Jaaroverzicht 2012

Januari
Zaterdag 7/1: Oppervlaktetopo en waterpassen in de vallei van de Chawresse: Paul en Annette.
Daarna nog wat geologische observatie in de beginzones van Grotte Veronika.
Zondag 8/1: Oefenen voor het "Edegem-Evenement" in Fort V te Edegem: Kevin, Tobias, Annemie, Jan, Sven,
Michaëla, Bart, Paul, Kim, Annette.
Zondag 15/01: D3: Jos, Dago, Frank. Puin ruimen van vorige keer en verschillende nieuwe plops.
Zondag 15/01: Fort St Héribert en fort van Suarlée: Annemie, Peter C, Herman, Mario
Zondag 15/01: Lembrée: Paul, Kim, Annette. 147: wieroken aan de boveningang;
Intuition: volledige topo; Tié de l'Aiwé: puin ruimen en nieuwe plop; Anneton: vervolg topo + equiperen traversee
diaklaas.
Zaterdag 14 en zondag 15/01: Brevet B: Tobias, Marjan, Kris als cursisten; Kevin, Tom, Bart als lesgevers.
Zaterdag 21/01: Klassiek bezoek Abîme de Netinne: Bart, Annemie, Mario
Vrijdag 27/01: Lembrée: Paul en Annette
Verder afwerken van de topo van grotte Annetton en grotte Roger + opp. topo. Topo grotte “en U”. "Bijna" alle grotjes
in het massief zijn nu getopografeerd. Tié de l'Aiwé: puin ruimen en nieuwe plop.
Zondag 29/01: Gidsing van Michaël door een grote groep Avalonners in de Ste. Anne: Paul, Kim, Annemie,
Andreas, Bart
Zondag 29/01: Prospectie in de buurt van Heure/Nettine: Dagobert, Herman, Michaëla. Er werden twee mogelijke
graafprojectjes gevonden.
Dinsdag 31/01: Klassieker: Puits aux Lampes en Inoefenen van technieken voor Brevet B : Marjan en Tom samen
met Marjan haar zus en haar 2 huisgenootjes.
Februari
Donderdag 2/2: Prospectie te Awagne en Lembrée door Paul, bij een vriestemperatuurke van -12°. Ontdekking van
een nieuwe grot (de latere Surprises). Om de dag af te sluiten nog naar Tilff gereden om de coördinaten op te meten
van de Veronika/Chawresse.
Zondag 5/2: Kabeltechnieken oefenen in de steengroeve in Landelies samen met Les Sus-Pendus. Bar vriesweer.
Veel nuttige tips gekregen en zéér veel bijgeleerd. Besluit: het Edegem-project is perfect haalbaar maar er zijn nog
veel oefendagen nodig.
Vrijdag 10/2: Paul en Annette hadden een geologische observatie in de vallei van de Chawresse. Afspraak met
Jean-Marc en Pol Xhaard.
Zondag 12/2: Oefenmoment met Fitopia voor evenement Edegem.
Zondag 19/2: Paul en Annette zijn in de Fagnoules een kijkje gaan of de pseudo sifon passeert en de gracht zijn
werk heeft gedaan? Maar spijtig genoeg. Na al het graafwerk heeft de gracht niet gewerkt. Dan graven in het
gangetje rechts boven de Salle du Col.
Zondag 26/02: Fagnoules : Dago en Mich. Eerst werd er zo'n 1,5 uur gegraven in het gangetje rechts boven de Salle
du Col, tot de lucht te slecht werd om verder te werken. Er werd 1 à 1,5 m gevorderd. Daarna werd er nog verder
gegraven in het gangetje iets terug naar de ingang, aan de overkant van de galerij. Eerst flink wat ruimer gemaakt,
en dan verder gegraven tot de neopreenarmen begonnen dienst te weigeren.
Za en Zo 25-26/02: Jongerenweekend.
Zaterdag bezochten Ellen, Kim en Tobias de Tienne du Moulin, Sven ging naar de Laide Fosse. Zondag brachten
Florian, Sven, Kim, Ellen en Tobias een bezoek aan de Eprave.
