
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 
 
JANUARI 
Zon 6/1: Traversee Wéron-Dellieux (Annette en Rudi) 
Traversee op speciale aanvraag van Annette die zo haar verjaardag wilde vieren, maar vooral wilde 
testen of haar ouder wordende botten dit nog aankonden. Op 3u30 waren ze erdoor. Onderhoud slot 
Dellieux. 
 
Vrij 11/1: Grotte des Surprises en waterpassing Sainte-Anne (Paul en Annette)  
I.v.m. de publicatie van Paul over de Chawresse werd er naar de Sainte-Anne gegaan, waar nog de 
precieze hoogte van de ingang moest gemeten worden met behulp van de waterpas. 
Daarna gingen Paul en Annette verder werken in de Surprises, de doorgang stortte helaas in en het 
vervolg was zelfs niet meer zichtbaar. 
 
Zon 13/1: Trou du Bonheur (Dago, Jos, Michaëla) 
Ze groeven verder op verschillende plaatsen in de grot en maakten uiteindelijk een minuscuul gaatje open 
door een op het zicht massieve opvulling heen. Via een klok in de opvulling vonden ze een labyrintisch 
vervolg met diaklazen en zaaltjes. 
 
Vrij 18/1: Grotte des Surprises (Paul en Annette)  
De dichtgestorte passage werd opnieuw vrijgemaakt. Het liep verder en er zat tocht op. 
 
Zon 20/1: Trou du Bonheur (Jos en Frank)  
Topo- en explotrip. Na het uittekenen van de topogegevens bleek het nu toch wat meer richting BDW te 
gaan. In totaal zaten ze nu aan een 400 meter. 
 
Zon 20/1:Trou des Manants (Paul, Annette, Annemie en Sven DV)  
Sven bleek een super-de-luxe camionette met verwarming en 4 x 4 te hebben, dus geen problemen met 
de sneeuw, hoewel er traag moest worden gereden, en ook geen kou bij het omkleden. Paul en Annette 
werkten verder aan de topo, dit keer de Réseau Sandrine. Ze haalden de fluocapteurs op die nog in de 
Manants lagen van de kleurproef van de A. Donnay en deden een nieuwe kleurproef in de Réseau du 
Dromedaire. De fluo kwam in elk geval in de waterval beneden uit. 
Sven en Annemie deden de klassieke toer, met nog hier en daar een zijuitstapje. Daarna langs het touw in 
de grote put naar boven, de eerste jumaarstapjes voor Sven. 
 
Zat 19/1 en zon 20/1: Brevet A, WSV (Kevin, Tom) 
 
Vrij 25/1: Surprises (Paul en Annette) 
Het onstabiele plafond werd met snelcement aangepakt om zo de doorgang te stabiliseren. Het vervolg 
bleef een smalle spleet recht naar beneden.  
Diezelfde avond is er clubavond en stond de film “Sanctum” op het programma. 
 



Zon 27/1: Trou du Bonheur (Rudi, Paul, Michaëla, Jos, Dagobert) 
Naast een beetje explo, werd de dag voornamelijk gewijd aan topo. 
 
Zon 27/1: Trou Wéron (Annette, Tobias, Kim) 
Probleemloze gidsing van Christopher tot de fond en met bezoek aan de Réseau du Ruisseau.  
Geslaagde tocht. 
 

FEBRUARI 
Zon 3/2: Chawresse-Veronika ( Paul, Annette) 
Fototrip met Jack London en Claudine Waegemans i.v.m. de publicatie van Paul in Rivière Immobile van 
Veronika, waarna Jack vertrok. Verdere fototrip in de traversee waarbij Paul en Annette tijdelijk werden 
vergezeld door Claudine Waegemans. De doorsteek was nogmaals ingestort op de klassieke plaats en 
moest worden doorgegraven. 
 
Zon 3/2: Trou de l’Eglise (Annemie, Sven DV, Dagobert, Andreas L, Hervé L) 
Kindertocht met de jongste Avalonleden Hervé en Andreas L’Ecluse en de oudste kinderen van Sven DV 
(Stijn en Katrien). Een leuke tocht ondanks de koude en het vele water waardoor de kinderen vanaf de 
ingang al helemaal nat waren. Hierdoor werd de tocht iets ingekort. 
 
Vrij 8/2: Fosse-aux Ours (Paul en Annette) 
Op uitnodiging van Kris en Geert van Cascade naar de Fosse-aux-Ours. Ze gingen er foto’s maken in de 
onderverdiepingen. Leuke dag in een prachtige grot. Vondst van een enorm calcietkristal, een unicum! 
 
