JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2008
Januari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5/1: Paul, Jos, Ellen en Annette nemen speleoclub SCAN op sleeptouw in de Fagnoules, via
de boveningang, tot aan de S6.
5/1: Annemie en Peter C verkennen de Laide Fosse maar stoppen aan de lastige klim naar het
middelste niveau. Daarna doen ze nog de Trotti-aux-Fosses.
6/1: Grotte Mautain: nog een dagje graven helemaal ten einde door Dago, Peter V en Tobias.
13/1: De centrale as werd gedaan door Bart, Ellen en Tobias terwijl Erik en Sarah een toertje
maakten in de Number Two.
20/1: Michaëla en Annemie gingen hun equipeertechnieken oefenen in Trou du Chien.
20/1: De Bernard bleek populair want ditmaal waren het Rudi en Peter C die hem deden.
20/1: De Mautain werd na nog wat graven definitief beoordeeld als “over & out” (Dago, Jos,
Peter V, Erik).
25/1: Paul (nog steeds met zijn hand in de plaaster na ongeval op 8/1) prospecteerde aan de
Lembrée.
26/1: Herhalingsweekend Brevet B voor onze cursisten Michaëla, Annemie, Bart, Frank en
Peter C.
29/1: Paul prospecteert een hele dag in de Ourthe-vallei zonder grote ontdekkingen te doen,
op één grotje na, een vossenhol dat later de Trou des Côtes zal worden.

Februari
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2-5/2: DOUBS: epische heenrit wegens sneeuw. Barts auto overleeft een “sortie de route”.
Volgende grotten werden bezocht: Gouffre des Ordons, Baume des Crêtes, Gouffre d’Ouzène.
Deelnemers waren Annette, Ellen, Bart, Mario, Tobias en Annemie.
3/2: Bois de Waerimont: een leuke trip tot aan het begin van de Réseau du Printemps voor
Dago, Jan en Dirk.
4/2: Tochtje in de Haquin door Frank, Kim, Lennert en Peter C.
8/2: Paul prospecteert in de omgeving van Theux en onderzoekt het (bekende) hydrologisch
systeem van Juslenville.
8/2: Kim, Lennert en Peter C en enkele andere jongeren doen de Chawresse (grote put).
9/2: Paul en Annette wonen in Brussel een interessante namiddag rondom Haroun Tazieff bij,
met o.m. films uit de oude doos van de exploratie van de PSM.
10/2: Bart en Michaëla gaan nogmaals oefenen voor hun Brevet B in Trou d’Haquin.
11/2: oefenen in Basiliek Koekelberg.
15/2: Paul prospecteert in Rochefort, Palenge.
16-17/2: Examen Brevet B voor onze deelnemers Michaëla, Bart, Frank, Kim, Lennert,
Annemie en Peter C.
17/2: Annette en Dago werkten in de Chantoir de Wislé, Paul-met-poot-in spalk gaf instructies.
Zeer onstabiele boel.
22/2: Algemene Vergadering Avalon bij Frans thuis.

•

23/2: Ellen en Tobias nemen deel aan een Jongeren weekend en doen de Chawresse en
Abime de Beaumont. Diezelfde dag doen Jos, Jan en Koen “heel” de Sainte-Anne, en werken
Paul en Annette verder in de Wislé (tochtende spleet ontdekt).

•

29/2: Paul en Annette werken in de Chantoir de la Ronde Haie, en spreken daarna af met
Philippe Meus aan de Lembrée voor voorbereiding kleurproeven (bekijken resurgenties).