24/02 - 03/03: Paul en Annette trokken zuidwaarts, met onder andere een bezoek aan Stoche, met bijbehorend
grotbezoek uiteraard (de Castanviels) en een blaasgatentocht op de Anialarra. Op de Anialarra werden alweer heel
wat interessante gaten gevonden, die - als het iets wordt - een goeie toegang zouden kunnen bieden tot het
systeem, vlak bij de Aspirateur. Ook in de zone van de Rápida en de Niños werden nog interessante vondsten
gedaan.

Maart
Zaterdag 03/03: Algemene Vergadering VVS: Bart, Tom, Annemie. (en Sven, maar dan als vertegenwoordiger van
Persephone én als nieuwe kandidaat-bestuurder).
Zondag 04/03: Oefenen met de Fitopia-mensen bij Proviron : Bart, Dagobert, Sven, Kim, Friedemann, Ellen, Tom,
Marjan, Kris, Mark en Annemie.
Maandag 05/03: Paul en Bart gingen het dossier voor het Edegem-evenement toelichten in Edegem.
Vrijdag 09/03: Algemene vergadering Avalon
Zondag 11/03: Gidsing van Michaël en Nadine in Trou de l’Eglise. "Gidsers" van dienst : Kim, Sven, Bart, Paul.
Woensdag 14/03: Jos en Dago gaan naar een gat dat Jos had opgemerkt in de buurt van de BDW (de latere
“achterdeur” of “Bonheur”).
Vrijdag 16/03: Paul en Bart gaan ankerpunten zetten in het gemeentehuis van Edegem.
Zaterdag 17/03: Paul gaat naar de Ardennen. Onder meer om foto's te maken voor de Chawresse-publicatie.
Daarna naar de vallei van de Lembrée, waar zowaar ook al een achterdeur in de maak is want “Surprises” blijkt zeer
interessant. Ook werken in de Intuïtion en Tié de l’Aiwé.
Zondag 18/03: Oefenen met Fitopia in het gemeentehuis : Bart, Paul, Michaëla, Sven, Kim, Friedemann, Annemie,
Herman, Ellen, Annette, Tobias, Kris, Jan.
Vrijdag 23/03: Lembrée: Paul solo naar Grotte de l'Intuition. Flinke doorbraak, de grot laat eindelijk in haar kaarten
kijken. De instorting is gepasseerd en een smalle meander gaat pal de berg in.
Za en zo 24-25/03: Brevet B weekend te Villers-le-Gambon met onze 3 kandidaten Marjan, Tobias en Kris, en
lesgevers Bart, Kevin, Sven en Tom.
Zondag 25/3/2012: Lembrée: Annette, Michaëla en Paul naar Intuition. Annette geraakt ook niet door de meander.
Dan naar "Grotte des Surprises". Daar wordt na een hele dag graven een doorbraak van jewelste gemaakt.
Zondag 25/3: Op het massief van Waerimont werken Dagobert, Annemie en Jos aan de "achterdeur". Voorlopig blijft
de deur op een kiertje staan.
Woensdag 28/03: Jos weer naar de achterdeur. Wat gevorderd maar minder tocht.
Vrijdag 30/03: Lembrée – Surprises. Paul en Mich werken weer een dag lang. We geraken verder, tot in een diepe
dwarsdiaklaas. Die is beneden over enkele meters te smal, dan wordt het weer breder. Nog flink wat werk. We
hebben nu zowat 20 m grot voor -7 à -8, niet slecht op 2 dagen.
Zaterdag 31/03: Nou-Moulin: nieuwkomer Nadine werd in deze leuke klassieker rondgeleid door Bart en Kim.
Doorsteek van boven-naar onderingang met de nodige touwtechnieken.
April
Zondag 01/04: Paul en Annette gidsen een ploeg van "Le Spid’Ath" doorheen de Bois de Waerimont.
Vrijdag 13/04: Achterdeur : Dago, Frank en Jos.Het begin is nu ruim, achteraan zit een blok in de weg die net iets te
groot is en net niet uit de weg wil... de top is er af maar er is nog geen goed zicht in het driehoekig vervolg.
