JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN - 2010
JANUARI
8/1: Terwijl Bart en Peter C in de Trou des Côtes topowerk doen, prospecteren Paul en Annette nogmaals
het massief rondom de D3, en een andere beloftevolle zijvallei van de Ourthe. Daar worden enkele zeer
interessante gaten ontdekt.
15/1: Paul en Annette werken verder in die vallei en gaan 's avonds nog even in de D3 werken.
17/1: In Trou des Côtes maken Michaëla en Annemie een gewoon bezoek, terwijl Paul en Annette in Salle
des Invités werken. 's Avonds nog even langs de D3 voor puin ruimen en verder werken.
16-17/1: Brevet B weekend in Maillen, waaraan Dagobert, Jan, Koen en Dirk deelnamen als cursisten. Raf
en Bart als lesgevers (grotten waren Abime de Lesves, Trou Bernard, Trou Wéron).
24/1: Gidsing in Trou de l'Eglise van 3 initianten door Annette en Michaëla.
24/1: Fagnoules-Buc: Rudi en Dagobert gaan graven voorbij de Hyperventilateur in wat (veel later) de "Petite Evasion" zal worden genoemd. Paul en Bart boren gaten boven de S8 en ruimen modder uit een dalend
pijpje boven die S8.
31/1: In Trou des Côtes bakenen Annette en Ellen alle paadjes mooi en discreet af met dunne touwtjes.
Intussen onderzoeken genodigde Kevin L. en Paul alles nog eens goed af en vinden aldus (beneden een gat
dat we al weken lang aan het vergroten zijn) een onderverdieping van een 20-tal meter lang, jammer genoeg
modderig.

FEBRUARI
7/2: Weer in Trou des Côtes werkt Annette samen met Michaëla verder aan de afbakening, intussen doen
Paul en Dagobert wat topo en plaatsen ze de "Lange Wapper", een aluminium bruggetje dat toelaat om de
kitzakken voorbij een zeer fragiele calcietvloer te krijgen zonder deze te vervuilen. Daarna nog wat verder
werken in het nieuwe onderverdiep.
12/2: Algemene Vergadering Avalon
14/2: Fagnoules-Buc: Friedemann toont heel de grot aan Kevin L. Bart en Paul boren weer gaten boven de
S 8. Daarna gaan Bart en Kevin graven in de Petite Evasion, terwijl Fried en Paul verder doen in de ontzettend blubberige modderpijp boven de S8.
21/2: In Trou des Côtes gaan Paul en Peter V. met straf spul de hangende trémie te lijf die vlak na de ingang voor een gevaarlijke toestand zorgt. Ze laten een paar ton blokken vallen en daarna is de zaak superstabiel. Vervolgens verder werken in het onderverdiep.
17/2-21/2: Vierdaagse in de ondergrondse steengroeve van Savonnières, Meuse. Bart, Annemie, Peter C en
Tobias doen er de Gouffre de la Sonnette, Gouffre de l'Avenir, Besaçe en de Rupt du Puits.

MAART
28/2-7/3: De eerste winterprospectie ooit op de Anialarra. Het viertal Rudi, Bart, Paul en Annette beleeft er
een onvergetelijke week. Met sneeuwraketten stappen ze tientallen kilometers doorheen een prachtig landschap en vinden zo een massa “blaasgaten”. Als kers op de taart een driedaagse trektocht met 2 x kamperen en een nachtelijke sneeuwstorm.
7/3: Gidsing in de Sainte-Anne met meer gidsen dan gasten: Peter V, Peter C, Annemie en Kim. Peter V
gaf er een demonstratie naakt duiken in het ijskoude meertje.
14/3: Galerie des Sources binnenste buiten gedraaid (zowel het met verf besmeurde réseau als het réseau
GAS (= het bovenverdiep). Bart, Jos, Frans en Herman.
13-14/3: Speleosecours weekend; zaterdag oefenen in Floreffe, zondag een "echte" secours in de Abime
des Lesves. Pittig detail: het slachtoffer bevond zich voorbij de stroomopwaartse voute-mouillantes. Paul en
Annette kwamen mestnat en als modderduivels buiten.
20-21/3: Brevet B weekend met cursisten Koen, Jan, Dirk en Dagobert waarop heel het weekend aan de
rotsen van Villers-le-Gambon werd gewerkt.
20/3: Paul en Annette gaan naar de Trou des Côtes, waar ze trapjes zetten in het ingangszaaltje en de topo
maken van het modderige onderverdiep. Vervolgens nog meerdere uren verder graven in dat onderverdiep.
21/3: En hetzelfde duo Paul en Annette topografeert vlijtig verder aan het eeuwigdurende topoproject Chawresse-Veronika (in Réseau de l'Angle Droit). 't Is nu bijna af!
27/3: Algemene Vergadering VVS met als vertegenwoordigers Bart, Annemie, Paul en Annette.