Maart
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1/3: Clubavond bij Mark en Sophie, met het accent op de Anialarra 2007 expé en
toekomstplannen.
2/3: Tom en Tuur (Speleo Kempen) toonden ons (Dago, Dirk, Jos, Annette, Rudi) de GrotteMine de Vaux-sous-Olne. Kort maar mooi systeem met afwisseling en een hele geschiedenis.
2/3: Een ander deel van de club bezicht de Carrière des Grands Malades via de Trou des
Charrues (Annemie, Bart, Erik, Sarah, Peter C).
7/3: Paul & Annette namen deel aan een oefenavond reddingstechnieken in de Basiliek van
Koekelberg.
9/3: Verder werken aan Ronde Haie en Wislé, door Dago, Paul en Annette.
9/3: Tobias en enkele VVS-jongeren deden de Trou Ozer.
14/3: Rudi vergezelde Spekul op een tocht in Trou d’Haquin.
15/3: Algemene Vergadering VVS te Han-sur-Lesse waarop Annette, Bart, Annemie, Erik, Paul
en Mario aanwezig waren.
16/3: Fagnoules: wegens teveel water wordt het een gewone rondtrip en nog wat werken aan
de boveningang (Erik, Annette, Paul, Annemie, Koen en Bart). Ook de Chantoir de Buc wordt
bezocht door Koen en Bart.
22-30/3: Speleovakantie in de Causses des Bondons en Causse Noir (Frankrijk). Sneeuw en
koud winterweer maakten het tot een barre zaak maar er werd flink gegrot. Meerdere tochten
in de Malaval, een kort bezoek aan de onvergetelijke Grotte Amélineau, wat tussendoortjes
zoals Aven de Fraisinelles en enkele klassiekers zoals Aven des Corgnes en Aven de Deïdou.
Dit alles aangevuld met mooie wandelingen in menhir-landschappen. Deelnemers: Bart,
Tobias, Annemie, Paul, Annette, Kim, Ellen, Dagobert.

April
•
•
•
•
•
•
•
•

3/4: Een grot die nooit eerder Avalonners over de vloer kreeg: Frank en Peter C deden de Trou
des Soucis in Marenne.
6/4: Er werd nog eens flink gewerkt in Grotte Danielle, en de topo werd vrijwel afgewerkt. De
Trou des Côtes wordt nog eens bekeken en blijkt flink te tochten (Paul, Michaëla, Bart, Rudi).
12-13/4: Een nieuwe lichting Avalonners nam deel aan het eerste Brevet A weekend.
Leerzaam en leuk. Deelnemers: Dagobert, Ellen, Dirk, Koen, Sarah
12/4: Fagnoules dag, met een gast nl. Kris Carlier van Cascade. Er werd op verschillende
plaatsen gewerkt, maar vooral aan de eliminatie van de S6. Annette, Paul, Bart en Kris C.
13/4: Trou de l’Eglise: gidsing door Mario en Michaëla van enkele initianten. Zoals meestal
vonden ze het heel plezant maar zien we ze waarschijnlijk niet mee terug.
20/4: Gidsing van Spekul in de Waerimont, door Annette en Rudi. Duurde wat langer dan
anders wegens foto’s.
20/4: Paul en Annemie werken heel de dag verder aan de boveningang van de Fagnoules, die
op 1 smalle meter na nu vlot passeert. Ook de topo werd gemaakt.
27/4: Gidsing door Jos in de Waerimont van 3 leden van Persephone.

Mei
•

•

•
•
•
•
•

•

•

1/5: Fagnoules: weer een dag breek- en boorwerk in de sifon 6 en wat sight-seeing in de
Réseau Oufti-Amai. De dag eindigde spannend doordat Mark zijn auto vastreed in de
modderige berm. Paul, Annette, Peter C, Mark, Dagobert.
3/5: Grotte des Emotions: jaarlijks routine- en controlebezoek, en wegwerken van het blok dat
al enkele jaren de toegang tot het labyrint versperde (Paul, Annette, Kim, Ellen, Kris C., José
S.)
3/5: Herkansing in de Laide Fosse: de klim naar de middelste réseau werd ditmaal wel gedaan.
Bart, Dirk, Peter C.
4/5: Een damesploeg (Annemie en Michaëla) bezochten de Chantoir de Ronsombeux.
10-11/5: Deelname aan VVS-jongeren weekend in Villers-le-Gambon door Tobias en Ellen.
Warm weer, plezant dus.
10-12/5: Paul en Annette namen deel aan een grote secours-oefening in de Doubs, in de
Gouffre du Vauvougier. Nachtje doordoen: precies echt.
16/5: Paul gaat solo graven in de Trou des Côtes en haalt er een massa “vettige drel” uit
(typische opvulling van een vossen-of dassenhol dus). Bezocht daarna nog Grotte Roger in de
Vallei van de Lembrée.
18/5: Fagnoules: weer werken aan de S6, bezoekjes in de Oufti en wat werken en topo van
een interessant, smal vervolg (dat later Fort Knox zal worden gedoopt want buitengewoon
moeilijk te verbreden). Erik, Paul, Rudi, Michaëla, Mark
24-25/5: Brevet A weekend in Floreffe. ’s Ochtends kwam Paul lesgeven over
karstbescherming, intussen bezocht Annette de kunstgalerij van Anja in de grot van Floreffe.
Daarna was het de beurt aan de cursisten Dagobert, Ellen, Dirk, Koen, Sarah voor een
leerzaam weekend. ’s Avonds ging het trio Dagobert, Dirk en Koen nog even neuzen in een
grotje (5 m lang) in het bos nabij de Fagnoules. Annette en Paul hernamen gedurende twee
dagen de werken aan Perte 144 van de Lembrée. Deze heeft de winter goed overleefd. Er
werd flink gevorderd, einde in een modderzaal met een heel smal vervolg doch tocht.

