JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2009
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2/1: Prospectie door Paul en Dagobert in de omgeving van Nettinne, Jemelle, Nassogne. Niks gevonden, wel een
leuk bezoekje aan de ondergrondse groeve van Lamsoul.
4/1: Prospectie door Mario, Paul, Friedemann en Bart. Eerst (nog eens) de vallei boven de Fagnoules (Fonds des Ri‐
vaux), vervolgens de hele vallei van de Ruisseau d’En Faule nabij Han‐sur‐Lesse. Enige ontdekking is een grote grot‐
ingang (niet in Akwa), echter reeds aan gewerkt.
9/1: Prospectie door Paul en Annette bij temperaturen tot ‐13°C. Eerst het massief boven Grotte Daniele. De “D3”
stoomde ditmaal wel: hier zullen we “ooit” toch eens aan werken. Vervolgens Vallei van Pont‐le‐Prêtre, waar we in
2003‐2004 reeds de Grotte Strauss en Grotte aux Contrastes ontdekten, ook door winterse prospectie. Voor de rest
vrij negatief.
10/1: Profiterend van de hevige koude snuffelt Jos heel het massief van Waerimont (nog eens) af. Negatief.
11/1: Fagnoules: Paul, Bart en Kris gaan eerst vleermuizen tellen met twee mensen van Plecotus. Vervolgens pogin‐
gen om in de Oufti‐amai de pseudosifon leeg te hevelen, daarna plopwerk in de Hyperventilateur. Siberisch koude
dag (‐13°C) om in/uit neopreenpak te kruipen.
16/1: Paul en Annette doen de Grotte des 3 Amis (Wellin). Vier uur lang graven om erin te geraken want dassen
hebben alles opgevuld. Blijkt in geen jaren bezocht te zijn. Daarna nog wat prospectie.
18/1: Rudi en Paul werken verder in Trou des Côtes . 1 meter gevorderd, tweede ingang ontdekt van binnenuit! Het
andere trio (Bart, Dagobert, Friedemann) doen de eerste desobstructie van de D3 en halen er zowat 1 kubieke me‐
ter puin uit. Beneden wordt het “grotachtig”.
25/1: Vijfkoppige ploeg gaf er een flinke lap op in Fagnoules: graafwerken in een dalende modderpijp boven de S8,
explo/topo van “Fort Knox”, verder werken aan de Hyperventilateur (Bart, Friedemann, Dagobert, Paul en Annette)
24‐25/1: Annemie en Michaëla gaan op stap met wat kameraden van de Interclub en doen de Abime de Beaumont
(Esneux) en ’s anderendaags de Maye Crevé (Aisne).

Februari
•

•
•
•
•

1/2: in de D3 sleuren Kris, Friedemann en Bart weer een enorme hoop blokken naar buiten. Op ‐4 hebben ze nu een
klein gangetje vrijgemaakt met flauwe tocht. Intussen ploppen Paul en Annette verder in de eindeloos verder lopen‐
de smalle spleet van de Trou des Côtes. Wel veel aanzuigende tocht.
6/2: Paul en Dago richten hun pijlen weer op de D3. Na nog veel desob wordt er een piepklein tochtgaatje gevon‐
den, met de juiste temperatuur.
12/2‐18/2: Op vakantie in de Aude, bij vriend Stoche, doen Paul en Annette de prachtige Grotte d’Aguzou (Aude) en
nog eens de Aven des Ecossaises (Hérault).
22/2: Spéléo‐secours oefening in de Basiliek van Koekelberg (Paul, Annette, Raf).
25/2‐1/3: Vier onvergetelijke dagen in de Haute‐Saône, samen met onze vrienden van de Clan des Tritons (Lyon).
Bezoek aan de rivier van Cerre‐les‐Noroy, de Deujeau, maar vooral de Réseau du Chaland. Immense grot, schitte‐
rend mooi (Bart, Mark, Annemie, Paul, Annette, Frank, Jan, Koen).