28/3: Werken in de Fagnoules-Buc, in zowel de Petite Evasion, als aan de S8 en het nauwe dalende meandertje na de Hyperventilateur. Annette, Bart, Paul, Annemie en Tom Dedroog.

APRIL
5/4: In de D3 werd het piepkleine tochtgaatje vergroot door Dagobert, Herman en Michaëla. Blijft piepklein
verder omlaag gaan.
3-11/4: Causse Méjean. Onze jaarlijkse Paasuitstap naar Frankrijk ging weer door in de Causses. We deden 4 stevige kleppers: Aven de la Cheminée (-400), Aven de Banicous (-340), Aven de Drigas (-320) en
Aven de Lacas (tot -300) en nog wat kleinere grotten zoals Aven de Mont Buisson 3, Aven des Avens,
Grotte de Castelbouc 4. Zomers weertje en een grote ploeg: Bart, Annemie, Tobias, Friedemann, Peter C,
Kris, Paul, Annette, Kim en Ellen.
10-11/4: Deelname aan een EHBO-weekend (Annemie en Raf) georganiseerd door de WSV.
16/4: Lange topodag door Paul en Annette in de Réseau de l'Angle Droit in de Chawresse; de 51ste dag
topo reeds in deze grot! Maar weer zeggen we: 't is bijna af!
18/4: Klassieke Wéron met de Réseau Noir erbij gepakt, tot aan de "Jonction des 4" (verbinding met Chantoir Dellieux) door het duo Bart en Rudi.
23/4: Anialarra-avond te Leuven, met ruime belangstelling.
25/4: Fotosafari in Trou des Côtes, in het vooruitzicht van een presentatie op de Rendez-vous de l'Explo
binnenkort. Paul en Annette.
24-25/4: Deelname aan tweede EHBO-weekend (Annemie en Raf ?) georganiseerd door de WSV. Ditmaal
in de Trou d'Haquin.
25/4: Gidsing in Bois de Waerimont van speleoclub "Les Sans Ciel", door Jos en Michaëla.
28/4: Een hele dag hard werken levert zicht op een – nog onpasseerbaar - vervolgje in de D3 (Jos en Dagobert)

MEI
1/5: Rendez-vous de l'Explo in Han-sur-Lesse. Paul geeft voorstelling over de Avalon-explo's van de voorbije jaren, maar ook vele andere clubs informeren ons over waar zij mee bezig zijn. (Jos, Dagobert, Bart,
Paul en Annette).
2/5: in de D3 werd een kleine doorbraak gemaakt, t.t.z. we zijn plots een meter of 5 opgeschoten (= de Kaboutergang) en het loopt verder! Ook aan de A114, 100 m verder in het bos, wordt gewerkt. Voorlopig een
gat in het embryonaal stadium (Rudi, Bart, Paul, Annette).
9/5: Frank en Peter C gidsen de Spekulozen in de Bois de Waerimont. Plezante en probleemloze tocht.
13-16/5: Brevet B weekend 'equipeertechnieken" in de Franse Doubs door Jan, Dirk, Dagobert met omkadering door o.m. Bart en Annemie. Bezochte grotten waren o.m. de Vauvougier, Gouffre de Vaux, Gros
Gadeau, Bief Boussets, Legarde.
21/5: Paul en Annette werken en exploreren verder in de Ourthevallei, topo van drietal nieuwe grotjes. Dan
nog wat plopwerken in de D3, en 's avonds een presentatie geven over Speleobase in het huis van het UBS
te Namen.
23/5: Friedemann en Tobias nemen deel aan een Jongerenweekend van het VVS in Villers-le-Gambon.
23/5: Een grote ploeg werkt verder aan de D3 en de A114. In de eerste grot wordt een meter of 10 bij ontdekt maar helaas spelen we de felle aanzuigende tocht weer kwijt. Peter V, Jos, Michaëla, Bart, Rudi, Annette, Paul.
24/5: Met als gids Nico Hecq, bezoeken Bart, Jos, Annemie en Kris de Chantoir de Béron-Ry.
29/5: In de Fagnoules doen Paul, Dagobert en Bart een finale pomppoging, inclusief het bouwen van tijdelijke dammen, om te zien wat de S8 in petto heeft. Het blijft ondoordringbaar en dus besluiten we onze werken aan de S8 te staken.
30/5: Derde gidsing in Bois de Waerimont, door Paul en Annette, van een bende sympathieke Luxemburgers.