Juni
•

•
•
•
•

•

•
•
•

1/6: Fagnoules: er werd weer veel werk verzet door een grote ploeg. De sifon 6 is verleden tijd:
er is een luchtspleet zichtbaar! Een monsterlijke flexibele buis werd aangevoerd om de vlotte
waterafvoer tussen S6 en S7 te verzekeren. En er werd flink gegraven aan een geventileerd
gangetje (dat later de Hyperventilateur zal gedoopt worden). Erik, Koen, Bart, Michaëla,
Annette, Paul, Dirk.
7/6: Enkele Avalonners woorden de filmavond over Socotra bij in Merelbeke.
7-8/6: Open deur weekend van de Belgische Speleo Secours in Trou d’Haquin. Paul en
Annette amuseerden zich prima.
13/6: Frank en Paul graven een hele dag als bezetenen in de Trou des Côtes. Halte op “vat af”
en weerbarstig blok in de weg.
20/6: Paul werkt solo verder in Trou des Côtes en doet een kleine doorbraak: 20 meter erbij,
grote galerij, en een goed geventileerd maar te smal vervolg berginwaarts. Diezelfde dag
herbekijk hij nog eens de Grotte Norbert: er is nog slechts één vraagteken en dat is onderaan
Puits Klojo.
15/6: Fagnoules: een laatste keer (?) pompen en puin ruimen in de Sifon 6. Topo van de
Montée Impossible en Salle du Col. Verder graven aan Hyperventilateur en Fort Knox (dat nog
steeds niet wil passeren!). Paul, Annette, Bart, Dagobert, Jan en duiker Nico Hecq.
19/6: Papierslag van papier door Paul bijeengespaard.
22/6: Fagnoules: verdere topo in de Oufti-Amai tot aan de pseudo-sifon. Fort Knox passeert
nog steeds niet en weerstaat aan al onze explosieve desobstructiepogingen. Rudi, Paul, Bart.
22/6: Sarah en Erik doen een tripje in Trou d’Haquin.

•
•

28-29/6: Weekend Brevet A waarin werd gegrot in Haquin, Eglise, Bernard of Weron en
zondag werd geoefend aan de RAC. (Dagobert, Koen, Dirk, Ellen, Bart)
29/6: Fagnoules: Paul en Annette topograferen lustig verder; de grot passeert ruim de 2000 m
lengte. Baliseren van de Oufti-Amai.

Juli
•

•
•
•

•

•
•

5/7: Fagnoules: dan toch nog een keer pompen, breken en puin ruimen in de sifon 6. Tot onze
ontzetting heeft de boer de hele perte en de bijhorende boveningang dichtgestort (Bart, Erik,
Annemie).
5/7: Dagobert dwaalde rond in de vallei van de Lembrée.
13/7: Trou des Manants: een grote groep bezocht deze plezante grot in Tilff: Frank, Kim, Ellen,
Annemie, Tobias, Peter, Jan, Peter C, Bart.
4-13/7: Paul en Annette op vakantie in de Hérault en Pyreneeën. Ze hadden de kans een pas
ontdekte grot verder te exploreren en te fotograferen: de schitterende Aven des Ecossaises.
Op de Anialarra daalden ze de AN51 af, om “ritueel” het Hart van Anialarra terug in de rivier te
leggen rond -450 m.
18/7: Fagnoules: eindelijk graaft het trio Frank, Dagobert en Paul zich een weg doorheen de
Hyperventilateur. Een 20-tal meter erbij, einde jammer genoeg op een grote calcietprop. De
gang krijgt die dag zijn naam vanwege een hyperventilerende Dagobert.
19/7: Trou Bernard: Bart en Dirk deden de hele Number Two (zowel richting Méandre SSN als
via Puits des Fous)
21/7: Dago, Paul en Michaëla graven verder in Trou des Côtes en hebben zicht op een
vervolgje.