Maart
•
•

1/3: Michaëla, Dagobert en Kris vorderen weer een meter in de Trou des Côtes. Men ziet iets verder.
6/3: Paul trekt naar een grote doline met beneden een blaasgat: de Frigo. Uitruimen van een spleet met veel tocht.
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8/3: Fagnoules: Friedemann en Paul werken een hele dag in extreem zwijnige omstandigheden in de Hyperventila‐
teur. De werkplaats is nu “Zwijnenbak” gedoopt. Er is nu een hevige tocht voelbaar, en er is een echo hoorbaar!
7‐8/3: Bart geeft les op een Brevet A‐weekend
13/3: Paul weer naar de Frigo. Na een hele dag werken is er een veelbelovend zwart gat zichtbaar.
15/3: Fagnoules: weer een vreselijke sessie in de Zwijnenbak, gevolgd door een bezoek aan de Chantoir de Buc waar
we probeerden de tocht te vinden die we in de Zwijnenbak voelden (Friedemann, Paul, Annette).
15/3: Rudi, Peter V en Dagobert werken weer een dag in de Trou des Côtes. Rudi geraakt tot in een piepkleine ruim‐
te.
20/3: Frigo: ditmaal gaat Paul samen met Annette. Doorbraak, onstabiele zaal ontdekt met massale tocht op het
diepste punt. Echter valt amper aan te werken.
21‐22/3: Weer een brevet‐A weekend (Villers‐le‐Gambon) dus Bart is weer paraat.
22/3: Bois de Waerimont: Paul geeft David De Roest (Spekul) fototips, en assisteert bij het maken van 3D‐foto’s. An‐
nette tekent, terwijl Jos en Tobias nieuw lid Noë de rest van de grot tonen.
24/3: Gidsing in Haquin, door Annemie, Michaëla en Peter V, samen met Liam (zoontje van Peter).
27/3: Trou Bernard, centrale as, door Kris en Bart.
28/3: Fagnoules: Plaatsing van een andere poort in de “hoofdingang”, door Mario, Paul en Annette. Wreed slecht
weer. ’s Avonds geven we een info‐avond over de grot voor alle inwoners van Awagne. Grote opkomst, zelfs de
plaatselijke TV was er.
29/3: Fagnoules: Paul en Friedemann trekken weer naar de Zwijnenbak, na een heftig dagje plopwerk geraakt Frie‐
demann er als enige doorheen en doet zijn eerste première. 50 m erbij, einde onderaan een hoge schouw. De Chan‐
toir de Buc moet vlakbij zijn.
29/3: Annette en Annemie nemen deel aan een EHBO‐cursus van de Spéléo‐secours, te Namen.
29/3: En in de Trou des Côtes wordt ook weer wat gevorderd door Michaëla, Rudi en Dagobert. Teleurstelling, men
komt in een piepklein zaaltje met enkel een nauwe spleet omhoog. Tijdelijke opgave in afwachting van oordeel van
het opperhoofd.

April
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4/4: De Zwijnenbak in de Fagnoules wordt nu gepasseerd door Friedemann, Paul en Annette. Extreem smal. Explo
en ineens topo van een ruim vervolg. We zitten nog slechts 10 m van de Buc!
11‐18/4: Speleokamp op de Causse Méjéan (Frankrijk). Een week geweldig en stevig grotten: Aven de Lacas, Aven
de Hures, Aven des Patates, Grotte du Coutal, Aven de Crapounet, Aven de Offraous, Aven de Goussoune. Prima gi‐
te, het weer kon beter, en de opkomst zeker ook want de Avalonners waren: de 4 Biekes (Paul, Annette, Kim en El‐
len), Annemie,Tobias, Bart, Friedemann en nog aangevuld met twee Troglodietjes: Maureen en Chloë.
18/4: Trou Wéron, klassieke afdaling door Dago en Kris.
24/4: Stutwerk en een rudimentaire topo in de “Frigo” door Paul en Annette
26/4: De verbinding Fagnoules‐Buc is een feit, na een onvergetelijke exploratiedag door Friedemann, Paul, Annette,
Dagobert, Peter V, Tobias en Rudi. De Jonction des Malades is de zoveelste verbinding voor Avalon, en één van de
langste traversees van België komt tot stand. Het Systeem Fagnoules‐Buc meet 2600 m.
26/4: Diezelfde dag zaten er ook vijf Avalonners op de speleorally van Koekelberg: Koen (+Krista), Dirk, Bart, Kris en
Jan. Spectaculair en heel veel volk.
26/4: En jawel, nog die dag: Nou‐Moulin door Mario, Marjo, Michaëla en Francis. De grootste opkomst van heel het
jaar dus.

