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Driedaagse van 11 juni t/m 13 juni 2011
Drie op drie (20 juni 2011)
Het vervolg aan drie op drie (23 juni 2011)
Drie maal is scheepsrecht (26 juni 2011)

Een Gordiaanse knoop ontwarren aan de Ferme de la Lembrée (foto: Paul)

Vallei van de Lembrée – juni 2011
Verslag van onze driedaagse

Inleiding
De Vallei van de Lembrée… sedert 1994 is Avalon daar aan het werk. Een titanenwerk, want we spreken
hier over een vallei van meerdere kilometers lang, met een ingewikkelde hydrologie en tientallen karstverschijnselen. Na 17 jaar kunnen we terugblikken op mooie resultaten (o.m. de Grotte des Emotions, +2 km
lang) maar daar zijn dan ook al meer dan honderd dagen op het terrein voor nodig geweest. Zie het boek
"101 Dagen" dat in 2008 door ons werd gepubliceerd.
Maar, hoewel onze kennis van de vallei elk jaar toeneemt, staan we nog nergens en aan dit tempo duurt
het nog eens 15 jaar. Vandaar het idee om er eens een lap op te geven. Met het lange Pinksterweekeinde
dus niet naar de Doubs gaan grotten (de traditie), maar wel in de Lembrée gaan wroeten en liefst met
meerdere ploegen tegelijk. Het idee sloeg aan en de belangstelling overtrof de verwachtingen: er waren 10
à 11 liefhebbers. Dit maakte het mogelijk om elke dag met 3 ploegen aan iets te werken.
Twee problemen:
- het hele opzet stond of viel met het weer. En laat nu net, na weken droog en stabiel weer, het weer totaal
omslaan. De week voor ons vertrek werd het wisselvallig, zwaar onweerachtig en vooral op de vrijdag voor
ons vertrek trok een actieve onweerszone over ons land. Eén onweer was genoeg om zowat al onze plannen voor de komende drie dagen om zeep te helpen. Die vrijdag plakte ik achter mijn PC, consulteerde 25x
de buienradar en zowat elke meteosite die er was, bekeek 100x de debietgrafiek van de resurgentie, kreeg
minstens 2 maagzweren bij, maar wonder boven wonder viel er boven de Lembrée geen spatje regen!
- het andere probleem was dat er een zeer ambitieus en gevarieerd programma was bedacht dat een grote
voorbereiding vergde, op materieel vlak vooral. Er was een sifonduik gepland, een kleurproef met monitoring op 3 verschillende plaatsen, een artificiële klim, het vervangen van alle oude equipementen in de Emotions, het simultaan werken van twee desobstructieteams in Perte 144 en 147/148, simultaan topograferen
door twee ploegen, er waren grotradio's en telefoons nodig en we zouden nog even de poort van de Emotions herschilderen. En dan moesten er, ingeval van regen, nog alternatieven mogelijk zijn ook (zoals gaan
ploppen in de D3). Kortom een berg materiaal, alles in dubbel of driedubbel: het leek wel of we naar de
Anialarra vertrokken. Gelukkig dat ik me over het aspect kamperen en eten geen zorgen moest maken, dat
deden andere mensen.

Zaterdag 11/6/2011
Mijn vehikel met een stampvolle aanhanger en aan boord Annette, Herman, Michaëla en ikzelf (Paul) arriveert tegen 10u aan de ferme de la Lembrée. We treffen er Tom, Dagobert, Kevin, Ellen, Bart, Raf en Jan.
Elf man dus!
Het weer is bijzonder dreigend en het is enkel maar omdat het KMI blijft volhouden dat er "slechts een buitje" zou kunnen vallen zonder onweerachtig karakter, en het vanaf vanmiddag rustig en droog zal worden,
dat ik besluit ons programma gewoon uit te voeren zoals we gepland hebben.
Rode draad doorheen de driedaagse wordt een kleurproef van een van de meest stroomopwaartse verdwijnpunten, Perte 148. Dat het water terug boven komt in de Résurgence du Moulin te Vieuxville, zowat
3,5 km verder, dat staat zo goed als vast. Wat we echter willen weten is of het water van dit verdwijnpunt,
via de Collecteur van de Grotte des Emotions passeert. En vandaar dan naar de A132 (een grot die we
vorig jaar ontdekten en een zicht biedt op de ondergrondse rivier). Of zou het rechtstreeks naar de A132
vloeien?
Voor de kleurproef dienen we dus fluocapteurs te leggen in de Grotte des Emotions en in de A132. Er zul-
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len in elke grot 3 stuks worden gelegd, op zaterdag. 's Anderendaags, op zondag, zal er dan in elke grot
één worden gerecupereerd. Idem op maandag. De derde fluocapteur zal gewoon blijven liggen "voor in
geval dat". Maar dit schema betekent dat elke van de beide grotten dus minstens 3 maal zal moeten worden bezocht.
In de resurgentie hebben we het makkelijker: daar staat een permanent meetstation dat allerhande zaken
meet, waaronder de fluorescentie. De gegevens krijgen we dan de dagen nadien wel van onze vriend Philippe Meus.
Vanuit vroegere ervaringen weten we dat we hier met zeer weinig fluoresceïne toch een kleurproef kunnen
houden. Onze eerste proeven in de jaren '90 waren met 300 gram fluo, waardoor de resurgentie een dag
lang lichtgroen water gaf, met gealarmeerde buurtbewoners en forelvissers tot gevolg. Tegenwoordig opteren we voor slechts 50 g. Met het blote oog is dat in die resurgentie bijna niet meer zichtbaar (omdat er een
enorm debiet is, en dus een enorme verdunning, in grootte-orde 3 deeltjes fluoresceïne per miljard deeltjes
water), doch de fluocapteurs registreren het wel.
We houden een kleine briefing en delen
de ploegen in.
Ploeg 1: Paul, Tom en Michaëla zullen de
kleurstof injecteren in Perte 148, en daarna gaan werken in Perte 144.
Ploeg 2: Annette en Ellen zullen de A132
equiperen, de fluocapteurs leggen en vervolgens heel de grot topograferen, want
dat was nog niet eerder gebeurd.
Ploeg 3: deze kreeg het koninginnenstuk:
een grote artificiële klim maken geheel
achteraan de Emotions, de fluocapteurs
leggen en de grotradio installeren. Omwille
van de grote hoeveelheid materiaal waren
ze met vijf: Jan, Dagobert, Kevin, Bart en
Raf.
Ploeg 4: de eenmansploeg "Herman" ging
de twee poorten van de Emotions ontroesten en weer voorzien van een frisgroen
verflaagje, en zou tegelijk de grotradio aan

De ploegen maken zich gereed (foto: Paul)

de oppervlakte bemannen.
We laten elke ploeg haar verhaal doen….

Perte 148 (kleuring)
Verslag door Paul:
Gevolgd door een 30-tal geïnteresseerden (een Vlaams gezelschap dat
de gîte van Marc had afgehuurd), trokken we naar Perte 148. Mijn oorspronkelijk idee was om Perte 144 te kleuren, maar tot daar stroomde de Lembrée vandaag niet. Perte 148 ligt een
paar honderd meter meer stroomopwaarts. Het talrijke publiek liet menig
uitroep van verbazing en de fototestellen klikten driftig, toen de bruinrode
vloeistof in het water werd gegoten en
ogenblikkelijk in een felgroene brouwsel veranderde. Enkele minuten later
was alle fluo weggespoeld en stapten
50 gram fluo in Perte 148 uitgieten (foto: Tom)
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we nog honderd meter verder, tot aan Perte 147. Achter ons weer die sliert van 30 man die wellicht dachten
weer iets heel spectaculairs te kunnen zien. Niet dus, want al dat we daar gingen doen was één topometing
doen om de plaats aan de oppervlakte te bepalen waar we vanmiddag een gat wilden graven. Na dit opwarmertje, gauw terug om aan het betere werk te beginnen: Perte 144.

