gelukkig op
dat het katrolletje boven aan het zekeringspunt was
verdwenen en het touw ging nu gewoon door een musketon. Die evaluatieformulieren worden dus toch
gelezen want die opmerking had ik vorig weekend erop
gezet.
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Gelukkig was de boveningang reeds terug open.
Gelukkig hadden we enkele weken geleden de boveningang weer vrijgemaakt... OK dat werd dus een iets
langer tripje dan gewoonlijk.
En vooral veel pijnlijker voor de knietjes. Met wat moeite slaagden we erin om de meeste spullen langs de
poort van de onderingang naar binnen te duwen, zodat
we enkel met een tonnetje langs de boveningang
moesten gaan. Stroomgroep buiten in gang getrokken
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(mogelijk de laatste maal!) en weg waren we.
Op -15 zaten we al vast, een paar weken geleden had
ik immers nog een "knal gezet" op het smalste stuk van
de boveningang en daar lag natuurlijk een groot blok in
geklemd. Een kwartier werken in lastige omstandigheden, met de kop omlaag, om te proberen een batterijgordel rond het blok geknoopt te krijgen waarmee we
het konden wegtrekken. Oef gelukt. De gordel werd
verlengd met nog een batterijriem, en een zitgordel.Een flinke snok en hop daar donderde het blok
omlaag. De weg was vrij, we gingen gauw verder want
we hadden al veel tijd verloren!
Maar er was extreem weinig water, en dus begonnen
we snel gaar te stomen in onze dikke neopreenpakken.
Een half uur later arriveerden we in de Salle des Arcs,
gestoofd. De paar modderplassen onderweg hadden
niet volstaan om wat af te koelen. Gauw naar de boveningang, waar alle materiaal werd gerecupereerd dat
naast de poort lag, en dan verder op weg.
Wat een plezier om tot onze nek door de S2 te kunnen
waden en onze oververhitte lijven te kunnen afkoelen!
Tegen dat de vijfde er door ging, was het water al aan
het borrelen.
Siphon Moche door, even halte aan de S6. Het trio
Bart-Raf-Luc zou de Oufti-Amai gaan bezoeken. Bart
was er nog maar enkel tot de pseudo-sifon gegaan, de
andere twee waren er nog nooit geweest. Intussen
zouden Paul en Annette aan de S6 werken.
Zo gezegd zo gedaan.
De pomp werd in de S6 gelegd en op een kwartier tijd
was die droog gepompt. Daarna verhuisden we naar
de Siphon Moche. Die werd ook droog gepompt, dat
duurde iets langer want het pompje was kleiner. Vervolgens boorde ik er met de Hitachi 4 gaten in het plafond, op de laagste plekken. Deze sifon blijft een zeer
kritische zaak bij hoger water (momenteel loopt de
rivier nog door een buis!) en er moet absoluut nog een
stuk van het dak. Het boren van die gaten in die lage
modderbak was niet van de poes, gelukkig was Annette er om me ermee te helpen.
Ook in de S6 moesten nog een drietal gaten worden
geboord, maar dat kon het andere trio doen. Annette
en ik gingen nu ook de Oufti-Amai in, want we hadden
daar nog een stuk topo te doen. Wat verder kruisten
we de anderen, die enthousiast terugkwamen van hun
waterpret in de Galerie Océade. We legden hen uit wat
er nog moest gebeuren en gingen verder. In de Galerie
Océade was merkbaar minder water dan anders.
De pseudo-sifon stond droog, dus we stonden gauw
aan het begin van de topoklus. Ongeveer op deze plek
was er een splitsing met rechts een mooie grote druipsteenwaterval. Daarboven waren we nog niet geweest.
Toch maar eens gaan kijken, wel eerst mijn modderige
speleopak en laarzen uitgetrokken om niks vuil te maken. Het liep verder maar jammer genoeg bleek de
coulée (die gelukkig okerkleurig was) af te wisselen
met kleipassages. Al snel was ik een modderbal, want
bovenaan de coulée liep een kleine gang verder
(40x70 cm), met crême-au-beurre à volonté. Het bleef
maar verder lopen, met kleine gourtjes en twee nijdige
étroitures. Na een meter of 40 werd het (nog) kleiner
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en was ik gaargekookt in mijn intussen volledig besmeurde neopreen. De rest was voor later, maar het
was een amont dus "het" grote vervolg moesten we
hier niet verwachten. Topo van dit gangetje zal in elk
geval een buitengewoon lastige klus worden, en zat er
vandaag zeker niet meer in!