Zon 10/2: Surprises (Paul en Annemie) 
Minidoorbraak (5 m) en het gevoel er “dichtbij te zitten” werd heel reëel. 
 
Vrij 15/2: Côtes, Danielle (Paul) 
Paul gidste Pol Xhaard en Patrice Dumoulin in de Trou des Côtes en vervolgens in Grotte Danielle. Pol X. 
vond er zowaar een interessant gaatje geheel achter aan onze réseau.  
 
Zat 16/2: Haquin (Annette) 
De Spéléo-Secours testte een speciaal type brancard, bedoeld voor reddingen in erg smalle gangen, 
nauwe buizen of boringen. 
 
Zon 17/2: Surprises (Annette en Paul) 
Grote doorbraak in een echte grote en ruime grot! De zoveelste Avalonontdekking. Super, na 18 dagen 
werk geeft de grot zich gewonnen.  
 
Zon 17/2: Trou du Bonheur (Jos, Sven DV, Annemie, Michaëla) 
Een serieuze pechdag. De toegang naar het nieuwe stuk bleek totaal ingestort. Er was geen doorkomen 
aan. 
 
Vrij 22/2: Algemene Vergadering Avalon 
 
Zon 24/2: Surprises (Paul en Annette) 
Een flinke instorting die eerst moest worden geruimd, verknoeide het hele dagprogramma (topo). In de 
late namiddag werd toch nog explo gedaan en werd de grot weer flink uitgebreid. 
 
Zon 24/2: Trou du Bonheur (Dago, Jos) 
Ze werkten er hard om door de instorting heen te raken. Voorlopig vergeefs. 
 
Zat 23 en zon 24/2: Brevet A (Tom, Sven S, Kevin, Bart) 
Nogal wat Avalonners namen deel aan het Brevet A-gebeuren in de groeve van Villers-le-gambon. Er 
werd ook gegrot in Bernard, Eglise, Wéron. 
 

MAART 



Zat 2/3: Algemene Vergadering VVS 
Avalon is vertegenwoordigd door Bart, Annemie en Jos. 
 
Zon 3/3: BFPSS (Tom) 
Cursus Brevet Fédéral de Premiers Soins en Spéléo-Secours in de Maison de la Spéléo van UBS. Valt te 
noteren toffe groep, goede lesgever en veel interactieve oefeningen. 
 
Vrij 8/3: Surprises (Paul en Annette) 
Na het verstevigen en verruimen van verschillende passages bleef er geen tijd meer over om topo te 
doen. Ze vonden een nauwe doorgang waardoor ze een grote zaal konden zien waar helemaal achterin 
een mysterieus rechthoekig voorwerp lag te blinken. Ze gingen niet door de versmalling, maar hielden 
zich in om de ‘surprise’ later te delen met de anderen van de club aan wie ze een volgende keer de grot 
gingen tonen. 
 
Zon 10/3 Veronika, Manants (Paul en Rudi) 
Nog altijd i.v.m. de publicatie van Paul: topo van het kleine grotje gelegen recht over de ingang van de 
Veronika in de tunnel en topo van de Grotte aux Cristaux in het plafond van dezelfde tunnel. In de 
Manants werkten ze topo af en deden ze nog een kleurproefje in de Réseau Sandrine. 
 
Zat 9 en  zon 10/3: Jongerenweekend (Sven S) 
Zaterdag zat Sven met de jongeren van het VVS in de Haquin en zondag in de Eglise. 
 
Zon 10/3: Nou Maulin (Dago, Andreas L, Hervé, Tom, Jan) 
Kindertocht. 
 
Zon 17/3: Surprises (Paul, Annette, Dago, Annemie, Michaëla) 
Na de zoveelste instorting op steeds dezelfde plaats te hebben geruimd, lieten P & A alle hoekjes van de 
grot aan de anderen zien. Er werd ook wat gewroet aan een aantal mogelijke vervolgen. Première in de 
zaal met het mysterieuze voorwerp en een grote brok topowerk. Voorlopige ontwikkeling: 300 m. 
 
Zat 23/3 : Surprises (Annette en Paul) 
Ze wroetten naarstig her en der verder. 
 
Zon 24/3: Trou du Bonheur (Jos, Sven DV) 
Bijgestaan door Serre van SC Persephone groeven ze eindelijk de ingestorte passage naar de Réseau 
2013 terug open. 
 
Zat 23 en Zon 24/3: Brevet A (Sven S, Kevin, Bart, Tom, Annemie) 
IJskoud oefenweekend in de groeve van Villers-le-Gambon 
 
 

APRIL 
Maan 1/4: Trou du Bonheur (Jos, Michaëla, Dago, Frank) 
Stutwerken in de weer opengemaakte Cloche waar weer wat puin in was gevallen. Er bleef wat tijd over 
om nog een 25 m première te doen. 
 