Perte 144 (Desob), Perte 147: desob: Paul, Tom, Michaëla
Verslag door Tom:
Samen met Michaëla en Paul duik ik (Tom) ’s middags in de “Perte 144”. Omdat er nog kans is op een (onweers)bui nemen we voor alle zekerheid naast het gebruikelijke desob materiaal ook een telefoon mee.
Onderweg moeten we constateren dat de regenvlagen van de voorbije week ook hier weer een deel grind
en modder hebben meegesleurd. We graven enkele nauwe passages terug uit. Het wordt echter steeds
moeilijker om weg te kunnen met al het uitgegraven materiaal. In het eindzaaltje keert Michaëla terug om
de telefoondraad te trekken. Paul en ik beginnen het puin te ruimen dat de toegang tot een verticale spleet
die vorige sessie zichtbaar was geworden verhindert. Wegens gebrek aan stockageruimte doen we het
grind en de modder in nylon zakken, die we een heel eind richting ingang moeten stockeren. Om goed te
kunnen werken zouden we met meer volk moeten zijn. Het weer is ondertussen omgeslagen. Michaëla blijft
dan ook buiten de situatie op de voet opvolgen: ze belt ons uiteindelijk op om te zeggen dat het begint te
regenen. We plaatsen nog een lading en haasten ons naar buiten, waar ondertussen alweer het zonnetje
schijnt. Dit welles-nietes spelletje gaat zo de hele dag door. Omdat we toch nog een tijdje moeten wachten
vooral de rook is weggetrokken richten we onze pijlen op
de Perte 147.
Hier werd er vorige keer gestopt op een instabiel zaaltje.
Verdere explo langs onder blijkt onmogelijk wegens te
gevaarlijk. Na het maken van de topo blijkt het zaaltje niet
zo ver van de oppervlakte te zitten (zo’n 2 à 2.5 meter).
We zetten het juiste punt uit en vatten het graafwerk aan
met als doel een nieuwe toegang te graven hogerop de
helling om langs daar verder en vooral veiliger te kunnen
exploreren. Mich en ik graven een pijp van zo’n 2.5 meter
diep schuin de helling in. Paul tracht in tussentijd tevergeefs contact te maken met het Emotions team (wegens
de weersitatie), waarna hij in de grot duikt om even later
in het zaaltje te verschijnen. Het lukt ons om contact te
maken met elkaar. Hij meent zowaar al een flauw lichtstraaltje van onze lamp op te vangen.
Aanvulling door Paul:
Ik liet Tom en Mich achter en ging het resultaat van onze
plop in Perte 144 bekijken en het puin ruimen. Na een
uurtje werd ik vervoegd door Annette en Ellen die terug
waren van de A132, en door Tom en Mich die een punt
hadden gezet achter hun desob in de Perte 147. Profiterend van deze 5 man maakten we een ketting en versasten we de klei van het eindzaaltje (dat nu zo opgevuld
Rond 17u neemt de nieuwe boveningang van
was met klei dat we er nog amper in konden bewegen )
Perte 147 vorm aan (foto: Tom)
een meter of 15 stroomopwaarts, waar het ruimer was.
Daar werd de klei in nylon zakken gestoken. Gewoon op de grond gooien was zinloos: de eerste de beste
crue en alles lag weer helemaal vanachter. Helaas; we waren amper een half uur bezig toen de telefoon
ging en we werden verwittigd dat het buiten begon te regenen. Inpakken en wegwezen dus. We hadden
trouwens nog flink wat voorbereiding met de barbecue van straks, want iemand was de houtskool thuis
vergeten. Hout sprokkelen dus en houtskool maken.
Verslag door Michaëla:
Volgens onze weerman zou het vandaag af en toe wat regenachtig zijn met de bijbehorende bewolking
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maar tegen de avond zou het beter worden. Tja, dat is nu net niet het ideale weer om in een perte te kruipen waarvan je weet dat als er een wolkbreuk losbarst je hierin kan verzuipen als een rat. Maar van onweders was er geen sprake dus besloten we toch maar onze graafwerken verder te zetten.
Voor alle zekerheid namen we een telefoon mee en terwijl Paul en Tom de situatie in het eindzaaltje bekeken begon ik alvast de telefoondraad naar buiten te leggen. Niet zo simpel om in die smalle gangetje de
draad op een plaats te leggen waar hij niet in de weg ligt. Enfin, eenmaal terug buiten was het weer duidelijk omgeslagen. In de verte waren er echte zwarte wolken zichtbaar met nu en dan zelfs een bliksemflits.
Hmm, wat nu? Het was nog niet echt aan het regenen maar de wind wakkerde aan dus toch maar even
gebeld om de mannen te verwittigen. Ze gingen nog juist een laatste plop zetten en kwamen dan naar buiten. Tegen dat ze terug waren scheen het zonnetje alweer volop. Echt een wisselvallige dag waarvan je
toch wel een beetje stress krijgt. Ik was dan ook blij dat ze terug buiten waren.
We hadden nog genoeg tijd over om aan het volgende project te beginnen nl Perte 147.
(Zie het verslag van Tom ).
Voor vandaag was het genoeg geweest. We gingen alvast terug naar de kampplaats om de barbecue voor
te bereiden en hout te sprokkelen voor het kampvuur. Nog even op zoek naar iets waar we een vuurtje in
konden maken . Achter de schuur van de Marc vond ik een oude, kapotte kruiwagen die ideaal kon dienen
om ons kampvuur in te houden. Zo rond 21.00 kwamen de anderen terug van de Emotions en konden we
beginnen aan de heerlijke barbecue. Er werd tot in de late uurtjes genoten, geluisterd naar wat er vandaag
allemaal gepresteerd was en de plannen voor morgen werden besproken.

Den A132: Annette en Ellen
Verslag door Annette:
Zaterdag hadden we (Ellen VB en Annette) de opdracht gekregen om ‘Den A132’ te gaan equiperen en te
topograferen. Om discreet te zijn moesten we langs de weien boven gaan en niet door het bos waar we
eigenlijk niet mogen zijn. Een discrete aanloopweg zou ik het niet durven noemen. Onze rode pakken waren vanuit het dorp zeker goed zichtbaar evenals de kuddes vaarzen die ons achtervolgden.
Rond 11u45 kropen we de grot in om te equiperen. In de eerste plaats werden nog wat blokjes geruimd die
op de rand van de helling naar de put balanceerden. Ze belandden met een luguber plons in het water. Op
de helling lag bovenop het fijn puin een laag bijzonder gladde en vettige klei. Het was duidelijk dat het water bijna tot boven heeft gestaan.
Boven de put gekomen konden we het water beneden zien stromen wat betekende dat we er in konden
afdalen en dat de duik morgen zonder problemen zou kunnen doorgaan.
Na het equiperen gingen we even naar buiten om het topomateriaal te halen, enkele instructies te geven
aan mijn neofiet topomaatje en de obligate controle van de DistoX te doen. De topo vlotte goed. Enkel beneden in de put was het eilandje nogal krap om er met z’n tweetjes op te staan. Fluocapteurs achtergelaten
en terug naar buiten. De klus was om 14u30 geklaard en we gingen terug ‘discreet’ richting auto.
Onderweg liepen we Herman tegen het lijf die met zijn grotradio maar geen contact kon leggen met de klimploeg. We staken nog een handje toe met het verhuizen en installeren van de radio in het bos. Daarna nog
even de Emotions in, en de Salle des Douze aan Ellen getoond en terug naar de Ferme waar we Paul nog
even zijn gaan helpen ruimen in perte 144.