JUNI
4/6: Paul werkt solo verder aan enkele werkplaatsen in de vallei van de Lembrée. Zo ook de A132 die al
jaren op de "hitlist" staat en er na wat werken al bij al toch niet zo slecht uitziet.
5/6: Chantoir de Kin, door Bart in gezelschap van Spekulozen Tom en Marjan, en 2 mensen van CASA-C7
die deze grot beheren.
6/6: Paul en Annette richten hun pijlen weer op de A132. Er wordt enorm veel los puin uitgehaald en de dag
wordt hoopvol afgesloten: stenen vallen heel diep door en doen dan "plons"!
6/6: Bart en Tom doen de doorsteek Wéron-Dellieux.
6/6: In de Bois de Waerimont wordt gewerkt in de Réseau du Printemps door Jos, Michaëla, Frans en Kris.
Het levert helaas niets op.
11/6: Weer naar de Lembrée, A132. Weer een ton puin laten vallen en naar buiten gehaald. Einde boven
een diepe put, beneden lijkt er water te stromen (Paul, Annette, Bart).
13/6: Uiteraard weer naar de A132. De put wordt afgedaald (+/- 9m) en beneden vinden we een forse rivier
die jammer genoeg aan beide zijden sifonneert (Paul, Dagobert, Jos, Peter V).

20/6: Grote opruimactie in de Fagnoules waar honderden meters aan elektriciteitskabel en allerlei slangen
en buizen werden uitgehaald. Gemengd gezelschap: 1 Luxemburgse (Médy), 3 Vlamingen (Bart, Tom &
Paul), 3 Walen (Benoit, Luc en Aurélien), 1 Nederlander (Frans) en 1 die van alles en nog wat was: Antoine.
27/6: Jan en Rudi gingen naar de Trou Bernard, als voorbereiding op het examen brevet B.
26-27/6: Het speleoparcours in de oude marmergroeve van Senzeilles werd gedaan door Annemie en Bart.
30/6: En de examenstress zat er zo dik in dat Dirk, Koen en Jan gingen oefenen op de klimmuur in Buggenhout.

JULI
3-4/7: Dirk, Koen en Jan leggen met glans hun examen Brevet B af. Bart is een strenge examinator.
25/6-11/7: Paul en Annette zwerven 2 weken door Zuid-Frankrijk en leggen o.m. de imposante Puits du
Grand Cèdre in de Mont Marcou op de gevoelige plaat vast. Ook nog enkele dagen Anialarra, vooral voor
het checken van de 's winters gevonden blaasgaten, als voorbereiding op de Anialarra-expé in augustus.
17/7: Een gat dat we al een tijdje hadden verwaarloosd, de D3, mocht zich verheugen in een zoveelste verificatie. Veel puin verzet achteraan de grot maar niks evidents gevonden. Paul, Annette, Bart en Dago.
18/7: Annemie en Michaëla gidsen een aantal andere VVS'ers in de Fagnoules.
24/7: Kleurproef Lembrée om vast te stellen of de rivier in de A132 dezelfde is als deze in de Grotte des
Emotions. Het blijkt inderdaad zo te zijn! Paul, Bart en Philippe Meus.
25/7: 6 Avalonners (Paul, Bart, Annemie, Tobias, Kris, Dagobert) aangevuld met nog een 5-tal UBS'ers (2x
CTS, 1x GSCT, 2x ESB doen de traversee van het Systeem van Bretaye. Dolle waterpret!
28/7: Een dagje artificieel grotten in het Fort van St Héribert, Andoye en de ondergrondse groeve van
Grand Malades door het trio Frank, Bart en Tobias.