Mei
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•
•
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1‐3/5: Een lang weekend grotten en groevenlopen, in de Meuse, met de klassiekers Rupt du Puits, Gouffre de la
Sonnette, Gouffre de l’Avenir en een dag verloren lopen in de groeven van Savonnières‐en‐Perthois (Kris, Bart, Ma‐
rio, Paul en Annette).
1‐3/5: Jongerenweekend van het VVS, waaraan Friedemann, Ellen en Tobias deelnamen. Op het menu de klassiekers
Trou Bernard en Wéron.
9/5: Weer een spéléo‐secours oefening, ditmaal in Trou de l’Eglise, met deelname van Annette (de “cheffin
d’équipe”), Raf en Paul.
10/5: Chantoir de Buc: terwijl Paul en Annette de hele verbindingszone met de Fagnoules topografeerden, groef Ru‐
di moederziel alleen ergens in een gangetje. Die dag werd er ook op een tweede en gemakkelijke plaats een verbin‐

•

•
•
•

•

ding gemaakt (te smal, voorlopig)! Diezelfde dag zaten de andere Avalonners (Jos, Annemie, Michaëla, Dagobert,
Bart en Francis) in de prachtige Grotte de la Vilaine Source. Gidsing door SSN, waarvoor dank.
16/5: In de Frigo, na wat stutwerk met snelcement, geraken Paul en Annette 1m50 dieper maar het blijft kamikaze‐
werk. In de doline werd ook in een ander gangetje gegraven (flauwe tocht). In de late namiddag gaat Paul nog in
Floreffe lesgeven op Brevet A, over grotbescherming.
24/5: Eén uit de oude doos: het trio Dagobert, Peter V en Michaëla graaft in de Chantoir de L’Ecluse, of beter in een
modderbak er vlak voor.
24/5: Rudi en Annemie gingen verder werken in de Fagnoules aan het graafgangetje nabij de Jonction des Malades,
en konden na veel hameren voor de eerste keer de Jonction nr 2 passeren.
22‐24/5: Paul en Annette nemen deel aan het ANAR gebeuren te Palogne, met een flinke troep Franse, Zwitserse en
Belgische speleocoryfeeën. Dag 1 werd een karstwandeling gemaakt in de Vallon des Chantoirs, dag 2 een geologi‐
sche uitstap in de Mergelgroeven van Lanaye en Casters, dag 3 grotten in de Fontaine de Rivîre.
29/5: Voor het eerst wijdde Paul een “derde” in de geheimen van de Frigo in. Bart kreeg het genoegen heel de dag
met Paul mee te graven in het gangetje in de doline.
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1/6: Hoogtewerk in de Fagnoules: er werd een spectaculaire looplijn gehangen, hoog in het dak van de Fagnoules,
die toelaat om de waterval langs boven te passeren (Dagobert, Bart, Annette en Paul). Ook werd de eerste door‐
steek Fagnoules‐Buc gedaan (even aftikken aan de poort van de Buc en terug).
6/6: Jos toonde fier de Bois de Waerimont “tot vanachter” aan Dirk en Koen.
7/6: Paul en Annette werkten nog een dag in de Frigo. Het wordt er toch stilaan vrij hopeloos. Een ludieke uitvin‐
ding, de Autoflops (basically, a remote controlled camera, my dear) werd voor het eerst met succes uitgetest.
11/6: Nog een gouwe ouwe: de Chantoir de Rouge Thier, door Bart en Kris.
14/6: De grot die Avalon bijna nooit doet: de Sainte‐Anne, werd dan toch nog eens gedaan door Peter V. en Dago‐
bert en hun resp. kinderen.
14/6: De grot die Avalon al 120 keer deed, de Fagnoules, zag Paul en Annette nog eens passeren. Megaplop in de
Zwijnenbak, en alle rommel (slangen, pompen, kabels enz) tot voor de Siphon Moche gebracht.
14/6: Bart ging nog eens lesgeven op een Brevet A.
19/6: Paul en Annette brengen een verbeterde Autoflops in de praktijk in de Trou des Côtes, die al van einde maart
lag te wachten op een tweede oordeel. En de camera zag dat het goed was, en dus werd er prompt met zware mid‐
delen verder gewerkt. Tot slot werd van binnenuit de tweede ingang opengegraven.
20‐21/6: weekend expeditiesecours: Bart en Friedemann. Een zeer leerrijk, strak gevuld, programma met voldoende
tijd om technieken te herhalen en/of in te oefenen. Een dag aan de rotsen, een dag in een grot ‘Abime de Lesves?)
Dank aan Raf voor de organisatie.
21/6: Traversée Wéron‐Dellieux: lang geleden, en het blijft wreed pittig! Paul, Annette, Rudi en misschien ook Len‐
nert amuseerden zich geweldig. Ongeveer 5 uur bezig geweest en hier en daar de balisage hersteld of verbeterd.
21/6: Trou Wéron: Francis vergezelde diezelfde dag enkele speleo's van “de Grotters".
24/6: Galerie des Sources: Bart + Kris: korte reactie van Bart: "Waar we overal gezeten hebben is me tot op heden
niet echt duidelijk, maar het was een lange dag. Wie heeft er trouwens die betonnen miet geplaatst? Is dat een Ava‐
lon‐creatie?"
26/6: Trou des Côtes: Paul en Annette werken heel de dag als gek en geraken tegen ’s avonds in een bovenniveau.
Klein maar mooie concreties: zou deze grot dan toch iets in petto hebben?
27‐28/6: Senzeilles: Paul, Annette, Jan en Friedemann zijn naar het speleoparcours in de marmergroeve van Beau
Chateau geweest nabij Senzeilles.
28/6: Réunie van oud(ex)‐Avalonners: Paul, Annette, Annemie , Rudi ,Herman en Michaëla zijn naar een bijeenkomst
geweest om hun vroegere makkers van de club na 20 jaar nog eens terug te zien.