Emotions (artif klim + plaatsen fluo capteurs, poort.): Kevin, Bart, Dagobert, Jan, Raf en
Herman
Verslag door Kevin:
Klimmen in een chocoladetaart met slagroom als toetje op de taart...
Als we ‘s morgens in de auto zitten zijn de verwachtingen groot: een artificiële klim in de Emotions… Naar
het schijnt een van de mooiste grotten in België en hier dan mogen klimmen = een droom. De mooiste stukken zouden niet voor vandaag zijn, maar het zou de moeite waard worden. Eenmaal ter plaatse wordt er
dan toch maar beslist dat we direct in de grot gaan en niet eerst onze camping installeren. In de Emotions
ploeg zitten Bart en Dago die samen één gids vormen (beide herinneren zich flarden), Raf, Koen en ikzelf
(Kevin). We naderen de grot langs onder en Bart toont ons waar de noorderburen ooit probeerde “in te breken”. De helling op en dan al snel werd bevestigd dat de ingang goed weggestopt was. Na 5 minuutjes zoe-
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ken vonden we dan toch de plek. Dit slot gaat gelukkig wel goed open. Iedereen bekijkt de poort nog eens
voor een laatste keer, want straks komt de bekende styliste Herman ze felgroen schilderen. Vanaf het begin ben ik toch wel onder de indruk, de tunnel op zich met 2 poorten is al knap. De eerste 2 zalen zijn echt
wel de moeite. Nooit gedacht dat zoiets mooi, wit in België nog te zien was. Al snel kwamen we aan de
eerst looplijnen en iedereen was van mening dat deze looplijnen het vandaag nog wel zouden houden. Nu
ja de valtesten binnenkort zullen aantonen of we gelijk hadden. Het traject en de wanden volgden Herman’s
kleuren pallet. Het ging zacht over van wit, naar licht bruin, naar donker bruin en zou uiteindelijk bij sappig
chocolade bruin stoppen. Af en toe zaten we te ver, maar Dago en Bart herinnerde zich steeds terug de
juiste piste. Eenmaal we de echt
wel super slijkerige zalen trotseerden, konden we niet meer missen.
Het leuke vooruitzicht om straks
een artificiële klim te gaan doen in
dit soort pap, werd net zoals onze
pakken zwaarder en zwaarder.
Het geluid van de collecteur lonkte
en al snel waren we ter plaatse.
Gelukkig waren er 2 Scurions in de
groep om de wand eens uit te lichten en kijken wat het makkelijkste/snelste traject zou worden.
Traverseren of klimmen. Al snel
werd beslist dat ik gewoon zou
klimmen, dan zou ik waarschijnlijk
na +/-10m stukken kunnen vrij
klimmen i.p.v. de etriers te gebruiken. Nu nog een plek zoeken waar
we alles proper, moddervrij kunnen houden. Dago begint sponBegin in zo’n modderboel maar te klimmen! (foto: Bart)
taan met zijn schuppen van handen een plateau te graven, Bart neemt zijn Spatha bij de hand… Uiteindelijk gaat alles vlot en al snel zijn
de eerste ankerpunten een feit. Dago en Koen gaan de fluocapteurs in de rivier plaatsen, of beter gezegd
verstoppen want de volgende dagen zullen alle ploegen hier grondig achter moeten zoeken voor ze die
vinden.
Tijdens het klimmen wordt al snel duidelijk dat achter de modder er wel degelijk goede rots zit, en dat is
tijdens het klimmen toch wel een leuk gevoel. De eerste meters eventjes er in komen, maar na twee ankerpunten staan we steeds op de bovenste trapjes van de etriers. Met een beer als Raf aan de andere kant
van mijn touw kan ik al eens uitschuiven hé… Hoewel: wanneer ik later op de avond op film zijn “oldschool”zekertechniek zie, begin ik te twijfelen :-D. Eenmaal we bezig zijn gaan de ankerpunten er vlotjes
door en al snel zit ik vrij hoog en zonder goujons. Ik daal af en krijg een nieuwe voorraad. Ik heb medelijden
met de 4 andere ijsklontjes beneden. Het gaat nog wel zeggen ze, maar toch. Eventjes overweeg ik om
mijn overall (modderbal) uit te doen, maar ik ga toch gewoon verder met pak. Enkele meters hoger wordt
het toch wel te proper en begin ik te twijfelen. Als ik in deze outfit verder ga zal alles super vettig worden en
deze grot heeft zo een mythe van “ alles in onderpak, proper zal het blijven!” Na wat geroep en getwijfel
naar beneden besluit ik weer te zakken en verder te gaan in mijn proper onderpak. Het omkleden en proper
blijven is een ramp, het plezier is er op dat moment echt af. Echt alles is zo vettig, uitgezonderd mijn onderpak en gordel nr 3. Als ik mijn modderige laarzen terug aantrek/schuif vraag ik me af waarom ik naar beneden ben gekomen?
Al snel wordt beslist dat we volgende keer verse bottines en overall meenemen. Ik jumar terug naar boven
en probeer zo weinig mogelijk sporen achter te laten. Tot hier toe is de wand proper, maar niet spierwit. De
sporen vallen dan ook goed mee. Als er een groot vervolg komt dan kuisen we dit wel op! Vanaf hier gebruik ik enkele natuurlijk ankerpunten, die precies steeds dunner worden hoe meer ik stijg. Stalagmieten
van 1cm genoeg om mijn gewicht te houden, een val…? Toch maar eens terug een ankerpunt boren, denk
ik. Vanaf hier kom ik in een soort diaclase en vorder ik snel al klimmend. De communicatie wordt wel lastiger want ik zit ondertussen toch 25m hoog met een grote zaal onder me. Roepen is de boodschap. Vanaf
hier is het echt prachtig. Concreties, enkele excentrieken, gordijntjes,… Ik besluit dan maar om in het smal-
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ste stuk te blijven en zo het minste sporen achter te laten.
Ik voel hier toch echt wel een tocht… En we beginnen te dromen. Nog twee ankerpunten verder en ik zit
helemaal boven. Schuin naar boven loopt een diaclase op en links van me een smalle doorgang. Ik zit nu te
ver weg om gezekerd te worden. Ik plaats 2 ankerpunten en kan dan rustig alles gezekerd verkennen. Raf
heeft zijn rust dan wel verdiend! De tocht voel ik echter veel minder… De diaclase omhoog geeft geen vervolg. Dan maar het kleine gaatje in. Eerst wat blokken en modder uitgraven. Onderaan gaan ze dan maar
onderuit staan. Nu mogen ze zelfs al niet meer kiezen waar ze staan, zitten, zich warm knuffelen,… Ik probeer op alle manier er door te geraken, maar het lukt niet. Bij de laatste poging doe ik een foute beweging
en krijg ik al snel last van
mijn rug. Niks erg, maar
hierbij ik ga niet verder
proberen. De andere
zitten +/-35m lager, horen me niet goed en kunnen eigenlijk al helemaal
niet tot bij mij komen.