Effe uitblazen net voorbij de S7… die neopreen is
echt geen lachertje
Terug naar Annette, proberend de coulée zo weinig
mogelijk te besmeuren. Dat lukte gelukkig vrij goed.
Daarna aan ons topowerk begonnen: een parallelgang
die een meter of 50 voor de eindsifon (S9) links vertrekt. Het is een grote galerij, en tot onze verbazing
maten we er 75 m in op, tot waar ze de hoofdgang
weer vervoegt, net voor de sifon. Die sifon was ook een
verrassing: het water stond een meter lager dan een
maand geleden, en je kon er zeker 4 meter ver in, dan
door een korte voûte-mouillante duiken en daar kwam
je in een ruime klok waar je opnieuw 3 meter kon vorderen. Daar dook het dak schuin omlaag. Maar alles
leek heel ruim, dit is echt een duikbare sifon! En wie
weet: indien het nog een maand droog blijft, komt er
misschien wel een doorgang vrij! Dromen staat vrij!
Het was intussen na 15 u, gauw terug maar. Ons idee
om nog naar de Hyperventilateur te gaan lieten we
maar vallen, m.a.w. ik heb heel de dag een kitzak met
de Hilti-boormachine rondgezeuld voor Piet Snot!
Onze knieën en ellebogen waren intussen beurs gekropen, zo is speleo niet echt leuk meer. Het andere
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trio had intussen ook flink wat werk verzet: na het boren van de gaten in de S6, waren ze reeds naar buiten
getrokken, maar wel met het meenemen van een boel
zwaar materiaal: een grote dompelpomp, de Hitachibreekhamer en een kapotte houten bak.
Het stuk "amont" naar de boveningang scheen eindeloos lang en vooral pijnlijk voor ellebogen en knieën.
De dikke neopreenpakken bleken hier alleen maar een
belemmering.
Aan de marteling kwam rond 17u30 een einde, want
toen stonden we buiten in de de zon. Onze enige
troost: we hadden vandaag (ongepland) de allereerste
"integrale" van de Fagnoules gedaan.
Goed voor een keer zoiets, ik beloof plechtig nooit
meer die sleutel te zullen vergeten! Van pure schaamte
heb ik iedereen maar een trappist getrakteerd.
Die avond eens op mijn computer gekeken: om van
boveningang tot aan de S9 te gaan, leg je iets meer
dan 1000 m af. Dus een heen-en-weer van 2 km, niet
slecht voor een Belgische grot!

niet je ladder met 2 oprollen. Het gaat zoveel gemakkelijker dan.
Snel desequiperen en richting Ronchinne waar we
verwacht werden op een aperitief gevolgd door een
overheerlijk avondmaal en dessert. De keukenploeg
heeft dat weeral zeer goed gedaan. De rest van de
avond brachten we dan door in de rokerige eetzaal en
werd er nog duchtig getest en gestudeerd.
Na een korte nachtrust zijn we al vroeg uit de veren om
richting Haquin te vertrekken voor de praktische grotproef. Aan de auto echter staat Ellen er wat beteuterd
bij. Ze is vanmorgen opgestaan met een volledig verstijfde nek en ze kan amper haar hoofd bewegen. Met
zo’n nek de grot in gaan is niet verantwoord en we
vragen aan Karl of ze niet mag doorschuiven naar de
2e ploeg. Wie weet is het tegen dan al wat beter.

Examen Brevet A
Erop of eronder (door Dago)
4&5 Oktober 2008: Brevet weekend A voor 6 Avalonners. De Antwerpse ploeg vertrekt reeds op een afschuwelijk vroeg uur (6:30) want we moesten om 8:30
klaar staan in Villers voor de technische proeven.
Tijdens de rit spelen we allemaal om beurten voor
examinator en stellen we elkaars theoretische kennis
op de proef en tegen dat we in Villers zijn,zijn we gerust. De theorie zit er bij ieder van ons goed in.
We hebben geluk met het weer. ’t Is dan wel koud (3°)
maar er is geen regen voorspeld voor vandaag. Een
ideaal weertje om je dus warm te werken op de stellingen. Na de indelingen en de verduidelijkingen van Paul
vertrekt elk groepje naar hun beginstelling. Alles gaat
zeer vlot en tegen de middag zijn reeds 5 van de 9
stellingen afgehaspeld. Tot nu viel het allemaal al goed
mee, alleen de paraplu waar zowat iedere Avalonner
op werd gestuurd bleek voor Sarah toch een zwaar
obstakel. Maar het moet gezegd die paraplu was echt
wel te hard aangespannen. Je had bijna geen lus en
dus moest je om de 50cm al terug een sleutel leggen
om je verder te trekken met je rem.
In de namiddag volgden dan nog 4 stellingen waaronder de hors-crue, zwaar touw en de tyrolienne. 3 Leuke
stellingen die voor het groepje waar ik in zat geen enkel probleem opleverde. Mijn laatste stelling van de
dag was het bevrijden na breuk van de ladder en het
alom gevreesde oprollen van een touwladder. Dat laatste heb ik zelfs in groep gedaan samen met Marnix.
Speleo is uiteindelijk toch een teamsport dus waarom
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Koen heeft er duidelijk plezier in.
Om iets voor 9 uur staan we klaar aan de ingang van
de grot en na enkele knopen te hebben gedemonstreerd mogen we eraan beginnen. Eerst naar de
Trompet waar de WSV’ers een luchtig parcours van 6
opeenvolgende paraplu’s hebben gehangen. Gevolgd
door een al even luchtige tyrolienne. Ambiance alom
en om de vijf voet weerklinken er van overal wel touwcommando’s. Van spanning is er bij de meesten niet
veel te merken het is daarvoor gewoon te leuk.
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Na de Tyrolienne gaat het richting Paradis waar ik zogezegd alles kwijt geraak wat je maar kwijt kunt geraken. De volgende proef is namelijk een stukje prusikken met onze noodverlichting aan. Toch wel goed dat
je die noodtechnieken ook eens in een grot moet doen
met minder licht op je hoofd. Het geeft toch weer eens
duidelijk aan dat het echt wel nodig is dat je het allemaal vlot moet kunnen. Daarna richting Salle de Minuit
waar in een uithoek ergens een touwladder in het dak
verdwijnt. 3 ladders aan elkaar in een smalle schacht
gevolgd door een korte afdaling over een paardenrug.
En het laatste stukje touw is dan nog een 8mm geëquipeerd. Dus verder afdalen in Vertaco. Het zit er bijna
op voor me enkel nog de brievenbus in spantechniek
en dan richting uitgang. Om iets over 12:00 uur sta ik
buiten.