Zondag 15/04 : Achterdeur : Michaëla, Herman. Verbredingswerken aan de eindgang. Een flinke mep op een
vervelende bult met als gevolg een steensplinter in Mich haar oog. Vroeger dan gepland naar buiten en naar het
ziekenhuis. Splintertje is eruit zonder blijvende gevolgen.
Paasverlof 06-14/04 in de Hérault:
Paul, Annette, Kim, Ellen Bart, Friedemann, Annemie, Tobias, Kris
Za 7/4 ping pong
Zo 8/4 : Aven de la Dame in 2 ploegen
Ma 9/4 : Grotte du Garrel. Met iedereen. Ruime ´warme´ grot.
Di 10/4 : Aven de Rogues met iedereen behalve Annemie. We werden verrast door een crue, maar geraakten op
een veilige manier buiten. (Crue-gevaar stond niet in de Spéléo Sportif.)
Woe 11/4 : rust + drogen + ping pong
Do 12/4 : Pas de Madame : equiperen van deze klepper tot op -180. 12 u zijn nodig! Annemie, Kris, Tobias, Bart
Vr 13/4 : Pas de Madame : Annette, Paul Kim, Friedemann en een paar uur later Bart, Tobias. Explo equipementen
en een gebrek aan degelijke rots (is allemaal blubber) doen besluiten om voor het einde (-342) terug te keren.
Za 14/4 Grotte du Sergent. Annemie en Kris.

Paasverlof: Tom en Marjan verkennen de oerkarst in Slovenië met onder meer
bezoekje aan de Postojnska Jama (Slovenië)
Vrijdag 20/04: Paul: Lembrée: werken in de Intuïtion en Tié de l’Aiwé.
Zaterdag 21/04: Nadine ging een kijkje nemen in Koekelberg.
Zondag 22/04: Jan, Kris, Marjan, Tom, Kevin: Koekelberg
Zondag 22/04: Testen Edegem-evenement: Paul, Annette, Kim, Ellen, Annemie, Friedeman, Tobias, Ellen VB, Bart,
Frank, Raf oefenen in fort. Specifiek inoefenen van de kabel-act. En omdat er nu eenmaal een kabel opgespannen
was, werd er besloten met een spectaculair steile death-ride.
Maandag 23/04: Paul en Jos naar de achterdeur. Nadat het duidelijk wordt dat het rechtdoor niet direct iets gaat
opleveren, beginnen Paul en Jos te werken aan het dalende gangetje in het begin aan de linkerkant.
Donderdag 26/04: Paul en Annette: Lembrée. Er werd over en weer gependeld tussen de Intuition, Tié de L'Aiwé,
Trou du Compost (na 6m te smal), Surprises (waar we een smalle diaklaas recht naar beneden aan het verbreden
zijn).
Zondag 29/04: Nadine, Rudi en Paul: Chawresse voor werken beneden de Puits Boubou.
Maandag 30/04: Dagobert, Mich en Herman: de Achterdeur. In de nieuwe doorgang die Paul en Jos vorige keer
begonnen te verbreden, werd flink gevorderd. Het ziet er goed uit.
Mei
Dinsdag 01/05: Paul en Annette: Lembrée
Intuition: Paul wringt zich doorheen de smalle meander. Einde op etroiture
met te weinig tocht. Wel echo. Tié de L'Aiwé: Ontdekking van een grote
gang “Galerie des Dalles” (3m op 7m op het breedste punt). Spijtig genoeg einde na 20m. (toch goed voor 30m
première).Surprises: plopwerk.
Zaterdag 05/05: Er werd gerepeteerd voor het Edegem-spektakel, alle ramen werden geëquipeerd en de kabel werd
gespannen en getest. Vervolgens werd er kort geoefend met de mensen van Fitopia op het afdalen.
Zondag 06/05: Speleo-secours (Paul, Annette en Tom). Oefening in Trou d'Haquin die goed in crue stond.