Vrij 29/3 tot Zon 7/4: Vercors, Paaskamp (Paul, Annette, Annemie, Bart, Kevin) en ook nog Ellen Van 
Beek (Troglodieten) en Gertian Roose (Spero)  
Een goed gevulde week in Méaudre: tochten in de sneeuw met en zonder raketten, speleo, afdaling van 
een waterval maakten er een afwisselende week van. Er was veel water ondergronds maar ze maakten er 
het beste van. Als grotten kwamen aan bod: de Grotte de Bournillon, Gouffre de Gampaloup, Trou qui 
Souffle, Antre de Venus. Als tochten: de Moucherotte, een poging naar de Grande Moucherolle (te veel 
sneeuw), Pic St Michel en een kleinere tocht in de buurt van Méaudre. Bart, Kevin en Gertian daalden de 
380 m hoge waterval Moulin Marquis af, zeer spectaculair met het vele water. Bart, Kevin en Ellen bleven 
nog enkele dagen langer en deden een gooi naar de beklimming van de Grand Veymont, maar door het 



slechte weer bleek het een te gewaagd project. Ze deden in de plaats een andere mooie tocht in de 
omgeving. 
 
Zat 6/4: A160 (Dago) 
Ontmoeting tussen Dagobert en een das in een nieuw project waarin hij even wilde snuffelen. 
 
Zat 13/4: Lembrée (Paul, Peter V) 
Paul begon met de distributie van de publicatie over de Chawresse. Afspraak in Logne met Pol Xhaard, 
Guido Verhoeven en enkele Nederlanders om te overleggen over het verdere verloop van de door hen 
aangevatte desobstructie in het grotje boven de resurgentie van de Lembrée. Afspraken werden gemaakt, 
Avalon wordt erbij betrokken. Oppervlaktetopo aan de Surprises. 
 
Zon 14/4: Surprises (Paul, Rudi) 
Ze werkten eerst de instorting op de klassieke plaats weg, daarna explo’s en desobstructies op 
verschillende plaatsen in de grot, voorlopig zonder grote resultaten. 
 
Zon 14/4: A160 (Jos, Dago) 
Desobstructie in het nieuwe project, première van 15 tot 20 m. Grot wordt zeer snel stabiel. Einde op 
zwart gaatje met goede tocht. 
 
Zon 21/4: Surprises (Paul, Annemie) 
Verdere desobstructie. Plaatsing van een verluchtingspijpje in de ingang zodat de grot die nu begon aan 
te zuigen wat zou kunnen opdrogen. 
 
Zat 21 en zon 22/4: Brevet A (Kevin, Bart, Sven S, Fried) 
Examenweekend Brevet A. Zaterdag in de groeve van Villers-le-Gambon en zondag in de Trou d’Haquin. 
Kevin, Bart en Friedemann zaten ook zaterdag al in de Haquin om het parcours in de grot te equiperen 
tegen zondag. 
 
Vrij 26/4: Grotte Danièle (Paul) 
Paul ging met Pol Xhaard een gaatje openen in de Galerie Hantée, vervolg heel smal. Ze openden een 
ander gat maar er viel een groot blok. Paul ging daarna na een lange afwezigheid nog eens naar de D3: 
plop in het Kabouterzaaltje en een andere ten einde de Boyau Dépri. 
 
Zon 28/3: Bois de Waerimont (Paul, Jos) 
Gidsing van leden van Speleo Kempen in de Waerimont waarbij bleek dat, op een uitzondering na, het 
niveau van de deelnemers bedroevend laag was. 
 
Zon 28/4: Haquin (Dagobert, Andreas L, Hervé, Frank en Rudi) 
Grottocht met de kinderen van Dago, die van Frank (Klara, Kamiel, Lukas) en van Rudi (Johan en Nina).  
Afdaling via de Trompettes. 
 
 

MEI 
Woe 1/5: Beez (Andreas S, Friedemann, Bart, Peter C) 
Een dagje klimwerk. 
 
Woe 1/5: A16  (Dago, Michaëla, Herman) 
Er werd op 2 plaatsen gewerkt, desob- en plopwerk. 
 
Zon 5/5: Bois de Waerimont (Michaëla, Annemie) 
Michaëla leerde Annemie de knepen aan van het gidsen in de BDW. 
 
Zon 5/5: Freyr (Bart, Andreas S, Friedemann) 
Ze klommen in “de Pijp”. 
 



Don 9, vrij 10, zat 11, zon 12/5: Pfalz (Andreas S, Bart) 
Vier dagen klimplezier in een bebost klimgebied in de Elzas gekenmerkt door rode zandsteentorens. 
 