Juli
•
•

5/7: Lang geleden dat we nog een duiker zagen in de Fagnoules. Michel Pauwels zette orde op zaken en dook in de
S8. Voorlopig te smal. Sherpa’s waren Annemie, Michaëla met assistentie van Dennis (STAL) en Marc (’t Es Nauwe)
7/7: Fagnoules door Peter C., Frank, Kris en Bart. Doel: Puin ruimen in de verbinding Fagnoules‐Buc, naar buiten
brengen van bakken, slangen, ... , en enkele foto's nemen in Oufti‐amai.
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3‐12/7: Paul en Annette gingen een weekje op vakantie in de Franse Hérault waar ze een schitterende blauwe grot
bezochten. Een ruime omweg bracht hen vervolgens naar de Pyreneeën voor wat trektochten, om tenslotte in de
Anialarra “even” een blitzpremière in de AN60 te maken, met einde boven een “onmetelijk diepe” put. Ook nog
topo van de AN520.
17/7: Dagobert heeft de karstwandeling voorbereid voor de speleologische dagen. Enkele interessante gaten gezien.
Leuke wandeling verzekerd!
19/7: Paul, Friedemann en Bart hebben een nieuwe poort geplaatst op de boveningang van de Fagnoules. Daarna
nog enkele verbredingen gedaan in de boveningang en de fameuze kist uit de grot gehaald.
21/7: Paul, Annette en Dagobert zijn gaan graven in de Trou des Côtes. Bleek veel vlotter te gaan dan verwacht en er
werd een grote doorbraak gemaakt. De “Trou des Côtes”, die klotepijp waar we nu al 16 dagen ingestoken hebben,
blijkt dus een prachtig mooi geconcretioneerd vervolg te verbergen!
25/7: Paul en Bart hangen een ketting in de Trou des Côtes ter bescherming van de nieuwe ontdekkingen. Daarna
foto’s gaan nemen, een ruwe topo gemaakt (ook buiten) en er is al een beetje balisage gedaan.

Augustus
•
•

•

•

2/8: Jos en Jan gingen naar de Fagnoules. Voor beiden de eerste kennismaking met de Oufti‐Amai.
1/8‐23/8: Anialarra Expeditie (Pyreneeën). Quasi onmogelijk deze 3 weken van intensieve speleo samen te vatten. In
“Het Systeem” werd de Rivière Tintin verder gepusht en een kleurproef bewees de verbinding met de Gouffre des
Partages. Grote werken in de Aspirateur en aan de (nakende) verbinding met de FR3. In de AN60 werd er een spec‐
taculair vervolg geëxploreerd, voorlopig einde op ‐279 m. Ook in Pozo Venus en in de AN51 werden vervolgen ont‐
dekt.
30/8: in Trou des Côtes exploreerde een grote ploeg extatisch verder (Paul, Annette, Friedemann, Peter V, Michaëla)
en aldus werd de magnifieke Salle de la Recompense ontdekt. Op de terugweg werd “ergens” tocht gevoeld, moge‐
lijk is het vervolg langs daar.
30/8: Frank, Annemie en Bart gingen graven in de Fagnoules, en de bijzonder modderige pijp boven de S8.