Zondag 06/05: Achterdeur: Jos en Rob werken een hele dag verder en stoppen met goede vooruitzichten voor de
volgende keer.
Woensdag 09/05: Annemie schildert de panelen die op het Edegem evenement de ramen moeten beschermen.
Donderdag 10/05: Lembree (Paul). Een zeer warme dag met als resultaat goede tocht. Paul werkt verder in Grotte
des Surprises. We zijn nu 3 m gezakt in de diaklaas maar ze loopt dicht en geen tocht meer!
Zaterdag 12/05: Het is D-day! Er wordt vanaf vroeg in de ochtend gewerkt om alles gereed te krijgen voor het
Edegem spektakel die avond. Veel last-minute geregel en enkele stressvolle momenten. Maar iedereen deed 100%
zijn best om er iets mooi van te maken en daar zijn we zeker in geslaagd. Rond 22 u ’s avonds zweeft de “fee” hoog
aan onze kabel over de hoofden van het duizendkoppige publiek.
Zondag 13/05: Paul gaat alles nog wat opruimen in het gemeentehuis in Edegem en zorgt ervoor dat onze
ankerpunten verdwijnen.
Zondag 13/05: BdW gidsing. Jos gidste 4 leden van de Sosseteit (Maurice, David, Maarten en Steven)
Maandag 14/05: Achterdeur (Jos, Dago, Paul). Deze drie musketiers kunnen na wat graafwerk genieten van een
mooie première. De grot krijgt de naam Trou du Bonheur en wordt geschat op een 200 m aan ontwikkeling (topo
moet nog gebeuren.)
17/5-20/5: Doubs brevet B: cursisten: Tobias,Kris,Marjan lesgevers: Kevin,Tom
Vrijdag 18/5: Surprises: Paul + Annette: verder werken in diaklaas. Een laterale passage wordt aangevallen. Hier
hebben we weer alle tocht maar einde in een zee instabiele instorting.
Zondag 20/5: Trou du Bonheur: Topo van de Poils naar Bonheur, daarna in de grot zelf tot aan salle de Midi: Jos en
Dago. Annemie en Michaëla graven heel de dag in een nis, maar geen vervolg.
Zondag 20/5: Chawresse: Paul, Annette en Rudi werken beneden de grote put: we onthouden dat het "extreem"

smal is, zelfs voor Rudi want hij lag "geworst" in een gangetje te werken. Hard labeur maar wel véél tocht! Daarna
nog afgezakt naar de réseau Alzheimer waarin ze nog een 10m zijn gevorderd in een blokkenzone maar niet het
grote vervolg gevonden. Besluit: een leuke dag gehad weliswaar vol met étroitures en zonder een echte doorbraak.
Maandag 21/5: Koekelberg: Sven,Nadine,Bart. Technieken inoefenen voor Nadine.
Zo 27/5 en Ma 28/05: Surprises door Paul met hoopvol eide : een zwart gat bovennan een lage kruipgang. Daarna
inspectie van de D3 (Hamoir) waar een interessante plek wordt gevonden in het kabouterzaaltje. Na een
overnachting in de Ferme de la Lembrée had Paul afgesproken met Camille Ek en nog twee andere geologen voor
een trip in Grotte Veronika. Dit in functie van het boek dat Paul aan het schrijven is over de Chawresse.
Maandag 28/5: Trou du Bonheur: Jos, Michaëla, Herman
26-27-28/05: Doubs, Cul de Vau: Annemie is samen met SC Orpheus deze leuke grot gaan doen. Veel zwemmen en
aan de ingang zelf even een duikertje.
27-28/05: Marjan en Tom. Haquin + klimmen: dit als oefening voor brevet B

Juni
02-03/06: Examenweekend Brevet B
Deelnemers: Marjan, Tobias, Kris als cursisten; Tom, Kevin, Sven als lesgevers.
Op zaterdag werden als proef verschillende grotten bezocht en geëquipeerd, waaronder: Beaumont, Eglise,..Op
zondag was er een examenparcours in Trou d'Haquin. Proficiat aan Marjan, Tobias en Kris die met verve hun brevet
B behaalden.