Vrij 10, zat 11, zon 12/5: Doubs (Jan, Kris, Peter C) 
Vroeg vertrokken in België deden ze de eerste dag nog de Malatière via een secundaire ingang omdat in 
de hoofdingang al verschillende equipementen uithingen. Ze volgden de Metro, deden een stukje in de 
Nouveau Réseau en konden niet afdalen naar de rivier wegens gebrek aan spits. 
Zaterdag gingen ze de Pourpevelle bezoeken. Ze deden Pourpelui, raakten tot de Avenue Sud en hadden 
zelfs het geluk dat de toegang tot aan de Barrière Blanche openstond. Ze konden daar echter niet verder 
omdat het niet meer vast geëquipeerd was. 
Zondag deden ze er voor hun vertrek huiswaarts nog een kleintje bij: de Grotte de la Baume of Baume de 
Gonvillars. Een tocht in een actieve rivier tot aan de duiklijn van S2. 
 
Zat 18/5: Millau, 50 jaar FFS (Rudi) 
Wegens kwetsuren moesten Paul en Annette forfait geven voor hun aanwezigheid op de viering van het 
50-jarig bestaan van het FFS in Millau. Opmerkelijk feit: een recordtyroliennne van meer dan 2 km lang 
waarop snelheden werden gehaald van 115 km/u. Rudi, die in de buurt was, ging even een kijkje nemen, 
maar vond de tyrolienne niet en regende zowat uit. 
 
Zon 19/5: Haquin (Annemie) 
Annemie ging met collega’s Alex en Paul VI van TRT naar den Haquin. Ze gingen binnen via een andere 
ingang, nl. de Tritons, die in de Trompette uitgeeft. 
 
Zon 19/5: Trou du Bonheur (Dagobert, Jos) 
Ze sleurden met z’n tweetjes schoren en alu-panelen naar de Cloche om die te stutten. Daarna naar de 
Réseau du 1er Avril, ze plaatsten enkele steuntjes in de Grande Diaclase. 
 
Dins 21/5: Haquin (Annemie, Peter C, Friedemann) 
Voor de sportdag van de school waar Kevin lesgeeft, gidsten ze er 5 leerlingen en 2 leraars. 
 
Zat 25/5 en zon 26/5: WSV à la carte (Tom, Tobias, Bart, Marjan, Annemie) 
Leerrijk weekend in Villers-le-Gambon georganiseerd door het WSV waar elke VVS’er hun licht kon 
komen opsteken. 
 
Zon 26/5: Grotte des Surprises (Dagobert, Rudi) 
Verdere desob (geplop en graven) in Renard. 
 
Vrij 31/6: clubavond, film 
Projectie oude versie van de film van Rik Martens over de BDW gevolgd door de film ‘127 hours’. Grote 
opkomst. 
 

JUNI 
Zat 1/6 en zon 2/6: Fort van Barchon (Annette, Tom, Kevin) 
Oefenweekend van Spéléo-Secours met herhaling van diverse technieken. 
 
Maan 3/6: massief BdW (Jos) 
Prospectie, nieuwe dassenbrucht gevonden. 
 
Zat 8/6: Pont-à-Lesse (Andreas, Bart, Lieven) 
Klimmen. 
 
Zon 16/6: Grotte Sainte-Anne (Annemie, Dagobert) 
Gidsing van Gleb gevolgd door een wandeling naar ingangen van Brialmont, Chawresse en Veronika. 
 
Zon 16/6: Grotte des Surprises (Rudi, Kris) 



Verder graven in Galerie du Renard. Ze kwamen optimistisch terug want er was zicht op een breder 
vervolg. 
 
Zat 22/6: Trou des Côtes en Bourdons (Paul, Annette) 
Een plop gezet in de versmalling achter aan de Bourdons en daarna nog wat gaan werken en stenen 
verslepen in de D3. 
 
Zon 30/6: Trou des Manants (Annemie, Gleb) 
Initiatie touwtechnieken voor Gleb. Klassieke toer in de Manants hoewel de Puits du Smog niet meer vast 
geëquipeerd bleek te zijn. 
 
28/6 tot 7/7: Anialarra (Paul, Annette) 
Ze brachten reeds een deel van het expeditiemateriaal naar de Pyreneeën en gingen poolshoogte nemen 
van de sneeuwomstandigheden op Anialarra. Er lag nog heel veel sneeuw, zelfs de ingang van AN51 was 
niet te vinden. 
 

JULI 
Zon 7/7: Bois de Waerimont (Annemie, Ellen, Sven DV) 
Eerste kennismaking voor Sven, bezoek tot aan de Salle des Départs. 
 