September
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5‐6/9: (bijna heel) Avalon stond met een speleobox op de Jaarmarkt in Edegem.
13/9: Eindelijk de integrale Chawresse‐Veronika! Drie jaar nadat we de Jonction de la Betonnière maakten (ten ein‐
de de Réseau des Gours in Veronika) stond het water eindelijk laag genoeg. Het viertal Rudi, Bart, Paul en Annette
deed er een enorme rondtrip (de grootste in België).
13/9: In Trou des Côtes groeven Dagobert en Peter C. aan de vorige keer opgemerkte passage‐met‐tocht. Weinig in‐
spirerend blokkenstort. ’s Avonds werd ook nog wat in de D3 verder gegraven.
18‐20/9: Flink wat Avalonners op de tweejaarlijkse Speleologische Dagen van het VVS te Heure. We hielpen volgens
goede traditie met de organisatie van het zaterdagprogramma (bezoek aan +/‐ 26 gesloten grotten, waarvan we
volgenden bezochten of omkaderden: Fagnoules, BDW, Lesse Souterraine, Réseau Sud, Goyet, Trou d’Haquin, Souf‐
fleur de Beauregard en de mergelgroeven in Kanne). En voor de rest zakten we stevig door op het avondfeest...
25/9‐4/10: De Anialarra “september” expeditie. Een 4‐daagse fondtrip in de Anialarra (Tintin en Fantasio), de ont‐
dekking en explo van een prachtige nieuwe grot (AN509) met voorlopig einde op ‐320m, werken aan de verbinding
met FR3, Pozo Venus verder gepusht (‐100) enz. Bart, Dirk, Annette, Mark, Friedemann, Kris en Paul hadden de han‐
den meer dan vol.

Oktober
•

•
•
•
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11/10 : Fagnoules : Bart, Paul, Annette, Maureen. Gewaagde explo in de zeer natte onderverdieping, onderzoek van
de S9 (stond meters lager!), weer verbredingswerken in de Zwijnenbak richting Buc, topo van een zijriviertje in de
Oufti en buizen naar buiten sleuren. Een goed gevulde dag.
11/10: Mario slot vervangen BDW + Préhistorique
16/10: Paul, prospectie in de buurt van Trou des Côtes . Er zijn 6 ingangen gevonden. In de D3 enkele blokken ver‐
plaatst.
18/10: Chantoir de Rostène. Paul, Annette, Rudi, Peter Coun, Bart, Kris. Gidsen : Benoit Lebeau en Luc Bourguignon.
Mooie ontdekking, indrukwekkende ingangswerken. Er is een éboulis van 40m diep doorgewerkt en vakkundig ver‐
stevigd, daarna volgt een meanderend riviertje.
22/10: Papierslag op werk van Paul. Met dank aan Wilfried & Annemie voor het vervoer en wegbrengen.

•
•
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25/10: Trou des Côtes (Bart, Dago, Paul): een hele dag flink doorwerken in het “tochtend blokkenstort” en zicht op
een mogelijk vervolg(je).
Zat 31/10: Fagnoules (Annette, Paul, Benoit Grignard, Albert Briffoz en Albert Dubois): heel leuke gidsing van deze
veteranen, Zwijnenbak vormt geen probleem meer, eerste traversee Fagnoules‐Buc.
31/10‐6/11: Interclub VVS in de Causses waar Annemie, Tobias en Michaëla aan deelnamen. Baume de Fromagère,
Aven des Hures, Grotte de la Portalerie, Grotte de Baume Layrou, L’Aven de Valat Nègre.