Zondag 03/06: De ingang van Trou du Bonheur werd van enkele vaten voorzien. Jos en Dago klaren de klus.
Zondag 03/06: Graven en nog eens graven in de Surprises. Paul en Annette zijn van dienst. Ze breken door in een
blokkenzaal: Salle de la Licorne maar geraken dan weer de tocht kwijt..
Donderdag 07/06:
Paul topografeert de rivier van de Ste.-Anne. Dit in functie van het boek over de vallei van de Chawresse waaraan
hij werkt. In hetzelfde kader wordt een bezoek gebracht aan Grotte de Brialmont.
Zondag 10/06: Gidsing BDW. Jos en Frank begeleiden enkele leden van Spekul en SCUCL.
Zondag 10/06: Een klassiek bezoek aan Chantoir de Fagnoules door Paul, Annette, Nadine en Bart. Na enkele
beknopte graafwerkzaamheden (Salle du Col en Montée Impossible), naar buiten via "den Buc".
Vrijdag 15/6/2012: Paul wordt door Patrice Dumoulin rondgeleid in de Douve aux Salamandres (-85 m).
Zondag 17/6/2012: We herbeginnen de topo van Trou des Manants (Paul, Rudi, Lieven, Annette) en spelen sherpa
voor een sifonduik van Nico Hecq in de eindsifon.
Vrijdag 29/06: Bezoek aan Trou Wéron door Annemie en Jan.
Zaterdag 30/06: Topo in Bonheur
aanwezig: Jos, Dago helaas is Annemie ziek. Alles (160m) is gemeten bij de 120m die er al waren gemeten. Er is
nog 1 plek met goede tocht gevonden.

Juli
29/06/12 - 07/07/12: Een week Anialarra voor Paul en Annette.
Prospectie, verder onderzoek van de in maart gevonden blaasgaten, herequiperen van de ingangsputten (AN51) en
AN51ter, opwaarderen van het stockagegrotje en het installeren van een regentoilet zijn een greep uit de
bezigheden.
Vrijdag 13/07: Er werd gewerkt in het nieuwe lokaal.
Zaterdag 14/07: Gidsing in de Haquin: Dagobert, zijn zoontjes, Jan en zijn zoon, Peter en Liam, enkele vriendjes en
hun vader(s) gingen naar de Haquin.
Zondag 22/07: Paul ging prospecteren in Tilff met zijn nieuwe GPS om er de coördinaten vast te leggen van een
hoop grotten. Hij ging ook nog naar de vallei van de Lembrée en ging de knoken ophalen uit de Surprises.
Zondag 29/07: Klassieke tocht in trou d'Haquin door Mario en Annemie.

Verschillende dagen: Dagobert (met kids) gaat wat zaken ophelderen in de buurt van Sinsin. O.a. A160 (grote Abri te
Heure).
Augustus
Dinsdag 07/08: Desob in Trou du Bonheur. Dagobert, Jos en Peter C.
Donderdag 09/08: Dagobert en Jos werken aan de A160 in Nettinne. Eerder aan een gat boven op het plateau.
Woensdag 15/08: Tom en Marjan gidsen een 5-tal collega's van Marjan door trou d'Haquin.
Van 27/07 tot 19/08: Anialarra
In het algemeen kunnen we zeggen dat de planning een beetje bepaald werd door de ontwikkelingen en
ontdekkingen van onze "buren". In het bijzonder de doorbraak in de AN43, een grot die uitgeeft in het "ontbrekende"
stuk collecteur tussen Anialarra en AN8. Ander goed nieuws: De Partages, waarvan de ingang doorgaans door
sneeuw versperd wordt, is dit jaar toegankelijk.
Een samenvatting van wat er zoal gebeurde. (niet altijd chronologisch)
- AN 51 ter: geeft uit op de zaal op -200 in de AN51. Verdere explo en desequiperen.
- Mariposa: 3 dagen equiperen, gehinderd door de sneeuw. De sneeuw die in totale hoeveelheid duidelijk minder
aanwezig was, maar wel verzakt. Daarna wordt er nog een dag explo gepland in deze grot. Een venster in de
eindput blijkt een knappe galerij te verbergen (Galerie Jan).