Tussendoor: Fabriek (Paul, Annette, Sven DV) 
Jumaartraining 
 
Vrij 12/7: Grotte des Bourdons, D3 (Paul, Annette) 
Achteraan werken in Bourdons. Klein zaaltje gevonden in D3. 
 
Maan 15/7: Fabriek (Paul, Annette) 
Jumaartraining en oefenen van reddingstechnieken. 
 
Don 18/7: Lembrée (Paul) 
Werken in de perte 144, wroeten in interessant gaatje op de oever vlak aan perte 148 dat ermee in 
verbinding bleek te zijn. 
 
Vrij 19/7: Fabriek (Annemie, Annette, Rudi, Gleb) 
Jumaartraining en aanleren van technieken aan Gleb. 
 
Zat 20/7: Grotte Sainte-Anne (Annemie, Ellen) 
Gidsing van Bo, Kris, Peter en Evelien. Kris’ interesse voor grotten kwam voort uit zijn passie voor 
vleermuizen. Wat moeilijkheden met Evelien die een spierziekte bleek te hebben, hetgeen ze niet vermeld 
had. 
 
Zat 20/7: Grotte des Surprises (Paul, Annette) 
Recuperatie van materiaal in Grotte de l’Intuition. Plop zetten in de Surprises in Galerie du Renard 
 
Zon 21/7: Trou du Bonheur (Annemie, Dagobert, Gleb) 
Graven in de buurt van de Mamelons. 
 
Zat 27/7 : Grotte des Surprises (Paul, Annette) 
Puin ruimen van vorige keer, graven in de Galerie du Renard (weinig hoop op vervolg, geen tocht en 
wordt kleiner). Plops gezet op verschillende plaatsen. Annette geraakte ook voorbij de calcietpilaar in 
zijgangetje Salle Enfin en deed solo wat première. 
 
Zon 28/7 : Trou du Bonheur (Jos, Annemie) 
Verder graven aan eindpunt van vorige sessie. 
 
Maan 29/7: Fabriek (Paul, Annette) 



Jumaartraining 
 

AUGUSTUS 
2/8 t.e.m 25/8: Pierre Saint Martin, Anialarra (Paul, Annette, Annemie, Lieven, Kim, Ellen, Rudi, 
Dagobert) bijgestaan door Jack L, Martin H, Luc B, Gertian R en Stéphane P van andere clubs. 
Drie weken exploratie op Anialarra in o.a. Sima de la Babosa, Sima de la Verdad, Sima de la Basura, 
AN51-Sima de los Dos Aquarios, AN6-Sima de Frontenac. Na het heuglijke nieuws dat de ploeg onder 
leiding van Eric Boyer de verbinding tot stand had gebracht tussen AN43-Sima del Sarrio en het Systeem 
van Anialarra ter hoogte van Salle Nero, deden ze een eerste traversee AN51-AN43 met ontmoeting 
tussen de ploegen en een champagnedrink op de plaats van verbinding. Twee bivakken in Systeem. 
Traversee Puits Lépineux-Salle de la Verna ter gelegenheid van 60

e
 verjaardag van de ontdekking van de 

Salle de la Verna, gevolgd door een filmavond. Klassieker: traversee van de Petite Bidouze op het 
massief van Arbailles. Prachtig weer. 
 
23/8 tot 26/8: Jongerenkamp (Tobias, Friedemann, Kevin, Bart) 
Geslaagd weekend van het VVS waaraan enkele clubleden deelnamen als begeleiders. 
 

SEPTEMBER 
Zat 31/8 en zon 1/9: Speleobox, Jaarmarkt Edegem 
Geslaagd weekend met inzet van vele clubleden. 
 
Vrij 6/9: clubavond  
Presentatie over grotduiken in de Lot en uitleg over materiaal en technieken door Sven DV voor clubleden 
en buitenstaanders. Lage opkomst. 
 
Zon 8/9: Nou Maulin (Rudi, Sven S, Sven DV, Gleb) 
Rudi hielp Marcel Dikstra en Jos Burgers bij de topografie van te nauwe stukken. Sven S gaf wat 
onderricht in touwtechnieken aan Sven DV en Gleb in de ingangsporche. Daarna een klassieke rondtrip in 
de grot. 
 
Zon 8/9: Chantoir de Fagnoules (Paul) 
Recuperatie van materiaal nodig voor Anialarra en graven in de grote doline bij de Buc in het bos. 
Optimisme want zicht op vervolg. 
 
Zat 14/9: Bois de Waerimont (Jos, Dagobert, Gleb) 
Gidsing van een aantal mensen in de BDW ter gelegenheid van de 50

e
 verjaardag van de SC 

Rochefortois. Een van de gegadigden raakte niet door de Boyau Hilti, de rest ging vlot mee. 
 