Ik installeer het speleo
touw en Bart komt omhoog. Nu is het aan hem,
hij maakt alles nog wat
breder, maar geraakt er
ook niet direct door met
zijn materiaal. Dan maar
zonder. Normaal geen
probleem, maar euhm
hier is geen plateau of
ruimte. Enkel een paar
steuntjes en een” klein
zitje”. Enkele minuten
later heb ik Bart uitgekleed, gelukkig dat het
Gelukkig bereikt Kevin gauw de propere rots (foto: Bart)
geen brevet A is! Bart
probeert nog eens en geraakt er nu wel vlotjes door. Nu ja, hij staat in een soort gour waar hij niet eens kan
draaien. Op de één of andere manier draait hij zich en gaat men zijn Tikka verder. Al snel blijkt dat vervolg
uitgesloten is. Alles zit dicht met concreties en de tocht zal waarschijnlijk gewoon tussen de onderliggende
niveau’s zitten. Hier stopt het dan, jammer maar helaas! We installeren snel een relais en breken alles af.
Als ik terug op de grond ben, ruimen we snel op en proberen alles zo proper mogelijk op te bergen. Rudi
zijn proper klimtouw is grotendeels een speleotouw geworden. Ik mag terug mijn modderpak aandoen en
weg zijn we. De kitzakken lijken wel sherpa’s, maar we zullen dit dan maar bekijken als een training voor
deze zomer zeker? Nu ja, ik denk niet dat iemand hoopt om dit op Anialarra of Picos tegen te komen :-D.
Onderweg laten we de boormachine achter, want die wordt morgen gebruikt voor de looplijnen. Op dit moment wil volgens mij niemand morgen in die ploeg zitten, we hebben het zowel wat gehad met de knapste
grot van België. We kunnen ons zo inbeelden dat de exploratie tochten soms zeer frustrerend en mentaal
zwaar waren. Eenmaal in de gebaliseerde zones is het opletten geblazen! Al snel wordt iedereen zeer gelukkig van de geur van de gebruikte verf. Dago mag als eerste door de maagdelijke poort, als iedereen gepasseerd is blijft er weinig groen zichtbaar. Gelukkig komt er morgen nog een 2de laagje over. Buiten blijkt
het prachtig weer te zijn, en gaan we nog snel ons materiaal kuisen in de resurgentie. Hier krijgen we telefoon van een uitgehongerde Paul die vraagt waar Bart de houtskool heeft gelegd. “Eueueueueuhm in mijn
garage.”
Bij deze wil ik nog eens Bart, Dago, Koen en Raf bedanken om tijdens de klim stilletjes af te koelen en toch
steeds enthousiast te blijven!
Hieronder een schets van de klim (dwarsdoorsnede van de Salle du Collecteur):
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Zondag 12/6/2011
A132: duik Raf, Nico en Paul
Verslag door Paul:
Na een lekker ontbijt met verse croissants, onder een
stralende zon, en nadat alle andere ploegen op pad
waren gestuurd, vertrokken we rijkelijk laat naar de
A132.
We parkeerden aan de parking in My waar de anderen net gereed stonden voor hun grote touwenslag in
de Emotions. We “sneakten” langs de weilanden naar
de A132… kwestie van in het bos geen groene mannetjes met een geweer tegen het lijf te lopen.
Aan de A132 gekomen daalde ik eerst in de P10 af
om beneden de fluocapteur te bergen, vooraleer duiker Nico daar van het water een modderboel ging
maken. Dan terug omhoog, de ladder op in die lastige en heel nauwe put; ik zweette me kapot en eens
boven besloot ik mijn Tribordje uit te doen. Een fatale
fout zo bleek later.
Intussen was Nico er ook, ik daalde de P10 weer af
en zo ook Nico. Samen ruimden we beneden een
half uur lang puin dat de toegang tot de sifon belemmerde. Puin dat een halve meter diep onder water
zat hé! Hij in neopreen, ik zonder neopreen en dus
nat tot op mijn ondergoed.
Raf mocht nu ook komen, en alle materiaal ook. Dat
betekende dat ik moest opkrassen want hier was
amper plaats voor 2 man. Ik vond 2 meter hoger een
modderpaliertje waar ik me het komende uur bezig
hield met de gebeurtenissen onder mij te filmen.
Nico en Raf worstelen met het materiaal in de nauwe
put van de A132 (foto: Paul)
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De waterstand was gelukkig uiterst laag, anders had Nico nooit de plek gehad om zich (met hulp van Raf)
in zijn duikuitrusting te wurmen. Daarna begon hij als een bezetene in de stroomopwaartse sifon te wroeten. Jammer genoeg geraakte hij maar 2 meter ver, daar werd het echt te smal.
Stroomafwaarts dan maar. Dat ging vlotter, en na een kwartier onder water puin ruimen en wroeten zat hij
al 5 meter verder, waar hij zelf kon bovenkomen in een luchtklokje dat via een nauwe spleet met ons communiceerde.
Vanaf daar ging de sifon flink omlaag, hij zakte tot -2 maar zag zich dan ook geconfronteerd met een te
nauwe passage. Jammer maar helaas, de A132 passeert niet! Ik was in elk geval blij dat de duik erop zat,
want in mijn natte toestand, veel te licht gekleed en totaal immobiel op mijn modderrichel, stond ik te bibberen van de kou. Een uur later stonden we buiten, de drie pintjes die we fris hadden gezet smaakten heerlijk.
Verslag door Nico Hecq - Slijkduiken in de A 132:
Vandaag ga ik samen met SC Avalon verder op onderzoek naar de ondergrondse Lembrée. Een titanenwerk waar ze al ettelijke jaren aan hebben gespendeerd.Paul De Bie en Raf van Staeyen assisteren me bij
deze duik.
Ha! De Grotte des Illusions… Paul twijfelt om de naam te veranderen in Grotte des Désillusions, maar ik
verkies Grotte des Ablutions (rituele wassing)…
Voor een keer durf ik de Avalonners te bekritiseren: ze zijn superslordig te werk gegaan en hebben de sifon
verstopt! Tijdens de desobstructie die de doorgang naar de rivier opleverde, viel een deel van het puin de
put in en dat verspert nu de sifon stroomopwaarts.
Dat geeft niet! Samen met Paul beginnen we de stenen te ruimen, maar een halfuur later zien we in dat het
karwei een hele dag in beslag riskeert te nemen. Ik geef aan dat het genoeg geweest is en dat de sifon
stroomafwaarts er mijns inziens veel breder uitziet.
De flessen worden in de put
omlaag gelaten en Raf neemt
de plaats in van Paul om me
te assisteren. Eerst waag ik
toch een poging stroomopwaarts. Met een goede lamp
in de hand en geëquipeerd
met een enkele fles, duik ik
met het hoofd eerst om de
mogelijkheden te kunnen onderzoeken. Ik moet mijn helm
afzetten om iets verder de
diaklaas in te raken en zie
precies een omhooglopende
kleihelling. Nog 5 cm meer en
ik zit vast, dus kom ik er terug
uit.
Voor de duik stroomafwaarts
equipeer ik me volledig. Al
snel blijkt het veel minder
breed dan ingeschat… Door
een beetje voor- en achterNa de duik maken we alles schoon in dezelfde ondergrondse rivier: 50 m na
waarts te kronkelen in de klei de resurgentie weliswaar (foto: Paul)
en de sedimenten op de bodem, slaag ik erin een gleuf te graven. Die is net groot genoeg om mij toe te laten verder te gaan en al snel
voel ik mijn voeten aan de oppervlakte klotsen. Bingo, ik ben erdoor! Maar nee! Ik ben in een lage klok beland die langs een nauwe spleet verbindt met de basis van de put. Doorheen de spleet kunnen we informatie uitwisselen en zelfs wat materiaal doorgeven.
Ik maak mijn duiklijn vast opdat die niet zou komen vast te zitten in een barst en ga verder. Het daalt duidelijk en de dieptemeter zal -2 aangeven. Dus -3 m ter hoogte van mijn tenen daar ik de zwemvliezen aan de
oppervlakte heb achtergelaten. Het schuurt, het klemt en weeral een verticale spleet. Het is echt smal, met
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mijn voeten voel ik geen bodem maar mijn bekken en de flessen raken niet verder…
Ik ga even terug en waag een volgende poging. Ik wroet, woel en roer alles om. De omgewoelde klei vertroebelt het water dat duidelijk haar weg vervolgt doorheen de diaklaas, pffft… Nog een beetje hardnekkig
verder zoeken, maar in het plafond vind ik ook geen doorgang…
Terug dan maar naar mijn bevroren assistenten om verslag uit te brengen … We gaan naar buiten…
Of toch niet! Vermits de sifon mij de doorgang weigerde en ik hier toch ben wil ik die stroomopwaarts toch
nog grondig onderzoeken.
Wederom het puin ruimen onder water. Met helm, zonder helm, zonder harnas… Mijn pak heb ik toch maar
niet uitgedaan. De achterkant van de flessen blijkt zeer handig om enkele vervelende rotsmessen weg te
meppen. Al dat gedoe om enkele luttele 30 cm lager te raken en tot de conclusie te komen dat de kleihelling die ik gezien had maar een illusie was en dat er geen verder doordringbaar vervolg is…
Jammer, deze keer stond ik enkel voor gesloten deuren, maar dat hoort nu eenmaal ook bij exploratie!
Even teleurgesteld als Paul kom ik terug uit de A 132. Toch ben ik blij omdat het een leuke duikervaring
was en ik werd bijgestaan door toegewijde kameraden die even gemotiveerd waren als ikzelf!