- Nostradamus: De klim ten einde Nostradamus wordt tijdens een 3-daags bivak verder gezet. 30-tal meter hoger
geraakt, maar we hebben nog wel wat meters te gaan. :-)
- AN 51: Enkele dagtrips naar de Amonts FR3 en AN6. Een mogelijke verbinding tussen FR3 en Grand Canyon is in
zicht.
- Een "simultaan-trip" in Babosa en Viento om te proberen contact te maken. Resultaat: geen verbinding,
verschillende grotten.
- AN43: Een tocht met 16 speleo's, op uitnodiging van Eric Boyer en co., in "de grote doorbraak" in een ontbrekend
stuk (ong. 1km) collecteur van de Anialarra. Een verbinding tussen dit stuk collecteur en Anialarra is dichtbij.
- 4 dagen Fond met hertopograferen VM-Trémie, desob aspirateur, explo van enkel vraagtekens in Tintin, Salle
Sindonie, Terranef. Bij topo van een actief stukje in de buurt van plage des galets werd nog een 150 m première
gedaan in een effluent. (Affluent Chaud)
In totaal werd het systeem ongeveer 900m langer.
24-26/08 : Opkuisactie in de Sainte-Anne door UBS-VVS (op initiatief van Paul)
24/8: Paul 25/8: Paul, Peter C, Annemie, Nadine 26/8: Peter VdB, Liam, Mich, Dago
Er is gedurende het hele weekend zwaar gewerkt met hogedrukreinigers en borstels en het resultaat mag gezien
worden. Een deel van de Sainte-Anne straalt weer.
September
31/08 + 01-02/9 : Edegem jaarmarkt
Dit jaar geen speleobox maar wel een 6m hoge stelling. Met de opbouw werd reeds vrijdag begonnen en op
zaterdagochtend werd die afgewerkt. Er waren 3 touwladders gehangen, een touw om te jumaren en als extraatje
nog een slackline.
Zondag 09 september: Fagnoules door Paul, Kim en Annemie. Ze hebben vooral de gracht aan de pseudo-sifon
hersteld (veel werk) en er over een meter of 15 lengte een slang in gelegd. Balisagewerken.
Zondag 09/09: Sven ging naar de St.-Anne in gezelschap van Marc P. en Guido ter voorbereiding op de VVSjongerendag.
Zaterdag 15/09: Sven en Rob brengen een klassiek bezoek aan Trou de l'Eglise.
Zondag 23/09: Bonheur: Jos en Michaëla.
22-29/09: Annemie gaat grotten in Engeland (Forest of Dean), samen met Paul VI en Alex van TRT. Bezoek aan Wet
Sink(2x), Miss Grace's Lane, Clearwell Caves (een oude ijzermijn), vlakbij Whitewalls, de "hut" van de Chelsea
Speleological Society. Ook nog een snel bezoekje aan de lokalen van de Rescue groep.
12-30/09: Anialarra Sept-Expe: Rudi, Dago, Paul, Annette, Tobias, Mark, Kris, Jack. Korte samenvatting: Er wordt
voornamelijk gewerkt in de AN 594, boven Tintin. Een opeenvolging van plop-put-meander-plop-... De grot heeft nu
ook een naam: Sima de la Verdad. Verder, wordt er gewerkt in de AN 583. Ook in de Mariposa wordt verder
geëxploreerd en getopografeerd. Bezoek aan de Partages, op een nogal gevarieerd equipement. Geen verbinding
met Anialarra gevonden.
Ook boven de grond nog spannende momenten, wegens stormweer. Annette is zelfs even letterlijk weggewaaid,
gelukkig met helm op.
Jack en Paul brengen ook een bezoek aan de AN43, met de ploeg van Eric Boyer. Paul vindt een shunt in een
zijrivier, er wordt nog 150 m bijgevonden, met goed zicht op meer.

Tobias, Mark en Kris brengen een klassiek bezoek aan de Souffleur (grot boven Ste- Engrâce).