Vrij 20/9, zat 21/9 en zon 22/9: Speleologische Dagen, VVS (Tom, Bart, Kim, Andreas, Kevin, Gleb, 
Sven S, Jos, Dagobert, Herman, Michaëla, Mario) 
Equiperen en gidsing in Bernard, poging om Crevés te bezoeken (afgelast wegens pompperikelen), 
bezoek Trou de la Chaise, grotrally, organisatie en begeleiding van activiteit voor de Jongeren in Grand-
Malades. 
 
Zon 22/9: Trou du Bonheur (Jos, Dagobert) 
Graven in de Autostrade. 
 
Vrij 12/9 tot zon 28/9: Pierre Saint Martin, Anialarra (Paul, Annette, Jan, Kris, Tobias) 
Twee weken septemberexpeditie met een kleinere ploeg dan voorzien, dit wilde zeggen ook meer werk 
voor de boeg dan voorzien. Verdere exploratie van Sima de la Babosa, desequiperen Sima de la Verdad, 
topo en desequiperen AN6, driedaagse in Systeem met ontmoedigende test aan beide kanten van 
Aspirateur, Trou Fion, verificatie van enkele putten over de crête, hernemen van een gekende ingang die 
grote perspectieven opent en Sima Estúpida werd gedoopt, en veel portage. Prachtig weer. 
 

OKTOBER 



Zat 5/10 Abîme de Lesves (Annemie, Gleb) 
Klassiek bezoek tot voorbij de voute mouillante en nog wat nieuwe touwtechnieken voor Gleb. 
 
Zon 6/10: Verboden Doline (Paul, Rudi) 
Graven in de doline vlakbij de Buc. Doorbraak tot in begin van een grotje. 
 
Zon 13/10: Trou de l’Eglise (Andreas S, Kim, Paul) 
Gidsing in een droge grot, de initianten legden kranig een zeer volledig parcours af. Paul plaatste een 
nieuwe broche nabij de holle stalagmiet. Gasten: Christopher en een duo enthousiastelingen, Peter en 
Frédéric die direct besloten dat speleo iets voor hen was. 
 
Zon 20/10: Bois de Waerimont (Dagobert, Jos, Paul, Annemie, Rudi)  
Karweidag: de poort kreeg een verse laag verf, beveiliging van de klim naar Boyau Botte door het 
plaatsen van treetjes, verbreding van Boyau Hilti door een paar goedgeplaatste injecties. 
Zoektocht naar de Abri-sous-Roche, vermeld in de Akwa. Conclusie was dat deze onze Trou des Poils 
moet zijn. Wat gegraaf in een verlaten dassengat in het verlengde van de Bonheur, zonder veel resultaat. 
 
Don 24/10: papierslag 
 
Zat 26/10: Bourdons, D3 en A114 (Annette, Paul) 
Ruimen van puin van laatste plop in de Bourdons. Daarachter kwamen ze in een klein stijgend vervolg. 
Interessant. De grot werd opgemeten. Daarna naar de D3 waar eveneens puin van een vorige plop werd 
geruimd en de werkers eindelijk zicht op een hoopvol vervolg kregen. Vervolgens topo van de A114. 
 

NOVEMBER 
Zat 26/10 tot 1/11: Interclub Ardèche, VVS (Annemie) 
Annemie beleefde er een gezellige week, genoot van het mooie weer en bezocht er samen met andere 
VVS-speleo’s Saint Marcel d’Ardèche, Barbette en enkele andere mooie droge grotjes. 
 
Zon 27/10: Réseau de Frênes (Kim, Paul, Frédéric, Gleb en Peter V) 
Vlot grotbezoek tot de verst gelegen Réseau Jacques Simus. 
 
Zon 27/10: Venatte (Dagobert) 
Na de instorting van vorig jaar leek de zaak nu gestabiliseerd. Dagobert ruime enkele blokken uit de weg. 
Het werk kan nu vervolgd worden. 
 
Woe 30/10: Mautin en A160 (Dagobert, Andreas L, Hervé) 
Wegens rooiwerken in het bos konden ze de Mautin niet in en weken ze uit naar de naar de D160 waar ze 
na wat graafwerk een meter ver in raakten. 
 
Zat 9, zon 10 en maan 11/11: Réseau Garde Cavale, Speleo-Secours (Annette, Paul, Kevin, Wilfried) 
Grote secoursoefening in de Savoie (FR), een samenwerking tussen de Belgische Spéléo-Secours en de 
Spéléo Secours Savoie. In totaal 93 man in de weer, waaronder Paul, Annette en Kevin ondergronds en 
Wilfried als superkok in de keuken. De omstandigheden waren winters en de grot stond ietwat in crue. Met 
andere woorden was het er koud en nat. 
 