Nu restte er ons nog het theoretisch examen maar dat
viel reuze mee en rond 15:00 waren de proeven, voor
mij althans, afgelopen. Om 16:30 na nog een laatste
groet aan de grotingang mogen we dan reeds beschikken en bollen we richting Antwerpen waar ik rond 18:00
Ellen thuis afzet. Haar nek is nog steeds verkrampt en
ze kan haar hoofd nog amper bewegen. Uiteindelijk is
ze niet afgedaald in de grot en maar goed ook. Ook dit
is iets wat we hebben geleerd op het Brevet. Ga niet de
grot in wanneer je je niet goed voelt. Ellen heeft dus de
juiste beslissingen genomen. En later zou blijken dat
het WSV genoeg gezien had van haar kunnen om haar
toch door te laten.
Oh ja ik ben ook geslaagd, dus nu is het wachten om
me in te schrijven voor het Brevet B.

Ziezo de praktische proef zit er op. Maar wat een
prachtig stukje equipeerwerk heeft de WSV hier neergezet. Nog nooit heb ik “den Haquin” zo gezien of gedaan maar het was een prachtige ervaring om de grot
zo eens te doen. Ook de manier waarop alles verliep
was prachtig. Een geoliede machine van zwitserse
makelij, daarmee kon je het nog best vergelijken. Nogmaals hoedje af voor de WSV.
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PSM 2008
Expeditieverslagen PSM (Paul)
Voor het twaalfde opeenvolgende jaar organiseerde
Speleoclub Avalon (België) een expeditie op het
Anialarra-massief (nabij Pierre-St-Martin, Pyreneeen).
Naar goede traditie is deze in twee delen opgesplitst: 3 weken in augustus, 1 week in september.
Ziehier de resultaten van het eerste deel.
Na de turbulente expeditie in 2007, die vroegtijdig werd
afgebroken wegens het ongeval van Annette, was iedereen wat op zijn honger blijven zitten. De stroomafwaartse terminus van het Systeem van Anialarra, de
Trémie Crimson op -740 m, was slechts eenmaal onderzocht. De Rivière Tintin, een grote zijrivier, was in
2006 over 700 m geëxploreerd in stroomopwaartse
richting tot aan een flinke “voûte mouillante”, en tot
daar in kaart gebracht. In 2007 was er slechts één
snelle explo gebeurd die had uitgewezen dat het voorbij die voûte-mouillante nog “ver” doorging. Kortom, er
was werk aan de winkel!

Ploeg 2 (Paul, Dirk, Koen en Tjerk) trok naar de Trémie
Crimson, een enorme blokkeninstorting (zowat 10 m
breed en 30 m hoog) die het einde van de grot betekent op een diepte van -740m. Maar de rivier en een
enorme tocht gaan er probleemloos doorheen. Een
hele dag lang werd er op diverse plaatsen gewerkt,
maar nadat we op het niveau van het water zowat 8 m
ver in het onstabiele kaartenhuis waren doorgedrongen, moesten we ons gewonnen geven: te gevaarlijk!
Maar wordt zeker vervolgd.
Op de terugweg werd Paul in een put in de Daltons
geraakt door een groot blok (50 kg) dat omlaag viel,
gelukkig zat hij er dicht onder en was de impact nog
niet groot. Een flinke kneuzing op het dijbeen… maar
oef, het had erger gekund!

In de eerste week van augustus 2008, gingen er twee
ploegen voor telkens 3 dagen het Systeem in. In de
praktijk komt dat neer op één exploratiedag en twee
dagen heen en weer reizen. We werden tot deze weinig rendabele werkwijze gedwongen wegens de
ARSIP-vergadering die reeds op het einde van onze
eerste week plaatsvond.
Ploeg 1 (Mark, Kim, Lieven en Annette) exploreerde
verder in Tintin. De voûte-mouillante (20 cm lucht) werd
met ponto’s gepasseerd.
Erachter bleek het eindeloos ver door te lopen. In een
zaal werd een splitsing gevonden: Tintin bleek nog een
zijrivier te hebben! Deze ploeg keerde terug met een
flink gevuld topoboek en vol superlatieven over de
schoonheid van deze rivier, die naar het einde toe in
een hoge canyon stroomde, met lange en diepe stukken van rustig water.