Het systeem Anialarra telt nu 31,9 km, wat ongeveer een km meer is dan vorig jaar.
Oktober
Donderdag 03/10: Receptie in Edegem voor de medewerkers van het evenement in mei. (Bart, Paul, Annette)
Vrijdag 12/10: karweien in het lokaal met 7 man/vrouw (Annemie, Andreas, Tobias, Wilfried, Kim, Paul, Annette)
Zaterdag 13/10: Trou du Bonheur (Dagobert en Jos). Verder graven, een beetje topo, nog een mogelijkheid op
vervolg gevonden in zanderig putje. De Préhistorique werd voor de wintermaanden, en vooral de rust van de
vleermuisjes, afgesloten.
Zondag 14/10: Trou Wéron (Bart, Annemie, Nadine, Andreas, Peter C). Vertrek werd wat vertraagd wegens
verkiezingen. Het werd een klassieke tocht omlaag langs zoveel mogelijk putten met zoveel mogelijk touwen om
touwtechnieken te oefenen.
Zaterdag 20/10: Rendez-vous de l’explo te Han-sur-Lesse.
Paul, Annette en Jos hebben zich goed geamuseerd. Er waren verschillende conferenties, o.m. Michel Douat die
een anderhalf uur durende uiteenzetting heeft gegeven over hun prospectie in Nepal. Paul heeft een voordracht
gegeven over de Lembrée,Fagnoules,Bonheur en de winterprospectie op Anialarra.
Zaterdag 20/10: jongerenweekend en WSV à la carte
De St. Anne werd met 9 nieuwe jongeren bezocht. Er was een rally en een soort zoektocht georganiseerd. De
jongeren werd aangeleerd en uitgelegd hoe ze een topo moeten lezen, wat een “point chaud” betekend en hoe ze
een secours moeten oproepen in geval van nood.
Zondag 21/10: Haquin: Kevin,Ellen en Friedeman zijn gaan equiperen ter verbetering van het parcours voor het
brevet A.
Zondag 21/10: Bonheur: er is verder gewerkt in het putje dat Dago op het blog beschreven heeft. Paul geraakt
zonder al teveel problemen het putje af en kan zien dat er een gangetje vertrekt waarin te graven valt. Het wordt een
claustropijp van zo’n 4m die uiteindelijk toe loopt. Hierover kan een kruis worden gezet.
In Salle de Midi wordt nog een klimmetje gedaan waarboven ze zicht krijgen op een mooie laagvloer die terug
richting uitgang gaat.
Vrijdag 26/10: clubavond
Zondag 28/10: Lembrée: Paul en Annette
Eerst een bezoekje gebracht bij de Marc, die volop bezig is met z’n vijver terug aan te leggen.
Daarna naar de Intuition: meander terug gaan bekijken maar hierover kan een kruis worden getrokken. Is meteen
getopografeerd en is zo’n 55m lang waarvan er 30 m dit jaar bijgevonden zijn. Verder dan naar de Surprises: dit was
het bezoek van de laatste hoop. Er kwam duidelijke tocht uit de Salle de la Licorne en helemaal achteraan blijkt er
nog een spleet te zijn waarin ze 2m ver zijn in geraakt en waarin je nog een 3 tal meter ver in kunt zien. Valt aan te
graven dus dit kruis mag nog even in de schuif blijven liggen.
27/10 - 04/11: VVS-Interclub. Annemie nam deel aan de VVS-interclub in de Aude en ging er grotten in de
Varennes, Parcade, Canac-Airolles en Vent d'anges.
November
31/10 - 04/11: Doubs. Avalonners van dienst: Jan, Peter C, Kevin, Kris aangevuld met enkele andere VVS'ers.
Ondanks het zeer regenachtige weer, werd een mooi programma uitgevoerd met Baume des Crêtes, een halve
Montaigu, Cavottes
(met de beruchte meander naar het moddermeer) en dan een stukje de Verneau in via de Baudin.
Zondag 04/11: Lembrée: Paul en Annette trokken naar de Intuition en Surprises. De spleet in de Salle de la Licorne
werd nog 2 meter verder uitgegraven.