Perte 147 (desob): Mich, Peter VDB, Dago, Herman
Verslag door Dagobert:
Op zaterdag had het vorige team al een aardig gat gemaakt in de helling boven de ingang van P147. Ze
waren er zelfs in geslaagd om met elkaar te praten en op 1 plek kon vanaf binnen reeds lichtcontact gemaakt worden. Vandaag gingen de 2 bulldozers er eens een lap op geven. Mich mocht al dat geweld proberen in goede banen te leiden.
Eerst de rand wat dieper gemaakt en een sleuf gehakt voor het bakje. Daarna schoven we wat op heuvelinwaarts. Links werd al snel een gaatje gevonden door Peter maar na verificatie van binnenuit bleek dat we
niet volledig op het einde uitgekomen waren maar in een chemineetje dat 1 metertje voor de terminus zat.
Dus schoven we nog een metertje op en daar haalde ik dan de ‘keystone’ weg en kwamen we wel op de
juiste plek uit. Behoedzaam werd dit 2e gaatje groter en groter gemaakt, allemaal zeer link hoor, want allemaal losse prutboel boven onze hoofden. Maar na een uurtje was het zover en liet ik me door de nieuwe
doorgang zakken. Na de inspectie was het duidelijk heel de boel moest verder ontmanteld worden. Terug
naar boven eruit kruipen was
geen optie meer (te onstabiel) dus was ik verplicht om
al eerste de traversée van
de P147 te doen.
De komende uren werd alle
losse prutboel weggenomen
en begonnen we te graven
net onder het laatste
topopunt, de tocht volgend.
Maar tegen 17:00 werd het
ons toch te link, er was al
een groot blok gevallen en
nu moest Peter ook het gat
uitvluchten omdat er weer
enkele blokjes begonnen te
schuiven. Met een grote
ijzeren baar lieten we heel
de boel dan maar instorten.
Enkele tonnen puin donderden naar beneden en er
vormde zich nu een grote
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klok. Maar het plafond van deze klok blijft onstabiel dus verder werken zonder stutwerk was geen optie
meer.
Om de dag te eindigen werden alvast 2 megablokken uit Perte 148 gehaald zodat de ploeg van morgen er
direct zou kunnen invliegen.
Verslag door Michaëla:
Vandaag ging ik verder werken in de 147, samen met Dago en Peter(was deze morgen aangekomen). Met
deze twee bulldozers bij de hand zou de klus rap klaar zijn. Dago begon al meteen te graven en binnen te
kortste keren baadde hij in het zweet. Even zijn t-bordeke uit doen en Peter nam het roer over. Een kwartiertje later kwam er een holte zichtbaar en nog eens tien minuutjes verder zagen we in het onstabiele zaaltje. Dagobert besloot even langs de onderingang te gaan kijken waar we nu juist in het zaaltje waren terecht gekomen. Bleek dat we te vroeg naar beneden waren gegraven en dat het vervolgje dat vanaf het
zaaltje zichtbaar was nog zo'n 1,5m verder berginwaarts was.
Dus, verder rechtdoor graven dan maar. En ja hoor, nadat we nog enkele blokken hadden geruimd kregen
we terug toegang tot het zaaltje en zagen we ook het laatste topopunt. We zaten nu op de juiste plaats.
Maar of het nu langs deze weg veiliger was daar had ik toch zo mijn bedenkingen over. Je zat in een klok
te werken met evengoed een hoop blokken boven je hoofd die leken vast te plakken aan elkaar door klei en
opgedroogde modder. Nadat we het vervolg hadden gelokaliseerd met de wierook besloten we het gangetje verder uit te graven waar alle tocht uit kwam. Na enkele uren konden we al volledig in het gangetje liggen maar werd de situatie ook alsmaar onstabieler. Peter vertouwde het zaakje niet en besloot om even de
boel in de gaten te houden. Met argusogen hielden we alle drie de blokken in het oog waartussen er af en
toe een korreltje zand naar beneden viel. Het ene zandkorreltje na het andere viel en opeens zagen we de
boel lichtjes verschuiven.
Als een haas sprongen we allemaal weg van de graafplek en even later stortte de hele boel in. Het hele
plafond was naar beneden gekomen en onze gang was compleet bedolven onder tonnen puin. Gelukkig
waren we er op tijd uit. Voor vandaag was het hier wel gedaan. We konden het beste de boel enkele weken
laten rusten en dan terugkomen met stutmateriaal. Een frisse pint op de kampplaats hadden we wel verdiend.

Emotions (herequiperen + recupereren fluo
capt.): Tom, Ellen, Kevin, Herman, Bart
Verslag door Bart:
Tijdens een kleurproef in 2010 werd ons duidelijk dat het
vast equipement in Grotte des Emotions, dringend aan
vervanging toe was. Een deel van de looplijnen staat
gedurende enkele maanden per jaar volledig onder water. Komt daarbij dat de modder in deze grot extreem
agressief is. Nefast voor de metalen onderdelen van
deze houvast. Dit weekend, op zaterdag, zouden we
hier werk van maken. Met z'n vijven, geladen met 2
boormachines, 90 m touw, beitels, hamers en een hoop
blinkend inox vervullen we onze taak. Herman en Kevin
beginnen vooraan, ikzelf (Bart) begin achteraan de grot
gaten te boren, terwijl Tom en Ellen in de rivier een goed
verborgen fluocapteur gaan recupereren. Lichtjes doorweekt, vervoegen zij ons later en zullen zich bezighouden met het verwijderen van het oude equipement. Aan
een beitel en een zware hamer heb je genoeg voor deze
taak. Wie dacht deze moeren met "een dertien" los te
schroeven, mag je een overtuigd optimist noemen. Het
zijn vooral de stalen goujons en de maillons die het hard
te verduren kregen. Soms zijn deze gewoon onherkenbaar geworden. De meeste plaketten in de grot waren
reeds inoxidabel, en zijn dan ook probleemloos te her-
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Een maillon rapide die 15 jaar in de Emotions
heeft gezeten (foto: Paul)

gebruiken. Ditmaal is alles wat we plaatsen vervaardigd uit INOX. Goed voor jaren dus.
Equiperen met goujons en een boormachine kan vlot gaan, maar de alomtegenwoordige modder, in deze
zone van de grot, maakt het eerder tot een lastig karwei. Telkens al het materiaal in- en uitpakken is onvermijdelijk, wil je het niet verdrinken in de vloeibare blubber. Niet te doen gewoon. Op den duur hangt alles
vol. Je herkent vermoedelijk volgend probleem: Je wil aan je neus krabben, maar je vindt geen halve vierkante centimeter waarmee dit nog mogelijk is. Vloeken is op zo'n moment niet aan de orde, het leidt vooral
tot heel veel hilariteit. Deze omstandigheden maken van heel het gebeuren wel een tijdrovende bezigheid.
Tegen 18 uur houden we het voor bekeken. De touwen in de moeilijkst te bereiken delen van de grot zijn
geplaatst, bengelend aan stevige nieuwe ankerpunten. De rest zal voor morgen zijn. Niet dat we vanavond
naar huis moeten, maar we horen de magen van onze kompanen op de kampeerplaats al grollen tot in de
grot. Of produceerden we dat geluid toch zelf? In ieder geval, een evenwichtige maaltijd dringt zich op. Frieten met reuze frikandellen!

Maandag 13/6/2011
Perte 144 (desob) en perte 148: Mich, Ellen, Kevin, Herman, Raf, Bart
Verslag door Michaëla:
Gisteren was het een stralende dag en voor vandaag zou het alweer een wisselvallige weersvoorspelling
zijn. Vandaag ging Herman de telefoon bemannen terwijl de vijf anderen gingen verder werken in de Perte
144. Met onze nieuwe voorzitter op kop begonnen we al het puin van de plop van zaterdag ter verhuizen
naar een stockageplaats wat dichter bij de ingang. Ik had me hier geïnstalleerd en samen met Ellen probeerde ik de loodzware bakken leeg te maken en uit de weg te leggen. Vooral de zakken gevuld met modder die toekwamen waren enorm zwaar. Maar met vijf man vorderde het werk goed en algauw stonden er
zeven gevulde zakken opgestapeld langs de kant van het gangetje en was de stockage ruimte reeds halfvol gevuld met stenen. Het weer hield zich koest en via de telefoon liet Herman ons weten dat hij getrakteerd werd op de overschot van de barbecue van de gasten die logeerden in de ferme van de Marc. Wij
kregen ook honger en vermits alle zakken die we bij hadden gevuld waren konden we niet echt meer voortdoen. Bart probeerde aan te dringen om nog even verder te werken en de klei dan maar terug tegen de
wanden te plakken. Hij zag duidelijk een vervolg en wilde daar vandaag nog in. Maar de meerderheid wilde
toch eerst iets gaan eten, het was al half twee gepasseerd en niemand had drinken of eten bij. Toen we
terug naar de kampplaats gingen kwamen we de Marc tegen. Even vragen of hij misschien nog enkele jutte
zakken ter beschikking had en ja hoor, even later kwam hij met het nodige materiaal op de proppen. Toch
een schat van een man hé. Nadat de magen gevuld waren trokken Bart, Kevin en Raf terug naar de 144 en
Ellen, Mich en Herman gingen werken aan de perte 148. Uiteindelijk zijn de drie in het vervolgje geraakt:
een klein zaaltje maar ook hier weer een hele onstabiele toestand. Maar er is de steeds aanwezige tocht
die toch doet vermoeden dat er "iets" moet zijn.
Perte 148---Herman, Ellen, Michaëla: hier hebben we zaterdag een kleurproef in gedaan en de bedoeling
van vandaag was dit verdwijnpunt zoveel mogelijk vrij te maken van stenen, takjes enz. Eerst een heleboel
wortels en wortelharen verwijderd zodat we een beter zicht kregen op de site. Er werden een heleboel kleine keien weggehaald waarna de grotere te voorschijn kwamen. Een gigant werd met man en macht uit de
perte gesleurd maar was te zwaar om hogerop, voorbij de perte in de rivierbedding te leggen. Hiervoor
hadden we Raf nodig maar die zat nog in de 144 bezig. Ellen ging maar eens kijken of ze nog niet terug
waren en ondertussen probeerde ik het blok klein te krijgen met de hamer en de beitel. Het blok spleet in
tweeën en was gehalveerd in gewicht, maar toch nog te zwaar voor ons om het te verleggen. Gelukkig
kwam Ellen eraan met onze Hercules. Raf bukte zich, sloeg zijn armen rond het blok en als een volleerde
gewichtheffer tilde hij het loodzware blok op en verlegde het enkele meters verder stroomafwaarts, alsof het
niks was. De perte was nu al een stuk ruimer en het water kon vrij z'n gang gaan. Nog even de ingang afgeschermd met een mand van een afwasmachien en een droogrek dat ik tussen de rommel bij de Marc
had gevonden. Dit zou toch het meeste van de bladeren, takjes en rommel tegenhouden en zo de perte
vrijhouden. Hiervoor werden dan terug enkele grote stenen geplaatst zodat je niets ziet van al de werken
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die werden uitgevoerd. Tenslotte werd al het materiaal gekuist want het weekend zat erop. We hebben
hard gewerkt en de meeste van onze doelen zijn bereikt. Het was een prachtig weekend!