November
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1/11: Inventarisatie door Dago van enkele grotjes in Netinne, allen in de buurt van Trou de la Louve. Eén ervan is
tamelijk ruim en zuigt tocht aan. Aan te graven.
2/11: Trou Bernard Number Two: Jan en Frank maakten een lange trip opgeluisterd met de nodige fratsen die we
van Frank gewoon zijn.
8/11: De aanhouder wint... en we deden weer een grote première in de Trou des Côtes! Groot, schitterend gecon‐
cretioneerd, meerdere verdiepingen: kortom een droom. Gelukkigen waren Dagobert, Bart, Paul, Rudi, Peter V. Er
werd ook nog enkele uurtjes aan de D3 gegraven.
11/11: na de ontdekkingen van vorige week werd een hele dag flink doorgetopografeerd in de Trou des Côtes door
Jos, Bart, Paul en Annette. De grot moet nu reeds minstens een halve kilometer lang zijn.
14/11: De lage waterstand van de S9 in de Fagnoules inspireerde Michel Pauwels om nog eens te komen duiken. Hij
passeerde zowaar die S9 (30 m lang) maar geraakte aan de andere kant niet voorbij een vernauwing! Sherpa’s wa‐
ren Annette, Bart, Raf, Tobias, Paul en genodigden Frans Kampkes en Florian De Bie.
19/11: Avalon wijnactie: de wijnetiketten werden in een bovenmenselijk tempo geplakt.
21/11: Trou des Côtes: Twee topoploegjes hadden een hele dag topoplezier en geraakten weer niet rond (Jos, Bart,
Paul en Annette)!
22/11: Reddingstechnieken bij de speleo‐secours. Paul & Annette leerden veel bij over stutten van instortingen en
éclateurs. Raf nam deel aan het onderdeel pompen en duiken in de Grotte du Chalet.
22/11: Mario, Annemie en Herman hebben veel plezier gehad in de Tienne du Moulin en de Grotte d’Eprave
27/11: Trou des Côtes verder afwerken Topo (Paul & Annette), met behoorlijk veel gekloot in hypersmalle situaties
wat zelfs tot strip‐teases leidde. Voor verdere explo wordt er gewacht op ideaal tochtweer.
29/11: Camille Ek, geoloog‐op‐rust, leidde een VVS‐delegatie waaronder Avalonners rond in de Grotte de Remou‐
champs en de Vallon des Chantoirs. Zeer leerrijke dag (Herman, Mario, Paul, Annette, Bart, Rudi, Jos)
28‐29/11: Heel wat clubleden paraat op brevet B. Er werd natuurlijk ontzettend veel bijgeleerd. Een dagje op de Ro‐
che aux Corneilles, dan grotten met o.m. Abime de Beaumont. Jan, Dirk, Koen, Dagobert, met omkadering door
o.m. Raf, Bart, Annemie (kokkkin) en WSV

December
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05/12: Journées Scientifiques: Bart, Paul en Annette nemen deel aan dit wetenschappelijk getint speleogebeuren te
Han sur Lesse (15 presentaties). Ook Paul geeft een presentatie over de mineralenwereld in de Bois de Wearimont.
06/12: Fagnoules: Bart, Paul en Annette met versterking onder de vorm van Maureen Janssens (Troglodieten) en
Jacques Delmotte (Sc Les Calcaires). Een hele dag wordt er naarstig afgedamd en gepompt om te zien of we het ni‐
veau van de S8 kunnen doen zakken. Het experiment lukt, wat perspectieven opent voor later. Ze slagen er in het
water tot 50 cm te doen zakken en kunnen zo 5 à 6 meter verder de sifon inkijken.
13/12: Trou des Côtes: Bart en Friedemann werken een hele dag verder aan de topo. Paul en Dagobert gaan werken
in de Salle Ratée.
18/12: Dago en Paul trekken op prospectie naar Hamoir, in de hoop warme blaasgaten te vinden in de kou, en jawel,
er worden enkele interessante vondsten gedaan. Ook de D3 wordt nog even gecheckt: de temperatuur zit snor!
19/12: Fagnoules : gidsing in de Fagnoules door Bart en Frank. Deelnemers waren drie Nederlanders Marcel,
Wietske en Jos Burgers. Geïnteresseerde ploeg. Zeer toffe dag, maar ijskoud (‐13).
20/12 : Er was een gidsing voorzien in de Eglise, die diende afgeblazen te worden wegens te slecht weer (hevige
sneeuwval).
27/12: Paul en Annette gingen nog op stap met een Zuidfrans speleokoppel dat op bezoek was in België. Boven‐
grondse tocht van een km of 15 langs een aantal karstfenomenen in de buurt van Eprave/Rochefort.
31/12: Het jaar 2009 wordt in stijl afgesloten want enkele Avalonners vieren Oudejaar onder de grond, en wel in de
Grotte Veronika (Paul, Annette, Bart, Annemie en genodigde Luis A.)