Ploeg 3 (Annette, Mark, Lieven, Bart, Tom, Luc) trok
voor 4 dagen de grot in en splitste op in twee groepen.
Eén groep pushte Tintin zover ze konden, en dat twee
dagen achter elkaar. Deze groep richtte een vooruitgeschoven bivak in nabij het begin van Tintin, omdat een
heen-en-weer trip van het grote bivak in de Salle des
Marsipulamis naar het verste punt van Tintin, zowat 9
uur aan zware progressie inhoudt! Echter er werd opnieuw geen einde bereikt: Tintin blijft maar doorlopen.
Maar het parcours wordt veel bochtiger, en begint hoe
langer hoe meer Noord-Oost te gaan: richting Gouffre
des Partages. Zou er dan toch een verbinding met
deze grot mogelijk zijn? Dromen staat vrij.
De andere groep hield zich een dag bezig met de exploratie van de stroomopwaartse zijde van de Réseau
Rantanplan, na een traversée over de Puits Lambique
heen. Een prachtig geconcretioneerd gangenstelsel,
Bob & Bobette gedoopt, werd over zowat 250 m in
kaart gebracht, tot waar men vastliep op een immens
blokkenstort.
Dit drietal vervoegde ’s anderendaags hun collega’s in
de Rivière Tintin, en exploreerde er de zijrivier van, die
Rastapopoulos werd gedoopt, en over honderden meters werd gevolgd tot waar een paar vervelende blokken de doorgang versperden. Te vervolgen dus.
Beide ploegen vlooiden in Tintin de sector voor en na
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de voûte-mouillante uit, en er werden meerdere zeer
geventileerde gangetjes gevonden die mogelijk zouden
kunnen verbinden met de grote rivier van Anialarra,
voor de grote trémie van -650 weliswaar!
In totaal meet de Rivière Tintin en haar zijrivieren
(Tournesol en Rastapopoulos) nu reeds 2200 m, en er
is geen terminus in zicht...

De vierde ploeg kende één van de “Murphy” dagen. Vol
goede moed vertrok het drietal Paul, Bart en Tom voor
een vierdaagse. In de putten liep het al mis: Tom verloor zijn helm in een put, de helm overleefde de 20 m
vrije val niet echt. Geen ramp, de helm en zeker de
kinsluiting was toch al niet meer speleowaardig. Na wat
herstellingwerk om de DUO-verlichting weer aan de
praat te krijgen konden we verder. Vanaf -550 hielden
Tom en Bart zich bezig met het hertopograferen van de
grote galerijen. Die waren immers in 2000 opgemeten
met een kompas dat achteraf kuren bleek te vertonen.
Ditmaal hadden we een “SAP” te leen, een elektronische kompas/clinometer met laser. Hiermee werd op 4
uur tijd bijna 900 meter ingeblikt.
(thuis is gemerkt dat dit (on)ding slecht gekalibreerd
was, waardoor er een heel correctie- en verificatiegedoe nodig zal zijn om de gegevens bij te sturen!)
Intussen ging Paul met zwaar desobstructiemateriaal
een klein, nat klotegangetje te lijf dat het vorige team
op de rechteroever van de grote galerij hadden gevonden (zowat 200 m voor de grote trémie, en min of meer
tegenover het oude Kamp 3), en dat misschien de zo
verhoopte verbinding met Tintin zou kunnen opleveren.
Er gaat een extreem felle tocht in. Paul vorderde een
meter of 5, tot de accu’s van de Hilti leeg waren. Het
blijft smal verder lopen, met 10 cm water erin… geen
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aangename werkplaats maar de perspectieven zijn
buitengewoon groot! Wordt vervolgd, want een directe
toegang tot Tintin zou betekenen dat het hele Réseau
Post-trémie (reeds meer dan 7 km groot) toegankelijk
zou worden op een eenvoudige, snelle en vooral veilige manier. De doortocht van de levensgevaarlijke “trémie” zou niet meer hoeven, en er zou uren lastige progressie worden uitgespaard.
Na dit topowerk en deze desobstructie, klom de ploeg
doorheen de trémie naar het bivak dat 100 m hoger
ligt. Plots deed zich een grote instorting voor; honderden kilo’s puin verschoven onder Barts voeten en donderden richting Tom, de gelukkig niet geraakt werd.
Oef! Die trémie beginnen we echt te haten.
Eindelijk veilig in het bivak, werd er rond het benzinekookvuur duchtig gefilosofeerd over de dag van morgen (Tintin tot de terminus pushen!) toen het alweer
misliep: een fluitketeltje kokend water kantelde omver
en Bart verbrandde zijn voet. Lelijke en grote open
brandwonde. Gelukkig was het bivak zeer goed voorzien van EHBO-materiaal.
Feit is dat linkervoeten hier een gevaarlijk bestaan
leiden!
Er werd resoluut gekozen om morgenvroeg de grot
weer te verlaten, omdat men wist dat een 16 uur durende exploratietocht in Tintin, Barts voet geen deugd
zou doen. De volgende ochtend inventariseerde men
het bivak, en verliet deze ploeg rustig de grot, en rondde hierbij het hertopograferen van de grote galerij af (in
totaal 1,3 km gehertopografeerd, vanaf de trémie op 650 tot voorbij de voûte-mouillantes)
Tussen de 4 grote meerdaagse trips in, gebeurden nog
vele eendagstochten in de grot. Drie tochten waren
nodig om een duizelingwekkende klim tot een goed
einde te brengen, die zich op -450 m situeerde, nabij
de mogelijke verbinding met de FR3 (zie verder). Erik
de Viking draaide er onze jaarvoorraad aan 8 mm goujons door om de 25 m hoge overhangende wand te
bedwingen, Patrick Géa rondde de zaak af. De klim
eindigde in een grote en uiterst onstabiele blokkeninstorting, zonder tocht. Jammer.
Er werd een topotrip gehouden (Paul) om de hele zone
rondom de mogelijke verbinding met FR3 nauwkeurig
in kaart te brengen. Er werd ook gegraven in een lage
galerij vol puin, die eveneens richting FR3 gaat.
Tot slot waren er ook een paar gewone uitstappen, zo
ondermeer een tocht naar de Plage des Galets met de
twee benjamins Tobias (15) en Ellen (17), die aldus
hun eerste -500 deden!
In totaal werd er zowat 3 km getopografeerd, waarvan
1500 m aan nieuwe ontdekkingen. Het Systeem van
Anialarra meet nu 22,8 km. De nieuwe topo met de
“SAP” deed de positie van de terminus enigszins in NW
richting opschuiven, en de diepte wijzigde lichtjes. De
grot is nu -735 m diep.
Ook het FR3-systeem (FR3-Gouffre des Caou Couges/AN57/AN548-Freu) werd geëquipeerd. De derde
week van onze expeditie (ondanks het sterk uitgedun-
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de aantal speleo’s, door meerdere blessures en fysieke
ongemakken) hielden we er nog een marathontoposessie om de extreme amonts te topograferen
(Patrick, Paul, Ellen). Deze amonts bleken bijzonder
mooi en aangenaam te zijn: bruisende riviertjes in 2 à 4
meter brede en zeer tochtige galerijen, met een sterk
hellende bedding van schist. Maar ze bleken vooral
veel langer te zijn dan voorzien; er werd meer dan een
halve kilometer opgemeten!