Augustus
•
•
•

Van 2 tot 24/8: een formidabele Anialarra expeditie met een heel groot vervolg in de Rivière
Tintin doch jammer genoeg geen vervolg stroomafwaarts.
23/8: Francis en Lennert doen een klassiek tripje in de Fagnoules tot aan het begin van de
Oufti-Amai.
31/8: Rudi en Paul werken verder in de Fagnoules. De pseudo-sifon stond weer open en dus
topografeerden we verder tot aan de S9. In de Hyperventilateur werd achteraan een klein
tochtgaatje gevonden.

September
•

•
•

•

•
•

5/9: Fagnoules: Paul en Dago, geholpen door Bibiche, maken de boveningang weer open.
Daarna de grot in, waar Paul na uren gewroet dan toch Fort Knox kon forceren. Extreem,
extreem smal. 15 m erbij, einde voor witte coulée met misschien nog een mogelijkheid.
7/9: Manto-Ste-Etienne voor Annemie en Michaëla.
13-14/9: Oefenweekend voor Brevet A. Diverse grotten (Eglise, Lesves, Haquin) en de
steengroeve van Villers-le-Gambon stonden op het programma. Ellen, Dirk, Koen, Dago. Ook
Erik en Sarah deden de Haquin.
12-21/9: Anialarra-mini expeditie. Gedurende 1 week werd er een flinke lap op gegeven door
het vijftal Mark, Annette, Bart, Rudi en Paul. Tijdens een 4-daagse tocht wordt de Rivière Tintin
verder gepusht, een nieuwe zijrivier (Fantasio) gevonden, flink ge(her)topografeerd waardoor
de grot nu uitgroeit tot 24,3 km in lengte (dwz totaal voor 2008 = 3 km erbij!). Er wordt ook nog
een echte doorbraak geforceerd in de AN60 en in de putten van de AN51. Vervolg in 2009
zeker?
27-28/9: VVS Jongeren weekend in Ronchinnes met deelname van Ellen, Kim, Tobias. De
Haquin en de Bernard (Puits des Fous) worden gedaan.
28/9: Gidsing van enkele gïnteresseerden in Haquin, door Michaëla en Annemie.

•

•

28/9: Fagnoules: Memorabele trip daar we via de boveningang dienden te gaan (sleutel
vergeten onderingang). Werkzaamheden in S6 en S. Moche (laatste keer?), bezoek Oufti-Amai
en inschatten duikmogelijkheden van de S9. Paul, Annette, Raf, Bart en Luc Bourguignon
29/9: een avondje oefenen in Basiliek van Koekelberg, repetitie Brevet A examen.

Oktober
•
•

•
•
•
•

•

•

4-5/10: Examen Brevet A (Dagobert, Koen, Dirk, Ellen, Jan, Sarah). De praktijkoefening had
plaats in de Haquin.
5/10: Trou des Côtes: Paul en Annette geraakten vrij vlot een meter of 5 verder na minimale
verbredingswerken. Maar toen viel de Bosch boormachine in panne en was het gedaan met de
pret. Balen!
12/10: Gidsing in de BDW van enkele WOF-leden. De gidsen waren Michaêla en Mario. Veel
foto’s genomen.
12/10: Paul nam deel aan een secours-oefening op de Roche-aux-Corneilles. Schitterend
weer, 21° in oktober!
19/10: Eindelijk gelukt: Jan, Dirk en Bart doen de volledige doorsteek van het Systeem van
Bretaye. Ze amuseerden zich rot.
19/10: Fagnoules: een heel groot team van Avalonners, duikers en andere sherpa’s sleurden
het duikmateriaal van Michel helemaal naar de S9. Die werd gedoken en blijkt +/- 40 m lang te
zijn en 8 m diep. Michel geraakte er net niet door (te smal) maar had niet genoeg lucht meer
om goed te zoeken. Wordt herhaald dus! Tegelijk maakte er een andere ploeg een gewoon
tripje boveningang -> S9. De duikploeg: Dagobert, Paul, Jacques Petit, Nico Hecq, Michel
Pauwels, Bibiche. De bezoekers: Ellen, Tobias, Friedemann, Sarah, Erik, Annemie.
25/10: 1 week Interclub VVS in de Gard. Deelnemers: Ellen, Friedemann, Tobias, Michaëla,
Annemie. Vele grotten, o.m. Barbette, Salamandre, Camelié, La Gasse, Roufil en nieuwe
ontdekking (heel mooi) Aven de la Buse.
26/10: Paul en Bart werken verder in de Trou des Côtes. Weeral een meter of 3 opgeschoten,
blijft smal verder lopen maar goede tocht.