Zon 10/11: Fagnoules (Annemie, Michaëla, Gleb, Peter V, Frédéric) 
Geleide tocht van mensen van de club ‘t Es Nauwe. Door het vele water moesten ze stroomaf al aan de 
Siphon Moche stoppen. Magnifieke waterval met zoveel water. Ze deden ook nog het stroomopwaartse 
deel. 
 
Zat 16/11: Journées Scientifiques, UBS (Paul) 
 
Zat 16/11 : Trou des Côtes, A160 (Dagobert, Annemie, Peter V) 
Rondleiding van nieuwe rekruut Peter V, die zijn ogen de kost gaf. Daarna nog graafwerk in de A160 waar 
ze weeral iets verder raakten. 



 
Zon 17/11: D3 (Dagobert, Annemie, Peter V, Paul) 
Na overnachting in de chalet van Dago’s ouders werd er een flinke lap op gegeven in de D3, waar het 
achteraan verder omlaag blijft gaan. 
 
Zat 16 en zon 17/11: jongerenweekend, VVS (Kim, Kevin, Tobias, Hervé) 
Bezoek aan Grotte Sainte-Anne, Abîme de la Chawresse en Grotte Veronika. 
 
Don 21/11: Surprises (Annette, Paul) 
Topografie van de Salle du Mystère, het einde van de Galerie du Renard en het smalle gangetje (Belle 
Galerie) ten einde de Salle Enfin. 
 
Vrij 22/11: wijn plakavond 
De 500 wijnflessen werden van een ander etiket voorzien. 
 
Zat 23/11: Chantoir de Fagnoules (Peter V, Annemie, Annette, Paul, Frédéric, Gleb) 
De ploeg ging erin langs de boveningang om vervolgens heel het parcours af te leggen door de plusminus 
drooggelegde pseudosifons naar de Réseau de l’Echo. Ze verlieten de grot weer via de Chantoir de Buc. 
Vlotte tocht. 
 
Woe 27/11: Puits Bayon sur Gironde (FR) (Mario) 
Mario daalde op aanvraag van een vriend een 30 meter diepe waterput af en kwam uit in horizontale 
gangen die op de put uitgeven. Waarschijnlijk was de waterput ooit een verluchtingschacht van een 
ondergrondse steengroeve. 
 
Vrij 29/11: Lembrée (Paul, Annette) 
Waterpassing tussen Emotions, Marc, Moulin, Surprises en Illusions. 
 

DECEMBER 
Zon 1/12: D3 (Annemie, Paul, Dagobert, Peter V, Rudi) 
Grote graafwerken, veel puin versassen en het blijft dalen op het einde. 
 
Vrij 6/12: Trou des Côtes (Paul, Annette) 
Opnames door een filmploeg voor het televiesieprogramma ‘Iedereen Beroemd’ met als thema het 
speleologenkoppel. 
 
Zon 8/12: Trou d’Haquin (Annemie, Michaëla, Gleb, Peter V, Frédéric) 
Gidsing van drie initianten, het klassieke circuit. 
 
Zon 8/12: Verboden Doline (Paul) 
Paul groef verder en hoorde aan een steentje dat ver naar beneden rolde dat het zeer interessant werd. 
 
Maan 9/12: Koekelberg (Paul, Annette, Frédéric, Gleb, Peter V) 
Oefensessie in de oefenzaal van speleoclub Le Redan onder de Basiliek van Koekelberg. 
 
Zon 15/12: Kerstmarkt Edegem (héél veel clubleden) 
Pannenkoeken bakken; hotdogs verkopen; soep, chocomelk, warme wijn, bier en frisdranken verkopen. 
Dus de catering van de Kerstmarkt verzorgen, hetgeen ons een flinke duit opleverde. 
 
Woe 18/12: Fabriek (Annette, Paul, Gleb, Peter V, Frédéric) 
Technieken oefenen in ’t Fabriek in het vooruitzicht van enkele dagen grotten in de Doubs. 
 
Vrij 20/12: Intuition (Paul) 
Paul ging wat verder porren in het plafond in de Intuition. De klok werd steeds groter. Hij viel ook een smal 
meandertje aan dat in de zijkant van de klok vertrok. 
 



Zat 21/12: Abîme de Lesves (Jan, Frédéric, Peter V) 
Voor Peter en Frédéric oefenen van touwtechnieken ter voorbereiding van de Doubs onder leiding van 
Jan. Grot tot in de verste hoekjes verkend. 
 