De twaalfde expeditie was alvast een succes, dat mogelijk werd dankzij de inzet van iedereen, en dankzij de
steun van de Berghut, the Northface, ARSIP en Camping Ibarra. Het weer was afwisselend uitstekend en
bar slecht.

September expeditie (Paul)
De FR3 is nu grotendeels gehertopografeerd, en wat
we in 2006 reeds constateerden, wordt bevestigd. De
oude topo’s (SC Frontenac 1973) zijn totaal verkeerd
georiënteerd (over wel 20 à 30° gedraaid!), en de
amonts zijn op een verkeerde schaal uitgetekend,
waardoor ze veel kleiner leken dan ze in werkelijkheid
waren. De nieuwe topo maakt ons nu duidelijk wat de
herkomst is van de rivier van de FR3: het lapiazplateau
ten zuiden van de Crête van de Gouffre des Partages,
waarlangs de grens loopt, en waarop zich vele belangrijke grotten, bevinden: AN103 (-150 m), AN109 (-250
m), AN107 (-162 m), AN567 (-75 m). Voorheen werd
vermoed dat dit plateau afwaterde naar de Gouffre des
Partages! Nu veronderstellen we eerder dat het water
via de FR3 naar het Systeem van Anialarra loopt!
De totale ontwikkeling van het FR3-systeem bedraagt
nu zowat 2000 m, voor een diepte van -413 m. De verbinding met het Systeem van Anialarra, blijft hoog op
onze verlanglijst staan!
Tot slot werd nog een nieuwe grot ontdekt, de Gouffre
Venus, die zich extreem hoog op de Crête van Anialarra bevindt (Alt. 2326 m) en ongetwijfeld één van de
hoogste grotten van het hele PSM-massief is. Na een
desobstructie op -15, werd een ruime P25 afgedaald,
gevolgd door een P10 in een nauwe spleet. Tussen het
puin beneden in deze spleet werd een nieuwe verticale
van 10 à 15 m gevonden, maar verdere desobstructie
is nodig. De sterke aanzuigende tocht en de ligging
boven de enorme galerijen van de Réseau Nostradamus, laten een mogelijke relatie met het Systeem van
Anialarra verhopen. Dit zou hierdoor 170 m in diepte
winnen (dus -910 m worden) en er een vijfde ingang bij
krijgen… gelegen in Frankrijk! Maar laat ons het vel
van de beer niet te vroeg verkopen…
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Een expeditie van één week, dat is alles of niets. Ze
staat of valt met een goede meteo. Minstens vier
dagen stabiel weer zijn noodzakelijk. De hele ploeg
moet fysiek en mentaal in orde zijn. Het geluk was
weer aan onze kant. De ploeg was een “équipe de
choc”, vier mensen die al 10 jaar in deze grot exploreerden, die er zowat alle grote momenten hadden beleefd en door wiens aderen het water van de
Anialarra stroomt: Mark Michiels, Rudi Bollaert,
Annette Van Houtte en Paul De Bie, aangevuld met
de jonge leeuw Bart Saey die intussen ook al aan
zijn derde exploratiejaar toe is.
Maar de expeditie startte in problematische omstandigheden, want zaterdag werd onze portage verstoord
door een plots koudefront dat een einde maakte aan
lange periode warm weer. Omhoog naar de Anialarra
in gietende regen, die overging in ijsregen en sneeuw.
De plannen om de FR3 te desequiperen konden we
opbergen, want de grot bleek in flinke crue te staan.
Moedige Bart waagde een poging maar er was geen
doorkomen aan, hij kwam als een verdronken kip terug
uit de ingangsput, een klimhandvat armer dat in de
waterval omlaag was gevallen. Het duo Paul/Annette
besloot zelfs geen poging te doen om hun plan uit te
voeren: het herbekijken van de AN60, waarvan we
wisten dat de P16 zeer crue-gevoelig was.
Zaterdagavond 12/9/2008 bleven Paul en Annette
boven bivakkeren. Urenlang hagelde sneeuw en ijs op
de tent neer. De blizzard ging tegen de ochtend liggen,
en bij het opstaan zondagochtend bleek de Anialarra in