AUGUSTUS
31/7-22/8: Zoals steeds zitten we dan 3 weken op het Massief van Anialarra. Geen grote doorbraak
stroomafwaarts in de grot, maar wel vele mooie explo's (o.m. explo van de reusachtige Salle Blake & Mortimer). Een van de blaasgaten leverde een -220 op: AN588-Pozo de la Grieta en in de AN60 werd de terminus van vorig jaar op -297m geforceerd. Einde in een zeer diepe put.
28/8: De 4 Biekes + Bart nemen deel aan de viering 100 km van Spekul, in de meest godvergeten uithoek
van Vlaanderen (Bilzen-Stokkem).
29/8: Bart en Paul (die een kleine kater had) gaan nog eens naar de Trou des Côtes waar op vele plaatsen
gewerkt en geplopt wordt zodat de lastigste passages nu overal wat geëlimineerd zijn.

SEPTEMBER
4-5/9: Zowat heel Avalon is een weekend lang in de weer om de speleobox te omkaderen die we op de
Jaarmarkt van Edegem hebben staan. Groot succes met zowat 860 bezoekers!
10-24/9: een buitengewoon geslaagde tweede Anialarra-expe voor het zestal Mark, Annette, Rudi, Bart,
Kris en Paul. De AN60 wordt op -444 m verbonden met het Systeem. Een nieuwe "ijsgrot" schijnt veel potentieel te bieden (AN595-Gouffre Polaire) en er wordt “vlot” -200 in bereikt. Grote werken in een nieuwe grot
met felle tocht, een mogelijke boveningang: Pozo de la Babosa. Mark breekt zijn pink (de pechvogel: voor
een keer dat hij eens mee gaat grotten).
11-12/9: En alweer zijn de Brevetten daar. Ditmaal Brevet A, waar Tobias en Kris aan deelnemen. Dag 1:
touwtechnieken in Villers-le-Gambon, dag 2: Trou d'Haquin
19/9: Gidsing in Trou d'Haquin van een 4-tal genodigden door Annemie, Peter C, Kim, Peter V en zoon
Liam.
18-19/9: Wilfried gaat kok spelen op een speleo secours weekend, Raf is deelnemer.
24/9: Trou des Côtes Dagobert en Jos gaan werken aan de spleet in Salle Menthos (klotespleet) en doen
een poging zonder veel resultaat in het zaaltje in het modderige benedenverdiep. Nog enkele werken aan de
A113.
25-26/9: Jongerenweekend van het VVS met deelname van Friedemann, Tobias, Ellen en Kim. Dag 1 deden ze Enfer-Fissures (met veel teveel volk), dag 2 de Chawresse. Sommigen deden er de Puits Boubou,
anderen de traversée naar Veronika.

OKTOBER
3/10: Recuperatie van de fluorimeter in de A132 (Lembrée) wat niet zonder problemen gaat want de grot
staat vol water. Oppervlaktetopo en tenslotte puin gaan ruimen geheel stroomopwaarts, in de Perte 147
(Paul, Michaëla, Bart).
10/10: Nog eens naar de Fagnoules, erin langs de Buc. Trapjes zetten aan de Jonction des Malades. Dan
graven in de latere "Petite Evasion", echter gauw moeten stoppen wegens luchtgebrek. Plopwerk in de nauwe meander nabij de Hyperventilateur. Friedemann, Bart, Paul en Annette.
10/10: In de Trou des Côtes maken Peter C en Tobias een gewoon bezoek terwijl Dago en Jos een plop
gaan zetten ergens in het onderverdiep. Daarna met zijn allen gaan werken in de D3.