Zondag 04/11: Bonheur: Jos, Mich, Dago groeven de laminoir uit in Salle du Midi.
Vrijdag 09/11: Bart, Paul & Annette halen de wijn en krijgen 's avonds hulp van Kevin, Ellen VB, Annemie en Jos bij
het plakken van de etiketten.
Zaterdag 10/11: Topodag in Trou Manants in twee ploegjes (Paul/Annemie en Annette/Tobias)
Zaterdag 17/11: Filmdag VVS Deelnemers: Jos, Paul, Annette, Rudi, Sven, Bart, Annemie, Tom, Kevin

Zondag 18/11: Paul gidst een studente geologie langs de verschillende karstverschijnselen in de vallei van de
Lembrée. Hierna ging Paul nog naar de 'Intuition' waar het puin van de laatste plop werd opgekuist en en nieuwe
plop werd gezet.
Zondag 18/11: Chantoir de Venatte. Deelnemers: Michaëla, Herman, Dago? Weerziens met het allereerste
desobproject van Avalon, in +/- 1985!
Woensdag 21/11: Papierslag. Van dienst: Wilfried, Tobias, Michaëla, Paul, Sven, Kris
Vrijdag 23/11: Paul ging topograferen in de Ste.-Anne en werkte verder aan de oppervlaktetopo.
Vrijdag 23/11: Clubavond in het lokaal
Zondag 25/11: Michaëla, Annette en Paul gidsen Jacques Simus, Lucienne, Patrice Dumoulin, André, Alex Peeters,
Arnaud Dohmen en Luc Funcken doorheen Chantoir de Fagnoules.
Vrijdag 30/11: Paul solo naar de Sainte-Anne. Programma: Oppervlaktetopo, topo in de actieve rivier en fotosessie.
December
Zondag 02/12: Gidsing Sven en kinderen in Trou d'Haquin. Gidsen : Bart, Rudi, Tom.
Zondag 02/12: Bonheur, explo. Jos & Dagobert. Eén van de eindgangen werd herbekeken en er werd prompt heel
de dag gegraven.
Vrijdag 07/12: Anialarravergadering met veel volk waaronder 3 Waalse kameraden (Jack, Luc, Patrice). A.d.h.v. een
fotoselectie werd een overzicht gegeven van de winterprospecties, en de resultaten van 2012. De doorduwertrofee
werd als een soort “Life Time Achievement” uitgereikt aan Jack. Proficiat!!!
Zondag 09/12: Bonheur. Jos & Frank. Verder onderzoek van een andere eindgang waar na verloop van tijd een
gaatje is gevonden met duidelijke aanzuigende tocht.
Zondag 09/12: Paul, Annette, Annemie en Tobias werken in 2 ploegjes verder aan de topo van Trou Manants. Een
heel complexe grot.
Zondag 16/12: Gidsing door Annemie, Dagobert en Jos voor Sven in de Sainte-Anne.
Zondag 16/12: Paul passeert eerst langs Tilff om enkele coördinaten op te nemen. Daarna explo in de Intuition. Dit
was bovendien de 20ste sessie in deze grot.
Vrijdag 21/12: Clubavond.
Zondag 23/12: Een hele dag topo in de Manants door Paul en Annette. Voornamelijk Réseau du Dromadère.
Zondag 23/12: Jos en Dagobert trokken naar de Bonheur.
Donderdag 27/12:
Paul gaat eerst in Tilff enkele foto's nemen in functie van de publicatie over de Chawresse. Daarna richting Intuition
en Surprises (waar een doorbraak in de spleet van de waarheid dichtbij lijkt).
Vrijdag 28/12: Annemie en Dagobert gaan elk enkele meters graven in de Bonheur.
Zondag 30/12: Paul en Annette: kleurproef in Chantoir Auguste Donnay en verder werken aan de topo van de
Manants. Nog één réseau te gaan.
Zondag 30/12: Annemie en Tom: klassiek bezoek aan Galerie des Sources.

Verslag: Bart Saey