Grotte des Emotions: Kris en Paul
Verslag door Paul:
Eerste halte was de Emotions. De poort kreeg een tweede verflaag, een kwartiertje werk. Die kan er weer
20 jaar tegen. Daarna herstelling van een gebroken balisagetouw in Salle des Douze en dan verder equiperen van de looplijnen tussen "la Première Petite Salle" en Pas de la Mort. De vorige ploeg had alles al voorbereid, de nieuwe inox ankerpunten zaten er al dus we moesten enkel maar de oude brol weghalen en een
"nieuw" touw hangen. Daar waren we een uurtje mee bezig. Dan toonde ik gauw nog het begin van "La
Chambre" aan Kris, waarbij ik al direct spijt had dat we geen boormachine hadden, want het klimmetje omhoog is zeer geëxposeerd en er zou ook een looplijn
moeten komen.
Vervolgens even de Galerie Ardèche in, dan het betere blubberwerk: de P7 af en de Galerie Horrible
doorsplatsjen. Kris bleef maar herhalen dat hij nog
nooit in zo'n moddergat had gezeten: volledig mee
akkoord! Een paar leutige filmpjes gemaakt in de
modderigste stukken. Aankomst in Salle du Collecteur, blijft indrukwekkend. Het traject van Kevins klim
bekeken: prachtwerk, wat moet dat een spectaculaire
klim zijn geweest in deze zeer hoge zaal. Zeker en
vast één van de betere artifs die er in België zijn gedaan.
Dan de rivier in… maar waar was nu die fluocapteur?
Dago had gezegd dat hij hem had gelegd daar waar
je naar de rivier gaat (de logische plek, er is maar één
weg) doch er lag niks. Was dat ding misschien meegespoeld, want er was heel veel water. Toch maar in
de beek gesprongen en de rivier afgezocht tot aan de
sifon van het Zwijnengat. Nat tot aan ons gat maar
niks…
Nog eens en nog eens gezocht tot ik na een kwartier
toch maar besloot om naar het water te gaan tussen
de éboulis van de zaal, iets dat we enkel in de explojaren een paar keer hadden gedaan.
Slalom tussen grote blokken en daar vind je een stukje zeer wilde rivier. En jawel, netjes vastgemaakt: de
fluocapteur. Oef! Achteraf bekeken een goede plek
Kris bezig met oude looplijnen te verwijderen (foto:
want geheel stroomopwaarts, we hadden het alleen
Paul)
graag op voorhand geweten dan waren we nu nog
droog.
Opdracht volbracht en naar buiten maar. Nog een halte in Salle des Douze om een paar verse moddersporen van een witte miet te verwijderen (gelukkig hadden we een bidon van 5 liter water gevonden), dan de
sloten reinigen en oliën en wegwezen.
Het was rond 15u, gauw naar de A132 waar we ook een fluocapteur moesten opvissen. Gelukkig hing die
gewoon onderaan het touw en moesten we de P10 niet meer af. Enkel maar het touw optrekken en 't was
gefikst. Terwijl Kris de grot desequipeerde, snolde ik buiten nog wat rond.
Tot slot een uur aan de resurgentie materiaal staan kuisen. Vooral de oude touwen en verroeste ankerpunten waren spectaculair om te zien, eens de modder eraf was. Eén boel roest. Daarna weer naar ons "kamp"
waar net de anderen opdaagden, die terugkwamen van hun desob in P144 en P147. Na het inladen van de
auto's, toch nog even de tijd genomen om de fluocapteurs te analyseren en wat bleek: zowel die van de
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Emotions als die van de A132 waren positief. Meer moesten we niet weten om héél tevreden te zijn.

Conclusie
Zoals Michaëla al zegde: het was een prachtig weekend. En zo zouden we er wat vaker moeten doen!
Op één driedaagse werd er het werk verzet waarvoor we anders 8 dagen nodig hebben. Heel wat nieuwe
Avalonners hebben een gebied leren kennen dat sommige anciens al 20 jaar in hun hart sluiten, en waar
nog heel veel te doen valt. Er was voor elk wat wils. Natuurlijk kunnen we niet elke keer én een duik van
een maagdelijke sifon programmeren, of een duizelingwekkende “première” klim van 35 m hoog. Maar het
zijn wij die ervoor moeten zorgen dat dergelijke objectieven er komen. kortom: blijven graven, wroeten, exploreren en vooral ontdekken!
De kleurproef dan, want daar was dit weekend tenslotte rond opgebouwd. Wat resultaten en conclusies:

KLEURPROEF 4: 6/2011 PERTE 148>EMOTIONS>A132>SOURCE DU MOULIN
Belangrijke proef waarmee werd aangetoond dat het water van de stroomopwaartse pertes eveneens in de
collecteur van de Emotions passeert!
Injectie op zaterdag 11/6/2011 om 11u30 van 50 g fluo in Perte 148 (die een debiet van zowat 10 l/s slikte).
Zeer lage waterstanden. Debiet gemeten door Region Wallonne te Logne: 162 l/s, evoluerend naar 140 l/s
3 dagen later
•
•
•
•

Zondag 12/6/2011 om 12u (24u na injectie): recuperatie fluocapteur 1 in Emotions. Positief 3 op 5.
Geen visuele groene kleur in rivier gezien.
Zondag 12/6/2011 om 12u (24u na injectie): recuperatie fluocapteur 1 in A132. Positief 1 op 5. Geen
visuele groene kleur in rivier gezien.
Maandag 13/6/2011 om 14u: recuperatie fluocapteur 2 in Emotions. Positief 4 op 5. Geen visuele
groene kleur in rivier gezien.
Maandag 13/6/2011 om 16u: recuperatie fluocapteur 2 in A132. Positief 2 op 5. Geen visuele groene kleur in rivier gezien.

Conclusie is dus dat zowel Emotions als A132 in minder dan 24u gekleurd werden (dus snelheid zeker
meer dan 64 m/u). Wel was de capteur in A132 van zaterdag, duidelijk minder positief dan die van zondag.
Mogelijk was dus nog niet alle kleurstof gepasseerd.

Traject Perte 148-Source
Afstand is 2980 m
- Aankomst fluo op 13/6 om 7u, na 43,5 u dus: 68 m/u
- Hoogste piek op 13/6 om 22u, na 58,5 u dus: 50,8 m/u
Max. concentratie in Source: 3,2 ppb (niet zichtbaar voor blote oog).
Dit is veel sneller dan onze vorige kleurproeven. Bijna onverklaarbaar want als we vergelijken met Proef 3
in juli 2010 (Emotions ->A132-> Source du Moulin), dan is de snelheid bijna 2x zo hoog. De kleurstof arriveerde nu zelfs 5 uur EERDER in de resurgentie (na 43,5 u) terwijl het traject 1 km langer was!
De logische conclusie zou zijn dat de kleursof tussen Perte 148 en de Source een andere, kortere weg
heeft genomen. Echter dat is niet het geval, immers onze fluocapteurs van de Emotions en A132 waren
positief dus de rivier neemt net dezelfde weg als bij onze proef 3.
Hoe kan het dan dat de kleurstof sneller arriveerde dan vorig jaar?
Mogelijke verklaring is het debiet. In 2010 bedroeg dat 110 l/s, nu 162 l/s. Dat is 1,5x zoveel.
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Stel nu dat het water hierdoor effectief 1,5 x sneller stroomde en we de snelheden die we in 2010 bekwamen, hiermee mogen verhogen.
Bij proef 3 werd gekleurd in de Grotte des Emotions. We stelden toen vast dat de stroomsnelheid tussen de
Grotte des Emotions en de A132, ongeveer 4x zo hoog is als in het traject A132 naar de resurgentie: 128
m/u ten opzichte van 31,2 m/u. We gaan uit van dezelfde snelheden, echter x1,5 vanwege het grotere debiet.
Aangezien we voor de kleurproef van juni 2011 aan onze totaaltijd van 43,5 u moeten komen, zou de ontbrekende tijd voor traject 1 (Perte 148-Sifon amont Emotions) zowat 4,7 u zijn. Aangezien dat traject 1130
m lang is, geeft dat een snelheid van 240 m/u. Bijzonder hoog dus!