November
•

•
•

•

•
•
•

•

2/11: Paul en Mario sleurden met een 50 m lange ribbelbuis doorheen heel de Fagnoules,
vergeefse poging om de pseudosifon leeg te hevelen. ’s Avonds afspraak met de nieuwe
eigenaar van de gronden en dus de grot.
8/11: Mario nam de honneurs waar op een filmvoorstelling in Delft, over Laos.
9/11: Veronika-Chawresse: poging tot integrale rondgang via Jonction de la Betonnière en
Bibber & Blubber mislukte wegens te hoge waterstand. Dan werd er maar een alternatieve,
enorme trip gemaakt die ons in zowat elke uithoek van de grot bracht. Acht uur lang heftig
grotten. De juniors deden het voortreffelijk! Rudi, Paul, Koen, Dirk, Kim, Ellen, Tobias,
Friedemann.
11/11: Bezoek aan een grot-waarvan-we-de-naam-niet-willen-zeggen en waar we een mooi
vervolg vonden. Er werd ook een uur gegraven aan de eindtremie: er is nog hoop. Paul, Bart,
Tobias.
15/11: Jos en Dagobert maakten de topo af van de Grotte Mautain, groeven wat boven de
Resurgence de Nettinne en snolden nog wat rond.
15/11: Paul en Annette woonden de zeer boeiende Journée Scientifique bij in Han-sur-Lesse,
met o.m. een sterke presentatie over de Grotte Chauvet.
16/11: Paul en Mich gaven heel de dag van katoen in de Fagnoules. Plopwerk in
Hyperventilateur, puin ruimen in S5 en S6 en vooral de dikke buizen afbreken tussen S5 en
S6. Het begin stilaan weer op een grot te lijken.
23/11: In de grot-waarvan-we-de-naam-niet-willen-zeggen groeven Rudi en Paul een hele dag
lang naast de eindtremie. 3 meter opgeschoten maar geen tocht. ’s Avonds sneeuwstorm ->
megafiles -> 4 uur gereden om thuis te geraken.

•
•

29/11: De 3D-avond in Jezus-Eik was een succes. Grote opkomst van Avalonners, we hadden
er trouwens nog een kleine expositie in de hal.
30/11: Gidsing in de Fagnoules van 4 collega’s van TRT. Dagobert toonde fier alle hoekjes en
kantjes, vanaf de boveningang tot aan de pseudosifon vlak voor de S9.

December
•

•

•
•
•

•
•

7/12: In de grot-waarvan-we-de-naam-niet-willen-zeggen hielden Annette en Friedemann zich
bezig met het baliseren van de concreties (200 m balisagedraad gebruikt). Intussen werkten
Bart en Paul verder aan het graafproject naast de eindtremie. Voorlopig geen doorbraak in
zicht.
13-14/12: Grote secoursoefening in Chawresse-Veronika met deelname van Paul en Annette.
Bijtende vrieskou, gelukkig was het in de grot warmer. Moraal van het verhaal: ervoor zorgen
dat je nooit verongelukt in de Chawresse, want de brancard passeert meer niet dan wel.
19/12: Jan deed een solotripje in Trou d’Haquin.
19/12: Dagobert en Paul dwalen rond in de buurt van Rochefort.
21/12: Leuke trip in de BDW, waar enerzijds foto’s worden gemaakt van de aragoniettubes,
anderzijds oude equipementen worden vervangen in de Puits des Cierges en wat artificieel
wordt geklommen (Jos, Paul, Bart, Friedemann).
27/12: Prospectie regio Rochefort door Mario en Paul.
29/12: In Trou d’Haquin worden de echtgenotes van Jan, Dirk en Koen gegidst door… Jan,
Dirk en Koen! Ook Jos en Frank waren van de partij en nog een genodigde.

Conclusie
Kort en bondig: we zijn goed bezig geweest...