15/10: Paul en Annette doen oppervlaktetopo rondom de Trou des Côtes, en de D3. Daarna gaan ze nog
puin ruimen en ploppen in de D3, en werken ze tenslotte tot het donker wordt in de A114, waar ze zowaar
een paar meter in vorderen.
17/10: Weer gaan graven in de Petite Evasion (Fagnoules-Buc) en ditmaal was er geen luchtgebrek (begrijpe wie kan). We vorderen een paar meter en krijgen zicht op een heel lange spleet (zeker 8 m nog) met
in de verte zwart en … echo! (Paul, Rudi, Annemie)
23/10: Gidsing in Haquin van een viertal geïnteresseerden, door Jos en Frank.
23/10: Hoog bezoek uit Frankrijk: vriend Stoche die prompt de traversee Fagnoules-Buc mocht meedoen
(Paul, Annette, Bart en Stoche).
24/10: Gidsing in de Bois de Waerimont van de club van Rochefort. Ook Stoche werd meegetroond. Plezante trip met een enthousiaste ploeg. Bart, Annette, Paul, Stoche. Ook nog een kort bezoek aan de Préhistorique en het plaatsen van het winterslot op deze grot.
29/10: Paul en Dago gaan de D3 een laatste keer inspecteren. Weinig tocht en bovendien is de tocht te
warm. Dan maar naar de A114 waar nog flink in gewerkt wordt. We zitten er nu 3 meter ver en het wordt
grotachtig.
31/10: Opnieuw graafwerken in de Petite Evasion (Fagnoules-Buc), ditmaal door Paul, Annette, Tobias en
genodigde Dries R. We vorderen weer een paar meter, maar er resteren er nog minstens 5 tot aan een doorbraak.

NOVEMBER
30/10-6/11: Annemie gaat mee met de VVS Interclub in de Ariège. Ze bezoekt er o.m. Trou du VentCaunha de las Goffias, Grotte du Sabart, Gouffre de Mounegou en de Lombrives.
5/11: Paul en Bart gaan een muur metselen ergens aan de Lembrée. Daarna zware werken in de Perte 147
waar een kleine doorbraak wordt gedaan. We zitten nu in een zeer instabiele klok maar er is duidelijke tocht.
6/11: Bart en Peter C doen het fort van Dave en gaan klimmen in Beez.
7/11: Paul, Annette en Ellen met haar vriend Bo doen de Haquin. Eerst de klassieke réseau, dan de Réseau
CRS en tenslotte de Réseau X, één van Avalons eerste ontdekkingen (1988!).
7/11: Verkenning van de Trou des Côtes door Dagobert, Jos en Frank + een plopje in de klotespleet in het
Salle Menthos. Daarna naar de D3, waar Franks gevoelige neus een klein gaatje vindt met flinke tocht. Daar
wordt een meter ver in gegraven.
12/11: Paul en Annette tonen de Trou des Côtes aan Jan. Vervolgens gaat het richting Salle Menthos voor
wat werken aan de klotespleet, daarna richting onderverdiep. Na urenlang graven wordt daar plots een
doorbraak gemaakt en een meter of 15-20 bijgevonden!
14/11: Poging verder te doen in Fagnoules-Buc valt in het water, super-crue! Na wat ramptoeristen aan de
Haquin (daags voordien zat er een ploeg Hollanders vast) besluiten we naar Hamoir te rijden. In de D3 wordt
het nieuwe blaasgat van Frank verder uitgegraven door Rudi, Annette, Paul en Raf. We vorderen 2 meter en
bereiken een piepklein gaatje met zeer veel tocht. 's Avonds maakt Annette een ongelukkige val in het bos:
zware knieblessure en 2 maanden buiten strijd.
14/11: Intussen gaan Annemie, Herman, Mario en Michaëla een gewoon tochtje doen in de St-Anne. Veel
water, leuke ambiance.
18/11: We gaan oude filmpjes bekijken op de filmavond van CRS in Brussel (Jos, Paul, Annette, Kevin,
Friedemann).
20/11: In de Petite Evasion (Fagnoules-Buc) wordt na urenlang graven dan toch een doorbraak gemaakt.
We bereiken een zaaltje met diverse affluents, een cheminée en een putje. Alles bij elkaar 30-tal meter en
nog perspectief.
20/11: Annemie gaat haar oren te luisteren leggen op een buitengewone AV van het VVS.
20-21/11: Tobias doet de Puits aux Lampes en de Laide Fosse tijdens een VVS Jongeren-weekend.
23/11: Paul gaat in zijn eentje de oppervlaktetopo's maken van de dolines van de Fagnoules en de Buc.
Daarna wat vleermuizen tellen in de Fagnoules, en 's avonds lesgeven over Grotbescherming voor Brevet A
in Floreffe. Intussen zit Annette op een opleidingsdag van de Speleo Secours, en volgen Kris en Tobias het
Brevet A.
28/11: Gidsing in de Haquin, door Bart, Jos, Marjo, Peter C en Mario. Slechts 3 gegidsten maar daarom niet
minder plezant. Nadien bezoekt men nog de Grotte de Chauveau.