Traject

Afst
(m)

Snelheid
kleuring
2010
(1ste fluo)

Tijd in
2010
(1ste
fluo)

Schatting snelheid 2011 (=
2010x1,5)

Schatting tijd in
2011 (= 2010/1,5)

240 m/u

4,7 u

1 - Perte 148-Sifon
amont Emotions

1130

2 - Collecteur Emotions:

100

128 m/u

0,8 u

192 m/u

0,5 u

3 - Sifon Aval EmotionsA132 :

330

128 m/u

2,6 u

192 m/u

1,7 u

4 - A132-Source :

1420

31,2 m/u

45 u

46,8 m/u

30 u

Totalen:

2980 m

36,9 m/u

68 m/u

43,5 u

Opmerking:
De afstanden zijn bepaald via de waarschijnlijke weg van de collecteur (wat
min of meer in rechte lijn is); dus via de
Emotions en over A132. In werkelijkheid is de afgelegde van het water mogelijk een factor 1,5x langer ! En is dus
de snelheid mogelijk wat lager.
Hoe dan ook, we mogen bijna zeker
zijn dat het hele traject vanaf Perte
148, via de Emotions en tot aan de
A132, een vrij onbelemmerde doorstroming van het water kent. We
kunnen dus dromen van grote collecteurs.
Na de A132 verandert dat drastisch en
zijn sifons en verdronken zones plausibel...
Eén ding is zeker: we zullen onze inDe fluocapteurs worden gauw bekeken: positief !
spanningen in de vallei van de Lembrée
nog verdubbelen.
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Heet van de naald
Nadat bovenstaand verslag al klaar was, kreeg ik van Philippe Meus de analyse van de 4 fluocapteurs.
Dit werpt toch weer een ander licht op de zaak.
Even herinneren: ik probeerde “op het zicht” de 4 capteurs te beoordelen op intensiteit.
•
•
•
•

fluocapteur 1 in Emotions. Positief 3 op 5.
fluocapteur 1 in A132. Positief 1 op 5.
fluocapteur 2 in Emotions. Positief 4 op 5.
fluocapteur 2 in A132. Positief 2 op 5.

Philippe kwam tot volgende resultaat:

•
•
•
•

fluocapteur 1 in Emotions. Positief 5 op 5.
fluocapteur 1 in A132. Positief 2 op 5.
fluocapteur 2 in Emotions. Positief 3 op 5.
fluocapteur 2 in A132. Positief 3,5 op 5.

Dus fluocapteur 1 in de Emotions zou positiever zijn dan fluocapteur 2, terwijl ik dat net omgekeerd had
beoordeeld. Dit is vrij merkwaardig, aangezien capteur 2 langer in het water heeft gelegen dan nr 1 en dus
zeker meer kleurstof moet hebben geabsorbeerd. Bij de A132 klopt dit, daar is de tweede capteur positiever dan de eerste. Laten we hopen dat er geen omwisseling van de capteurs heeft plaatsgevonden...
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Deelnemers:

Bart Saey
Tom Dedroog
Raf Van Staeyen
Herman Jorens
Michaela Van de Casteele
Paul De Bie
Dagobert L’Ecluse
Kevin Leys
Ellen Van Beeck
Annette Van Houtte
Jan Everaert
Peter Van den Bulte
Kris Vermeulen
Nico Hecq (Casa/C7)

zaterdag
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

zondag
x
x
x
x
x
x
x
x
x

maandag
x
x
x
x
x
x
x

x
x
11

x
11

8

Niemand had kunnen voorspellen dat er na deze intensieve driedaagse, nog een driedaagse zou
volgen. Wel een van 3 aparte dagen , en met veel minder deelnemers. Maar het bleef wel in het
teken van het getal “3” staan!

Lembrée solo 20 juni 2011: drie op drie
Verslag door Paul:
De kleurproef van vorige week had toch weer nieuwe inzichten gegeven en dus wilde ik op het terrein enkele zaken verifiëren. Het was wel zeer regenachtig weer, maar zo zij het!
Enerzijds had ik als doel mijn
eigen geologische kaart te verfijnen. Immers, de twee bestaande geologische kaarten
waarop de vallei staat, zijn allebei onjuist. Ik ken het terrein
intussen goed genoeg om te
weten waar er kalksteen is en
waar schist, en dat is volgens
die kaarten wel even anders.
Anderzijds wilde ik 3 grotten
herbekijken.
Grot 1 daar hadden we vroeger
nog wat in gewerkt en zelfs
een topo van gemaakt, 13 jaar
geleden. Liep potdicht. Maar
toch was er aan de ingang een
frisse tocht voelbaar. SpeleoNa 20 cm te hebben weg gegraven, opent zich linksonder een tochtend
pak aan en erin gekropen, algaatje
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les lag er nog bij als jaren geleden. En het einde nog steeds zonder enig vervolg: vlak vloertje van aarde en
blokken.
Nu heb ik nog grotten gekend waar de tocht gewoon door het sediment heen komt. Als dat niet te compact
is tenminste. Dus toch maar even wat graven. Ik zat nog geen 20 cm diep of bingo: een klein gaatje opende
zich en er blies een duidelijke koude tocht uit! Een half uur later was het gaatje maximaal verbreed: ik zag
omlaag in iets wat een meter dieper ging, maar het was hooguit 10 cm breed en ik kon er met geen mogelijkheid inkijken. Het fototoestel paste wel door het gat , de foto toonde een wat ruimer gangetje maar bij
gebrek aan schaal kon ik echt niet zeggen of dit 30, dan wel 70 cm breed was. Maar toch interessant! Enfin, meer kon ik vandaag toch niet doen dus op naar grot 2.
Grot 2 is bekend en luistert
naar de pittoreske naam “Tié
de l’Aiwé”. Deze observeer ik
al jaren en het ding blaast in de
winter warme en vochtige lucht
uit. Die moet toch ergens van
komen? Ik speurde elk hoekje
en kantje af. Op één plek vertrok er een nauw gangetje, dat
vreemd genoeg niet op onze
topo (1998) stond. Waarschijnlijk omdat het na 2 meter al
voor een zeer nauw gat eindigde. Ik wurmde mij er met
krakende ribben door, een meter verder hield een kleibult me
tegen. Daar was zeker nog niet
aan gegraven. Vijf minuten
graven en ik zat 2 meter verder. Te lage passage, met
maagdelijke kleivloer en wat
stalactietjes aan het plafond.
In de verte zie ik een duidelijk vervolg! Kwestie van even graven.
Vijf minuten graven en erdoor.
Het leek te stoppen… of toch niet: rechts omlaag was er een donker gat waar mijn helm net doorgeraakte.
Eronder bleek het flink ruimer en stenen rolden een paar meter verder! Dit werd bijzonder spannend. Zo
spannend dat ik mijn eenzame première met mijn fotocamera vastlegde. Het vergroten van de doorgang
was een formaliteit en zo belandde ik 2 meter dieper in een klein plaatsje met wat mooie, ongerepte concreties. Het vervolg was weer uit te graven: een gangetje. Dit was wat meer graafwerk maar een kwartier
later zat ik weer 3 meter verder en daar draaide het haaks naar rechts, te smal. Voor vandaag was dit het
einde, maar er is hier blazende tocht en dus toch wel nog wat perspectieven.
Niet slecht, in grot 1 én 2 had ik een vervolg gevonden. Gauw naar Grot 3 want het was al na vieren.
De regen kon me niet echt deren, alleen mijn geologische kaart was intussen een natte vod met uitgelopen
inkt geworden en dus besloot ik dat deel van mijn programma maar te schrappen.
Grot 3 is een fossiele perte, onze nummer 138, wat naast de rivier gelegen. Zou volgens onze kleurproeven wel eens boven de ondergrondse rivier kunnen liggen. We werkten er reeds in 1992 aan, jaren nog
voor we aan de Emotions begonnen! En ook in '95-96 zaten we erin te wroeten. We bereikten zowat 4 m
diepte waar alles potdicht liep.
Maar, vorige winter was ik hier gepasseerd en toen stond dit gat tot 1 meter onder de rand vol water. Ergens moest er dus een communicatie zijn met de Lembrée zelf. Ik wilde dit gat herbekijken, ook al omdat ik
hoopte dat het tijdens de 2 megacrues van de voorbije winter toch actief was geworden en misschien was
uitgespoeld (wanneer de rivier 1m50 stijgt dan loopt ze erin. Maar dat gebeurt maar eens om de 10 jaar!).
Mijn Tikka op de kop en gauw erin. Op -4: tiens het stopte hier niet, een mooi uitgespoelde passage in de
glanzende kalksteen lonkte uitnodigend. Gauw verder. Een klein zaaltje, een splitsing, en het bleef groot
genoeg om steeds verder te gaan. Plots hoorde ik de rivier! Mijn hart sprong op van vreugde… tot ik besefte dat het gewoon het geruis was van de regen buiten. Gauw verder. Op zowat -10 werd de passage fors
kleiner. Verder gaan was nu geen optie, ik zat hier met enkel maar met een Tikka in een levensgevaarlijke
perte. Gauw naar buiten, waarbij ik onderweg goed moest zoeken want ik bleek enkele afslagen te zijn ge-
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passeerd. Buiten lag de Lembrée er nog steeds droog bij … oef.
Het was na vijven en tijd om weer naar huis te gaan. Heel tevreden met deze 3 op 3!