Conclusie
Het was opnieuw een “goed” jaar voor onze club. Wat “goed” is, heb ik proberen weer te geven in wat cijfermateriaal dat je
verderop vindt. Liefst 188 dagen (dat is dus meer dan 1 dag op 2!) waren we bezig met onze geliefkoosde hobby, en daar
tellen we dan nog niet alle avondjes jumartraining in mee, of de vele dagen portages op de Anialarra, en evenmin de ontelba‐
re dagen besteed aan het voorbereiden van onze exploraties en expedities. Of het ineenknutselen van poorten, het herstel‐
len van kitzakken, het schrijven van verslagen enz.
België blijft onze “kernactiviteit”, we zaten 89 keer in een Belgische grot. Meer dan de helft daarvan met een zuiver explora‐
tiedoel (vooral Fagnoules en Trou des Côtes), maar evengoed deden we 29 “klassieke” tochten in België, of gingen we ons er
vervolmaken in speleo‐ of secourstechnieken, of kwamen we onze verplichtingen ten overstaan van andere clubs na met 6
gidsingen in BDW of Fagnoules,
Ook in het buitenland lag het accent op exploratie, we zaten 42 dagen onder de grond in de Pyreneeën!
Maar er werd ook stevig “klassiek” gegrot in Frankrijk: 23 tochten, vooral in de Causses.
Tenslotte deden we mee aan congressen, gingen we rondwandelen, prospecteren, aan rotsen hangen of Speleoboxen open‐
houden. Het is allemaal mooi gespreid: ruwweg zijn we de helft van onze tijd bezig met exploratie, de andere helft met klas‐
siek grotten en van alles en nog wat
Het lijkt allemaal fantastisch, maar mochten we naast elk van deze 188 activiteitsdagen, de namen van de deelnemers zetten,
dan zouden we toch wel een ander beeld zien. Elk jaar komen we tot dezelfde vaststelling: het is een minderheid aan leden
die de (overgrote) meerderheid van activiteitsdagen invult. Het is dubbel jammer: jammer voor hen die we slechts zelden te
zien krijgen, want zij missen veel speleoplezier én de kans om ervaring op te bouwen. Dit verslag is trouwens het beste bewijs
dat er wel het een en ander te beleven valt: aan het schaarse aanbod ligt het dus niet. Maar het is ook jammer voor hen die
de boel doen draaien, voorbereiden, animeren en aan de kar trekken. Iedereen die al eens iets georganiseerd heeft en zich
daarna met een lage opkomst geconfronteerd ziet, weet dat het niet leuk is. Op één of andere manier zouden we toch nog
beter moeten doen. Suggesties zijn welkom!
Tot zover de cijfers. Wanneer we zeggen dat 2009 een goed jaar was, dan is dat ook omdat op exploratievlak onze dromen
waar werden. We verbonden de Chantoir des Fagnoules met de Chantoir de Buc (wie het enkele jaren geleden had durven
zeggen, was uitgelachen) en exploreerden er enkele honderden meters bij, waardoor het “Systeem Fagnoules‐Buc” ontstond
dat nu reeds 2600 m lang is!
In een totaal onbenullig grotje, zoals we er al tientallen hebben ontdekt, leverde een lang volgehouden desobstructie totaal
onverwacht een schitterend mooi vervolg op. De Trou des Côtes zoals onze jongste spruit heet, meet intussen 600 m in leng‐
te en moeten we qua schoonheid in onze Top 3 klasseren (samen met Bois de Waerimont en Emotions). Enkele andere
desobstructieprojecten, de “Frigo” en de D3, leverden voorlopig nog niets op maar hebben allebei een zeer groot potentieel.
Op de Anialarra dan, mochten we evenmin klagen. Het Systeem van Anialara werd weer enkele kilometer langer (nu 25,8
km). Twee “min‐driehonderds” werden geëxploreerd, de AN60 en de AN509, en zijn nog niet gedaan. Beiden hebben ze nog
100 meter meer dieptepotentieel en beiden kunnen nieuwe ingangen van “het Systeem” worden. Maar het belangrijkste
was wel de “bijna” verbinding met de Gouffre des Partages en de Gouffre FR3, en daar gaan we in 2010 veel op inzetten. De
mogelijkheid om daar een van de grootste grotsystemen van Europa te maken is plots zeer concreet aan het worden.
De Avalon‐Flash werd zo goed als begraven, ingehaald door moderne communicatiemiddelen zoals Internet. We doen ons
best om het “Avalon‐Blog” wekelijks te spekken met nieuwtjes, verslagen, foto’s en filmpjes. Het grote publiek smaakt dit
zeer, en ook voor onze eigen clubleden is het een middel om te weten wat er reilt en zeilt of om een gemiste grottocht of
première mee te beleven. Maar niets kan “the real thing” vervangen! Dus Avalonners: meegaan is beter dan het achteraf in
het blog te lezen.
Eén ding blijft toch een enorm gemis: een eigen clubhuis. Opnieuw liet de gemeente ons in de kou staan. We geven de moed
niet op, maar het zal zeker niet voor de eerste jaren zijn. Een zo actieve club als de onze, snakt naar een plaats waar ze kan
vergaderen, plannen smeden, materiaal stockeren of gewoon samen een pint drinken.
Rest mij nog enkel om iedereen, clubleden en supporters, te danken voor de tomeloze inzet en het vertrouwen.
Paul De Bie, voorzitter