DECEMBER
3/12: Winterprospectie in de Vallei van de Lembrée en in Hamoir door Paul en Dagobert.
5/12: Een hele dag lang trekken we in de D3 alle registers open om de nauwe klotegang die we de vorige
keer leegruimden, te verbreden, en vervolgens het extreem kleine "blaasgat" te vergroten. We maken heel
wat plaats maar het vervolg blijft een centimeter brede spleet naar links. Paul, Rudi, Bart.
11/12: Het wordt een traditie: we nemen deel aan de Wetenschappelijke Dag in Han-sur-Lesse. Maar de
Avalon-opkomst was marginaal: Paul en Annette en dat is jammer want het was weer zeer leerrijk.
12/12: We wroeten weer verder in de D3. De spleet naar links wordt over 1 m verbreed, maar blijft extreem
smal. We besluiten daarom rechtdoor te gaan werken, waar ook tocht is. Paul, Dagobert, Frank.
Diezelfde dag zitten Mario en Annemie in de Grotte du Vieux Mac in Tavier, met daarna wat sightseeing.

Intussen wordt België geteisterd door extreem winterweer en vallen onze activiteiten terug op een laag pitje
17/12: Avalon geeft een "15 KM-drink" ter ere van hun 15 km aan ontdekte galerijen in België. Ondanks
sneeuw en ijzel vinden ongeveer 65 bezoekers hun weg naar Hemiksem, voor de tentoonstelling en fotopresentatie en uiteraard een frisse pint.
22/12: Fried en Paul gaan verder werken in de Petite Evasion, in een smalle spleet waarin (veel) water verdwijnt. Typisch Fagnoules: blubbermodder en grint, kletsnat worden, koulijden. Maar we zien in de verte
een zwart gaatje met een duidelijke echo! We eindigen de dag met een forse plop.
26/12: Hamoir met 50 cm sneeuw, niet alledaags. Maar de D3 heeft alles weggesmolten met zijn warme
adem. Paul, Dagobert en Annemie werken een lange dag in de "blaaspijp", ditmaal rechtdoor. Gaat flink
omlaag, maar in de verte zien we een ontmoedigend smalle spleet (enkele centimeters breed). Nog heel
veel werk voor de boeg!