een dikke witte vacht getooid. Gelukkig waren de
weergoden aan onze kant, de (bleke) zon brak door de
wolken en Meteo France voorspelde vier dagen droog
en goed weer! Maar in de grot zou het dooien van de
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sneeuwlaag ons vast en zeker hinderen, en we hoopten dat we ons plan, de verdere explo van Tintin, zouden kunnen uitvoeren.
Zondag 13/9/2008: Nadat het trio Bart, Mark en Rudi
ons had vervoegd, gingen we om 11 u van start in de
AN51. Inderdaad, de rivier beneden was indrukwekkend, hier en daar hadden we moeite om te vorderen in
het wilde en diepe water. Onze ponto’s werden al op 500 aangetrokken.
In de “Grande galerie” tussen Gibraltar en de trémie op
-650 m hadden we twee plannen: enerzijds gedetailleerd hertopograferen van rechteroever van deze galerij, anderzijds grote desobstructiewerken in de Boyau
de l’Aspirateur, een gangetje op -635 m dat een directe
toegang zou kunnen geven tot de Rivière Tintin. We
hadden hiervoor speciaal de Ryobi-boormachine meegenomen. Maar eens ter plaatse, bleek dat het gangetje ditmaal blies, ongetwijfeld wegens de temperatuur
buiten die rond het vriespunt lag. Na twee uur werken
met de Ryobi waren Annette en Paul bijna gestikt in de
uitlaatgassen van de 2-takt machine en zetten ze er
een punt achter. Ze gingen naar het bivak in de Salle
des Marsupilamis waar ze rond 20u arriveerden. De
rivier bleek intussen zo gezwollen te zijn dat ze nog
amper over te steken was.

heel de topo van de Grande Galerie proberen in te
blikken. Om 13 u was er afgesproken met de andere
ploeg, die de Rivière Tintin zouden verder pushen. Ze
zouden in de buurt van de voûte-mouillante in Tintin
proberen om met Paul en Annette stemcontact te maken, in de twee nauwe gangetjes die vanuit Tintin richting Grande Galerie vertrokken.
In de Aspirateur bleek de tocht opnieuw te blazen. Met
de Ryobi werken was weer geen optie. Erger nog: in de
Tintin, bleken de twee gangetjes eveneens te blazen,
wat de kans wel erg klein maakt dat er een verbinding
kan gemaakt worden (ondanks de afstand die slechts
27 m bedraagt!). En na een kwartier roepen en op fluitjes blazen, kon evenmin een akoestische verbinding
worden gemaakt. Dus schakelden Paul en Annette
over op plan B: een hele dag topo van de reusachtige
Grande Galerie die in detail uitgetekend werd. Tegen
21 u ’s avonds konden ze in het bivak genieten van
een welverdiende maaltijd en zich eindelijk een beetje
verwarmen.
Het andere trio (Mark, Rudi en Bart) had geluk: in Tintin
was het water fel gezakt en ze geraakten door de voûte-mouillante. De exploratie werd verder gezet waar ze
in augustus was gestopt. Tintin bleef maar doorgaan,
hoofdzakelijk in canyon-stijl, met diep en ijskoud water
(1°C). Ponto’s verplicht dus! In combinatie met de hevige tocht werd het topograferen een hels karwei. Bevroren voeten en vingers, drupneuzen, en veel kou
lijden. Toch blikte deze ploeg zowat 470 m aan première in (62 visées) en deden ze nog een verdere verkenning van een 100-tal meter rivier zonder topo. Het blijft
maar doorgaan! Onderweg werd een ébouleuze zaal
gevonden, waar nog een riviertje toekwam, dat Affluent
Fantasio werd genoemd. Deze vertrok in bijna noordelijke richting. Zou dit de verbinding naar de Gouffre des
Partages worden?
Tegen middernacht viel het trio het bivak binnen, afgepeigerd na de kilometerlange tocht: de afstand van het
bivak naar de extreme amonts van Tintin bedraagt 3,5
km, voor minimum 4 u progressie. Heen en weer is dit
7 km; bijna vergelijkbaar met een traversée van de
Pierre-St-Martin!