Het vervolg aan drie op drie (23 juni 2011)
Verslag door Paul:
Donderdag 23 juni 2011. Drie dagen na mijn drie op drie zit ik hier weer, ditmaal met versterking: Annette is
erbij. Eerst naar onze grot Nr 1. Het kleine gaatje achteraan krijgt een dubbele Hilti-injectie en terwijl de
damp optrekt, ga ik met Annette mijn mini-ontdekking in de Tié de l’Aiwé topograferen. Zeker 10 m erbij :-)
Op een andere plek in deze grot heb ik ook zicht op “iets” gehad en daar werken we ruim een uur aan. Finaal moeten we daar ook de Hilti inzetten.
Daarna weer naar Grot 1. Twee uur lang puin ruimen en het kleine gaatje dat ik maandag in de vloer maakte, is nu al bijna “mensendiep”. Gelukkig is er in deze grot plaats zat om ons puin en aarde kwijt te geraken.
Uiteindelijk zien we nog niet zoveel meer en is een tweede Hilti-massage nodig.

Mijn gaatje is intussen zo diep dat Annette erin
kan staan

Daarna weer naar de Tié de l’Aiwé waar onze plop goed gelukt is. Na het ruimen geraakt Annette een paar
meter verder en daar heeft ze zicht op een (te smal) vervolg van enkele meters, met tocht! Enig nadeel: het
loopt weer richting oppervlakte en die is echt niet ver meer!. De hoop dat dit wat wordt is dus eerder gering.
De dag is nu bijna om, maar toch weer naar Grot 1. Weer een boel puin ruimen, maar jammer genoeg is er
een enorm blok in de passage gevallen (80 kilo of zo). Met veel moeite kunnen we uit het plafond puin laten
vallen en het blok zo voorbij kruipen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan want ons “gaatje” is intussen zowat 1m50 diep en je moet een echte handstand doen om erin in te kruipen.
Eindelijk kan ik om de hoek kijken. En dat ziet er niet zo best uit. Links boven een soort instorting, erg compact. Zeer moeilijk werken. Rechtsonder “iets” dat omlaaggaat, smal. Maar tocht is er zat, flink blazend.
Kortom: na een kleine doorbraak zijn we weer terug naar “af”. Maar de volhouder wint, waarschijnlijk zit ik
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hier overmorgen terug. Het is al na 18u, toch halen we de Hilti er weer bij om het 80-kilo blok de doodsteek
te geven.

Origineel equipement: de Tié de l’Aiwé kim je uit middels een goed geplaatste boomstam

Driemaal is scheepsrecht (26 juni 2011)
Verslag door Paul:
Zaterdag 26 juni 2011. Vandaag staat er reeds lang een afspraak in mijn agenda in My, met een archeoloog. Oplettende lezers zullen zich herinneren dat ik enkele jaren geleden in een van de grotten van de
Lembrée een menselijk skelet ontdekte,
alsook beenderen van neushoorn. Na mijn
ontdekking werd er onder leiding van prof.
Marc Groenen, enkele jaren opgravingswerk
verricht, maar veel vordering werd er niet
gemaakt.
Nu was er een andere archeoloog op gezet:
Luc Moreau en die wilde met mij de site
gaan bekijken, daags voor er een vijftal studenten van de ULB zouden komen om 10
dagen lang te “graven” (d.w.z. met een tandenborsteltje wat aarde wegkrabben. Speleo’s verzetten op een kwartier meer grond
dan die mannen op een jaar ).
Ik was van plan om na de ontmoeting , met
vrouwlief nog te gaan exploreren, doch een
sterfgeval in de familie besliste er anders
over. Annette moest naar een begrafenis en
ik vond niemand anders die kon meegaan.
GRRRR! Weer 320 km over en weer, en
De terminus van Perte 138: grint. Het vervolg zit rechts achter.
weer alleen op pad, wat de mogelijkheden
flink beperkt.
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De archeoloog bleek een jonge, sympathieke knul te zijn, het klikte meteen. Gauw naar de grot. Ik wijs hem
aan waar ik wat heb gevonden en wat zijn voorgangers al hebben gedaan. Dan valt mijn oog op een rare
steen die uit de klei steekt. Het blijkt een bot van een neushoorn te zijn. Dat hebben die professionele archeologen dan toch mooi gemist.
Na dit intermezzo dat toch wel 2 uur duurde, til ik mijn (heel) zware rugzak op de schouders. Op weg naar
Perte 138. Ik bekijk nu wat rustiger en vooral met beter licht, mijn ontdekking van donderdag. Mooi in de
rots uitgespoeld, eigenlijk vrij ruim. De terminus dan: enkele gaten in de rots laten een vervolg zien maar
het is er te laag om goed te werken. Ik begin wat te graven en merk tot mijn verbazing dat ik niet in de typische zwarte Lembree-klei graaf, maar in proper gespoeld fijn grint. Massa’s, het lijkt wel de keiensifon van
de Nou Moulin. Maar een meter hoger is het gewoon fijne klei. Ik denk er 5 minuten over na. Grint, dat betekent fel stromend water. En heel vaak de uitkom van een sifon. De conclusie is: dit grint komt niet van
boven, wel van beneden. Bij crue moet het water in deze grot van onderaf komen en zo stijgen. Allicht verklaart dit waarom, na 16 jaar observatie, ze plots is vrijgekomen: de mega-crues van vorige winter hebben
de watertafel zodanig doen stijgen dat de “prop” er vanonder
af is uit geduwd. Zou deze grot dan ook een toegang tot de
ondergrondse Lembrée zijn? Waarschijnlijk wel! Onderweg
zitten er enkele lege plastiekflessen, meegespoeld met het
water. Het inspireert me voor de naam van de grot: “Perte
des Bouteilles”.
Enfin, ik zie een vervolg (het gaat flink omlaag) maar er is te
weinig plek om eraan te werken. Ik besluit de Hilti te gaan
halen en een paar Boma-worsten te plaatsen, in het plafond
en een lastig blok in de vloer. Terwijl ik omhoog ga maak ik
een schetsje van de grot. Nergens is er tocht, geen goed
teken.
Een uur later ben ik rond met mijn werk. Wegwezen naar
een andere grot.

Onderweg passeer ik aan een andere perte (Perte du Gué)
waar we vroeger aan gewerkt hebben. Ik vraag me af of de
crues hier ook iets hebben blootgelegd. Integendeel, de perte is spoorloos verdwenen. Ik weet ze liggen en graaf een
uur in de bedding om er weer in te geraken. Een nogal ruime
gang eindigt na 5 m op een vernauwing die we destijds plopten. Verderop zat alles dicht. Nu geraak ik zelfs niet meer tot
aan de vernauwing, de crues hebben alles danig opgevuld. Pech dus.
Dan maar weer naar mijn “grot 1” waar ik donderdag met Annette een plop had gezet. Puin ruimen en de
zaak nog eens goed bekijken. Humm toch maar een instabiel blokken stort boven onze kop. Tochten doet
het wel, dat staat vast. Ik zet een nieuwe plop en wegwezen. Laatste halte is weer in de Tié de l’Aiwé waar
ik nog wat topografeer (ondermeer de helling buiten). Intussen is het weer na zessen, huiswaarts dus.
Toch best tevreden over die voorbije drie dagen, die weeral enkele nieuwe perspectieven hebben opgeleverd.

Wat voorlopige topo’s
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