De cijfers
Grotten in België of buitenland
Deze tabel geeft het aantal verschillende grotten aan die we deden, en het aantal keer of dagen. Voor de Anialarra: een on‐
dergrondse trip van 4 dagen telt als 4 keer.

Grotten in België
Grotten in Buitenland (klassiek)
Naam
Chantoir des Fagnoules of Buc
Trou des Côtes
Frigo
Bois de Waerimont
D3
Trou Bernard
Trou Wéron
Abime de Beaumont
Système Chawresse‐veronika
Trou d'Haquin
Abime de Lesves
Chantoir de l'Ecluse
Chantoir de Rostène
Chantoir de Rouge Thiers
Galerie des Sources
Grotte de la Fontaine de Rivire
Gr de la Vilaine Source
Grotte de Remouchamps
Grotte d'Eprave
Grotte des Trois amis
Grotte du Chalet
Grotte du Maye Crevé
Grotte Sainte‐Anne
Grottes de Goyet
Han‐Réseau Sud
La Lesse Souterraine
Mergelgroeven Kanne of Lanaye
Nou‐Moulin
Souffleur de Beauregard
Système Wéron‐Dellieux
Tienne du Moulin
Trou de l'Eglise

Aantal
24
17
7
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
89

Naam
Aven de Crapounet (F)
Aven de Goussoune (F)
Aven de Hures (F)
Aven de Lacas (F)
Aven de Offraous (F)
Aven de Valat Nègre (F)
Aven des Patates (F)
Baume de Fromagère (F)
Carrièrre de Savonnières‐en‐Perthois
Cerre‐les‐Noroy (F)
Gouffre de l'Avenir (F)
Gr. Des Ecossaises (F)
Gr. Du Deujeau (F)
Grotte de Baume Layrou (F)
Grotte de la Portalerie (F)
Grotte de l'A… (F)
Grotte de l'Aguzou (F)
Grotte du Coutal (F)
Pierre‐St‐Martin (F)
Réseau du Chaland (F)
Rupt du Puits (F)
Grotten in Buitenland (Explo)
AN51‐Dos Acuarios (ES)
AN520 (ES)
B21 (ES)
Pozo Mariposa‐AN509 (ES)
Pozo Ryobilti‐AN60 (ES)
Pozo Venus‐AN514 (ES)
Systeem van Anialarra (ES)

Aantal
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
5
1
1
4
10
3
18
42

Overzicht activiteiten
Deze tabel geeft het aantal verschillende activiteiten weer. Maar opgelet: een uitstap kan meerdere activiteiten bestrijken

Indeling in soort activiteit
Activiteit
België ‐ Exploratie/désob/topo
België ‐ Klassieke grottocht
België ‐ Prospectie
Buitenland ‐ Exploratie/désob/topo
Buitenland ‐ Klassieke grottocht
Buitenland ‐ Prospectie
Brevet A of B (deelname of lesgeven)
Congressen, voordrachten, bijeenkomsten
Diverse
Gidsing andere (bv BDW, Fagnoules)
Gidsing debutanten
Spéléo Secours (oefening)
Speleoparcours (rotsen, Koekelberg)
Wandeltocht

3%

Aantal
51
29
8
42
23
2
5
4
5
6
1
5
3
4
188

Percent
27%
15%
4%
22%
12%
1%
3%
2%
3%
3%
1%
3%
2%
2%

2%
3% 2%
1%

3%
27%

2%

België - Exploratie/désob/topo
België - Klassieke grottocht

3%

België - Prospectie

1%

Buitenland - Exploratie/désob/topo
Buitenland - Klassieke grottocht
Buitenland - Prospectie
Brevet A of B (deelname of lesgeven)

12%

Congressen, voordrachten, bijeenkomsten
Diverse
Gidsing andere (bv BDW, Fagnoules)
Gidsing debutanten
Spéléo Secours (oefening)
15%

Speleoparcours (rotsen, Koekelberg)
Wandeltocht

22%
4%