Intussen topografeerde het andere trio al een deel van
de Grande Galerie, waarbij vooral de soms wel 15 m
hoge steile oevers voor problemen zorgden. Mark
zocht koortsachtig naar andere gangetjes die mogelijk
richting Tintin zouden kunnen lopen, maar veel werd
niet gevonden. Alle hoop is gevestigd op de Aspirateur.
Om 21u zaten we allen samen in het bivak, vervuld van
de nodige twijfels over de explo van morgen. De voûtemouillante van Tintin zou met dit debiet zeker niet passeren!
De volgende dag (maandag 15/9/2008) werden de
ploegen weer gesplitst. Iedereen vroeg op pad voor
een lange dag. Paul en Annette zouden weer naar de
Aspirateur gaan. Zo er niet te werken viel, zouden ze
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De derde dag, dinsdag 16/9/2008, weer vroeg opstaan, want de hele ploeg trok weer naar Tintin. Chapeau voor Mark, Bart en Rudi die dit twee dagen na
elkaar konden opbrengen! Onderweg namen we wat
tijd om enkele foto’s te maken, en een ponto-wissel
aan de voûte-mouillante kostte ook wat tijd, zodat we
finaal slechts om 15 u aan onze explo/topo-sessie konden beginnen.
Paul en Annette topografeerden Tintin zo ver ze konden. Gelukkig werd de ijskoude rivier over grote stukken ontdubbeld door fossiele en vaak heel mooi geconcretioneerde bovenverdiepingen, waarin de bevroren voeten wat konden ontdooien. Een magnifieke
exploratie, maar finaal ging de canyon over in een actieve galerij van 3x3 m met veel brokkelige schist. We
vreesden een trémie en inderdaad: zowat 350 m voorbij de terminus van gisteren is er een instortingszone
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waar voorlopig geen doorgang werd ontwaard. Maar er
werd slechts 5 minuten gezocht, er is nog een grote
fossiele meander te onderzoeken, en de tocht is nog
steeds hevig.

Woensdag 17/9/2008. s Morgens uitslapen, bivak opkramen en inventariseren, sherpakits op de schouders
gehesen en naar buiten. Onderweg even gestopt aan
de Aspirateur, waarin de tocht nu weer naar binnen
gierde. Fijn, buiten zal het dus warm weer zijn. Hier
werken we in ieder geval volgend jaar aan verder!
Nog 4 km blokken lopen, 400 m putten opklimmen en
woensdag om 18u kwamen we buiten, in een schitterend zonbeschenen decor. Geen zaliger gevoel dan
dat; het beste moment van de hele vierdaagse. Iedereen voelde zich geradbraakt, elke spier deed pijn, de
een had last van rugpijn, de andere van zere knieën of
ontstoken gewrichten en pezen, en sommigen hadden
al die dingen tegelijk. Het hoort erbij. Dat is speleologie, en zeker op de Pierre-St-Martin.
Maar vooral: respect voor Annette, die met haar onvoldoende herstelde voet vier dagen lang door de grot
hinkte en pijn verbeet.
Donderdag 18/9/2008 was een rustdag. Proberen de
dodelijke moeheid uit onze lijven te krijgen. Een halve
dag topogegevens zitten verwerken. Gauw bleek dat
we nog lang niet aan de Partages zijn. Tintin volgt de
weg die de geologie haar oplegt: een kilometerslange
breuk die in noordoostelijke richting loopt. Deze breuk
wordt twee maal gekruist door een kleinere contactbreuk, en het is de tweede die waarschijnlijk de reden
is van de instorting waarop Tintin eindigt.
Vrijdag 19/9/2008 was dan de herkansing gepland van
vorige zaterdag: enerzijds desequiperen van de FR3,
anderzijds de AN60. Annette kon nog amper stappen,
en besloot de komende twee dagen haar voet rust te
gunnen.