BESLUIT
Met meer dan 90 activiteiten in België (waarvan nogal wat weekends, vooral dan Brevet A, Brevet B en
Jongerenweekends) en bijna 9 weken intensief grotten in het buitenland (uitstappen naar Meuse, Causses,
Doubs en Anialarra) kunnen we weer zeggen: we hebben niet stilgezeten.
Op vlak van nieuwe ontdekkingen in België, bleven we wat op onze honger zitten. Er werd nochtans gigantisch veel tijd en energie in gestoken, zoals steeds. Maar de D3 in Hamoir leverde voorlopig nog maar +/- 40
meter grot op, de A132 die ons gedurende 3 weken in de ban hield kwam uit op een sifonnerende rivier, en
in de Trou des Côtes werden enkele tientallen meters bij geëxploreerd maar nog niks substantieels. In de
Fagnoules leverden de meeste van onze pogingen om de eindsifon te passeren, evenmin veel op, behalve
dan een 40-tal meters in de Petite Evasion. Diverse werkplaatsen (A113, A114, A144, A147 bv.) stellen
voorlopig nog niet veel voor. Maar de volhouder wint. 2010 kunnen we beschouwen als een overgangsjaar
waarin de basis werd gelegd voor een mega-ontdekking in 2011!
Toch was het met al die metertjes links en rechts dat we dit jaar eindelijk de 15000 meter aan ontdekte galerijen in België overschreden. Dit heuglijke feit werd gevierd in gezelschap van vele andere speleologen, op
onze 15-KM Drink.
Verder in België, hervonden we de moed om de explo en topo van het Systeem Chawresse-Veronika te
hernemen, waardoor er nu eindelijk licht begint te komen aan het einde van die 20 jaar oude tunnel. We
hopen dan ook in 2011 het resultaat van deze 20 jaar werken te kunnen publiceren.
Ondanks de vele explodagen in België, lieten we de “klassiekers” niet links liggen en er was een intensieve
deelname aan federale activiteiten zoals brevetten, vervolmakingscursussen, jongerenweekends of Speleo
Secours.
Op de Anialarra daarentegen, ging het opnieuw wonderwel, zoals in de voorbije 15 jaren trouwens. We
brachten er extra veel tijd door, zelfs in de winter! Vooral het afronden van de exploratie van de AN60 betekende een mijlpaal, en ook een bladzijde die we na 10 jaar definitief kunnen omdraaien. Alleen jammer dat
de Trémie Crimson, het eindpunt van de grot, ons stokken in de wielen blijft steken, en dat de AN509 (Mariposa) verstopt zat met sneeuw.
Qua leden en deelname blijft de jaarlijkse wederkerende vaststelling dat we wel massaal veel activiteiten
doen maar dat er vooral door een kleine schare aan mensen (en altijd dezelfden) aan wordt deelgenomen.
En die schare veroudert... We moeten ons blijven motiveren, en we moeten vooral de club verjongen en
uitbreiden en misschien ook herbronnen.
We hielden ons dan ook, meer dan de andere jaren, bezig met het verzorgen van gidsingen voor kleine
groepjes geïnteresseerden. Maar daaruit kwamen exact 0,0 nieuwe leden uit voort en dat is echt wel jammer. Gelukkig vervoegden enkele jonge krachten van andere clubs onze rangen. Het zal nodig zijn, want in
2011 is er, zowel in België als op de Anialarra, enorm veel werk aan de winkel.
Paul De Bie
Voorzitter
28/1/2011

Samenvatting
Geen gedetailleerde analyse ditmaal, slecht een ruwe samenvatting, gauw-gauw geteld.
We tellen activiteiten, geen “dagen”. Sommige van die activiteiten betreffen dus weekends, of langer.
48 x Explo, topo, prospectie in België:
Trou des Côtes, D3, A114, A113, A132, A147, Fagnoules-Buc, Chawresse-Veronika, Bois de Waerimont,
Emotions
13x Gidsing in België (zowel initiaties als gidsing van andere speleoclubs)
Bois de Waerimont, Trou de l’Eglise, Sainte-Anne, Fagnoules-Buc, Système de Bretaye, Trou d’Haquin
9 x Klassiek in België
Galerie des Sources, Wéron-Dellieux, Béron-Ry, Chantoir de Kin, Trou Bernard, Sainte-Anne, Vieux Mac,
Charrues-Grand Malades, enkele oude forten
Buitenland
4-daagse in Meuse, 1 week op Causse Méjean
1 week winterprospectie Anialarra, 3 weken zomer-expe Anialarra, 1 week septemberexpé Anialarra
1 week deelname VVS Interclub Ariège
Diverse
7 x Brevet weekend
10 x Vieringen, congressen, algemene vergaderingen, speleobox
3 x Secoursopleiding
3 x Jongeren weekend (met o.m. Haquin, Puits aux Lampes, Enfer, Laide Fosse, Chawresse)
2 x Rotsen of klimmen