Maan 23/12 : Abîme de la Chawresse (Paul, Peter V) 
Gaan ploppen in de Puits Boubou, ze konden er goed werken dankzij een fel aanzuigende tocht en 
verbreedden het eindpunt over 2m50. Peter oefende tussen de bedrijven door nog wat touwtechnieken. 
 
Woe 25/12: Trou Bernard (Lieven, Annemie, Gleb) 
Nogmaals wat praktijkoefening in de centrale as voor Gleb in het vooruitzicht van het vertrek naar de 
Doubs. 
 
Don 26/12 tot zon 29/12: Doubs (Annemie, Mario, Peter V, Frédéric, Gleb) 
Vergezeld van 2 leden van TRT (Paul VI en Alex). Werden bezocht: de Cavottes tot beneden; de Baume 
de Sept Fontaines, koud en nat door het vele smeltwater; de Baume des Crêtes tot in de Salle des 
Suisses en beneden een serie watervallen; Gouffre des Ordons met zijn mooie concreties. 
 
Vrij 27/12 : Intuition (Paul, Annette) 
Verdere desobstructie in de klok en de smalle meander. Controle of er een verbinding is tussen de smalle 
meander en het eindpunt van onderliggende meander: negatief. Weinig tocht. 
 
Zon 29/12: Chantoir de la Bottine (Paul, Dagobert) 
De Verboden Doline kreeg een naam: Chantoir de la Bottine, naar de oude schoen die Paul er tijdens de 
eerste graafsessie vond. Ze plaatsten een vat in de ingang, er werd nog geplopt en ze kregen zicht op 
een lage horizontale spleet met een zwarte ruimte achter. De ingang werd gecamoufleerd met dode 
bladeren. 
 
Maan 30/12: Chantoir des Fagnoules (Dagobert, Hervé, Andreas L) 
Ze bezochten samen met neefje Julans de drogere delen van de Fagnoules tot aan de sifons en gingen 
nog de andere chantoirs in de buurt bekijken. 
 

 
Conclusie van de voorzit(s)ter: 
 
Niet slecht geboerd: 122 activiteiten en dat terwijl een jaar maar 52 weekends telt. Eigenlijk moeten we 
ervan uitgaan dat het er heel wat meer zijn. Sommige activiteiten zijn voor een enkele geteld terwijl het 
gaat om een vakantie- of expeditieperiode van verschillende dagen à verschillende weken waarbij elke 
dag als activiteit geteld zou moeten worden en waar bovendien iedere dag verschillende ploegen in 
verschillende grotten aan het werk zijn. Daarentegen zitten er ook heel wat activiteiten tussen die geen 
zuivere Avalonactiviteiten zijn, maar waar een deel van de Avalonleden op regelmatige basis veel energie 
in steekt zoals jongerenweekends van VVS en opleidingweekends van WSV of Spéléo-Secours.  
Dus moeilijk te zeggen hoeveel Avalonactiviteiten er nu juist waren in de loop van 2013. Het bleek heel 
moeilijk om een duidelijk beeld te hebben van wat nu Avalonactiviteiten waren en hoeveel het er juist 
waren. Een ding is wel zeker: we hebben niet stil gezeten! 
2013 was een mooie mix van explo, klassiek grotten, klimmen, opleidingen, initiaties en activiteiten om 
geld in ’t laatje te brengen.  
 
Als hoogtepunten mogen we zeker noteren: een doorbraak in de Surprises en een vervolg in de Bonheur, 
maar in beide grotten zorgen instortingen voor kopzorgen. Verder twee zeer geslaagde Anialarra-
expedities met als hoogtepunt toch wel de verbinding door onze collega’s van de AN43 met onze kant van 
het Systeem, waardoor we als eersten, en waarschijnlijk ook laatsten, de traversee konden doen. 
Dankzij enkele initiaties mochten we 4 nieuwe enthousiaste leden verwelkomen, die bovendien wat 
verjonging met zich meebrachten en die duidelijk laten blijken dat ze nog eventjes in de club denken te 
blijven. 
 



Dan mag ook de voltooiing van de belangrijke publicatie over Chawresse-Veronika niet vergeten worden. 
Een publicatie waar vooral Paul heel veel werk in heeft gestoken, maar waar ook verschillende leden van 
Avalon hun steentje aan hebben bijgedragen.  
 
Hierbij een welgemeende dank aan alle leden die de club draaiende houden door actief en enthousiast 
mee te werken aan het organiseren van activiteiten, maar evengoed aan hen die gewoon deelnemen aan 
die activiteiten en leven in de brouwerij brengen. 
 
Verslag: Annette Van Houtte 