Het andere trio exploreerde en topografeerde de Affluent Fantasio over meer dan 300 m (meer dan 50 visées!). Vaak moeilijk en smal, maar dan tot ieders verrassing einde in een heel grote galerij of zaal (75x20)
waar een paar megaputten in het plafond toekomen.
Men dacht in de Gouffre des Partages te zijn uitgekomen, maar na enig rondzoeken volgde het verdict: dit
was maagdelijk gebied!
Zowel in Tintin als Fantasio is nog veel werk, want veel
zijpassages of bovenverdiepingen werden nog niet
bekeken. Maar het zijn bijzonder zware, lange en vooral geëngageerde explo’s. Een crue overleef je niet in
die canyons. De terminus van Tintin ligt nu op 8000 m
van de ingang van de grot. Men voelt zich daar heel
ver van de wereld verwijderd. Aan de gevolgen van
een ongeval in deze zone durft niemand te denken…
Om 19u30 ’s avonds vonden de twee ploegen elkaar
terug aan het begin van de Affluent Fantasio. Een
soepje opwarmen, wat eten, en dan weer op weg voor
een lange terugtocht, met onderweg de gehate Puits
des Daltons. Rond middernacht in het bivak terug. Elke
spier in ons lijf deed zeer, maar de warme wijn (dank u
Bart) maakte alles goed. In bed rond 2 u ’s ochtends.
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Mark en Bart desequipeerden de FR3 zo snel ze konden, zodat ze daarna nog konden gaan rondkijken op
het terrein boven de Tintin. Het is een gebied dat we
wel kennen, want in de buurt van het geel gemarkeerde pad waarlangs we in de beginjaren omhoog stapten.
Ze vonden een blaasgat in een doline, en de hele zone
verdient volgens hen een grondig onderzoek. De breuk
waarin Tintin loopt is aan de oppervlakte zeer goed
herkenbaar.
Rudi en ik gingen naar de AN60. Die grot hadden we
veel te lang verwaarloosd. In 2004 geraakten Annette
en ik, na jaren van verbredingswerken, eindelijk voorbij
de extreem geventileerde “boyau” (verbreed over 25 m
lengte). We ontdekten toen een putje van 5 m, gevolgd
door een 15-tal meter heel nauwe meander. Halte op
een versmalling, en teleurstelling. Sindsdien waren we
er niet meer teruggekeerd. Die meander moest absoluut opnieuw bekeken en getopografeerd worden, want
dankzij onze nieuwe en precieze topo’s van de FR3,
werd hoe langer hoe meer duidelijk dat de AN60 perfect gepositioneerd was om de verbinding tussen de
FR3 en de Anialarra te kunnen opleveren.
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in de ingangsputten opmerkten, tussen 0 en -200 m, en
waar we nooit aandacht aan hadden besteed. Het duo
amuseerde zich urenlang prima; ze ontdekten en topografeerden diverse parallelputten, die wegens gebrek
aan tijd niet allemaal afgedaald konden worden. Finaal
kwamen ze buiten met meer vraagtekens dan vanochtend! Vooral één meander met stevige tocht, die eindigde in een zaaltje met een grote put in de vloer (>
20m), was bijzonder intrigerend.
Rudi en Paul trokken in de AN60 alle registers open.
De Hilti deed wat hij moest doen, één voor één gingen
alle versmallingen eraan. Tegen 15 u zaten we allebei,
bont en blauw weliswaar, heel tevreden boven de rand
van een grote en brede put. Stenen vielen een meter of
twintig diep, maar de echo en de tocht lieten veronderstellen dat dit maar een voorproefje was van het echte
werk. Wat een voldoening na vele jaren desobstructiewerk, in zo’n moeilijke omstandigheden. Maar het afdalen van die put zal pas voor volgend jaar zijn, onze tijd
is op. Buiten ruimden we het kamp op, en na een laatste portage stonden we rond 20 u aan de ARSIP-chalet
waar Annette ons opwachtte met lekker eten, Pacharan, rode wijn en zelfs Rochefort 8. Tot volgend jaar!

Rond de middag stonden Rudi en Paul op -40, in de
zaal van de AN60. Vooraleer de meander in te duiken,
had Paul eerst nog een ander karwei te doen: in deze
zaal vertrekt er ook een nauwe gang die een stevige
tocht aanzuigt. Hier hadden we nooit in gewerkt. Terwijl
Rudi het equipement afwerkte, lag Paul al in die nauwe
gang met de Hilti te boren. Een uur later konden we tot
ons plezier een bijna kaarsrechte geconcretioneerde
gang exploreren (1x0,6 m) (Galerie des Silex). Na 30
m, verrassing: voor onze tekende zich een gapend
zwart gat af: een put die een meter of 15 à 20 diep
scheen te zijn. Mooi zo! Terug maar, die put was voor
later, tijd voor de meander nu (onze timing was erg
strikt vandaag).
In de meander was de tocht opnieuw beestachtig hevig. Binnen de 5 minuten waren we allebei verkleumd
en met een snotneus aan het topograferen. De terminus van Annette in 2004, een S-vormige vernauwing
van 15 cm breed, bleek voor Rudi evenmin passeerbaar. Maar die tocht dan, en vooral die fenomenale
echo die onze stemmen secondenlang deed galmen.
Een put moest vlakbij zijn! Ons besluit stond al gauw
vast: morgen kwamen we hier terug!
Zaterdag 20/9/2008. Het was heerlijk weer. De vermoeidheid van de voorbije dagen begon zwaar door te
wegen en we sjokten de berg op. We splitsten vandaag
weer in 2 ploegjes. Rudi en Paul weer naar de AN60;
Mark en Bart naar de AN51. Zij gingen daar wat onderzoek doen naar de vele lucarnes en meanders die we

Avalon Flash Oktober 2008

p. 12

Avalon Flash Oktober 2008

p. 13

