Activiteitenverslag SC Avalon 2014
JANUARI
Zon 5/01: Chantoir de la Bottine (Paul DB, Annette)
P & A wurmen zich door het gangetje waar in 2013 op gestopt werd en vinden +-75m extra ontwikkeling. Het
eindigt op een smalle dichte cheminee en weinig tocht, maar er moet uiteraard teruggekeerd worden.
Zat 12/1: Chantoir de la Bottine (Dagobert, Michaëla, Paul DB, Annette)
De topo geeft 110 m ontwikkeling, 20 m diepte (op die diepte ligt ook in de Fagnoules de Salle Salpeter). Terwijl
P|A de topo maakten, hebben Dagobert en Michaëla ijverig gegraven.
Zon 11 en zat 12/1: Bijscholing WSV (Tobias, Annemie, Kevin en Sven S)
Zaterdag equipeeroefeningen in Trou d’Haquin, zondag opfrissing reddingstechnieken aan de rotsen.
Vrij 17/1: Grotte de l’Intuition (Paul DB)
Hij hakte nog een stuk uit het plafond, maar het lijkt een werk zonder einde.
Na 25 werksessies toch niet zo veel te vinden precies, er is ook niets tocht.
Zon 19/1: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
Graafwerken in de Belle Galerie, maar stockagezorgen.
Vrij 24/1: Anialarravergadering
Zat 25/1: Chantoir de la Bottine (Gleb, Paul DB)
Een enorme put gegraven in de zandopvulling aan de fond waar het water blijkt weg te sijpelen in een
minisifonnetje. Ook in het verlengde van de gang werd er gegraven en een dubbele plop gezet. Ze hebben
volgens hun berekeningen +/ – 2000 kg zand verzet.
Zat 26/1: Trou du Bonheur (Jos, Dagobert, Michaëla, Sven)
Terwijl 2 man lagen te graven aan de Autostrade hielden de 2 andere zich bezig met de verdere topo van de grot
waarbij een 50-tal meter werden opgemeten in lastige omstandigheden. Er blijft naar schatting 50 m te doen.
Actuele ontwikkeling: 518 m.
In de Autostrade stond een stevige tocht.
Vrij 31/1: Grotte de Noû Bleû (Annette, Paul DB)
Op uitnodiging van de ontdekkers konden ze naar deze prachtige nieuwe ontdekking mee om portage te doen
voor een duik in de eindsifon. Ze waren wel gebonden aan een strikte geheimhouding tot aan de bekendmaking
van de ontdekking enkele maanden later.
FEBRUARI
Zat 1/2: Nieuwjaarsdrink
De eerste editie van de nieuwjaarsdrink van Avalon voor de leden en hun familie was een succes.
Zat 1/2: Mijn van Rhisnes (Gleb en Sven)
Gedoken en vissen gespot.
Vrij 7/2: Grotte des Surprises (Paul DB en Annette)
Ze doen onverwacht een grote ontdekking. Na een tijdje besluiten ze om de Bonheurploeg uit te nodigen om
zondag mee te komen exploreren.
Zon 9/2: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette, Frédéric, Jos, Michaëla, Dagobert)
Frédéric mag zijn eerste première doen en vindt zo nog een ruim vervolg maar een grote doorbraak blijft uit. Toch
is hetgeen op 2 dagen werd bijgevonden zeer substantieel. De rest van de dag is het topo, balisage en desob op
verschillende plaatsen.

Don 13/2: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
Terug naar de Surprises om de topo af te werken en de mogelijke desobs beter te bekijken. Helemaal op het
bovendste eindpunt van de Galerie Inattendue worden plops gezet in 2 omhooglopende spleten. Ook werd er
beneden in het putje de calcietblok van een plopje voorzien om een beter zicht te hebben op de laminoir die daar
vertrekt.
Vrij 14/2: Algemene Vergadering van SC Avalon
Zeer grote opkomst.
Zon 16/2: Abîme de Beaumont (Paul DB, Peter VdB, Liam, Frédéric, Annemie, Gleb)
Enkel de beginétroiture gaf wat problemen voor Fred en Gleb maar voor de rest een geslaagde trip. Ze merkten
een oude chantier op met potentieel beneden in de eerste zaal. Na de Beaumont trachtten ze nog de Grotte de
Ham te vinden.
Din 18/2: Réseau de Fresnes, Spéléo-Secours (Paul DB, Annette)
P&A worden opgeroepen voor een secours in de Lucienne. Jacques Simus is er overleden ten gevolge van een
hartfalen. P&A worden ingezet om het parcours te verbreden om de evacuatie van het stoffelijk overschot
mogelijk te maken.
Vrij 21/2: Lembrée (Paul DB)
Paul heeft er afgesproken met enkele Nederlanders om te zien hoe samen te werken aan de Doline van de
Lembrée. Paul inspecteert heel de doline met de verschillende gaten en maakt samen met Laurens de topo.
Zat 22/2: Algemene Vergadering VVS (Annemie, Annette)
Zat 22/2 en zon 23/2: Jongerenweekend VVS (Kevin, Bart, Kim, Tobias als begeleiders van Avalon en
Andreas L en Hervé als jongeren van Avalon)
Het was wederom een zeer geslaagd weekend. De opzet van een mix van activiteiten slaat duidelijk aan.
Zaterdag werd er een lasershooting-game gedaan in de buurt van Leuven. Zondag werd er dan gegrot. Andreas
deed de Galerie des Sources en Hervé zat samen met Kim in de Trou de l’Eglise waar Hervé zijn touwdoop
kreeg op het touwenparcours. Bart zat in de Puits aux Lampes en Tobias in de Trou du Chien.
Zon 23/2: Abîme de la Chawresse (Paul DB, Rudi)
Ze spelen heel de dag een welles-nietes spelletjes spelen met “de” spleet beneden aan de Puits Boubou.
Uiteindelijk geraakt Rudi erdoor en kan hij in een volgende smalle barst kijken. Conclusie: er is nog werk aan.
Zon 23/2: Marne, Frankrijk (Jos)
Jos doet wat prospectie in de Marne (F) en maakt een filmpje.
Zon 23/2: A160 en omgeving (Dagobert)
Prospectie in Nettine in de buurt van A160. Ondermeer een spleet, die in november vorig jaar werd opgemerkt,
wordt herbekeken. Hier kwam een goede tocht uit. Ook uit de onderingang van A160 kwam een goede tocht.
Conclusie: al 4 ingangen met potentieel.
Zon 23/2: Galerie des Sources (Annemie, Paul VI)
Zat 22/2en zon 23/2/14: Denée (Gleb en Sven DV)
Duiken in Denée, Warnant I + II
Ma 24/2: Uitvaart Jacques Simus (Paul DB, Annette, Jos)
Ze wonen samen met veel andere speleo’s de uitvaart van Jasques Simus bij in Floreffe.
MAART
Zat 1/3: Laide Fosse (Annemie, Paul VI, Peter V)
Eigenlijk een activiteit georganiseerd door TRT, maar waar ook enkele Avalaonners aan deelnemen. Na wat
moeilijkheden om het hek open te krijgen de klassieke klim gedaan en de klassieke route gevolgd. De rondgang
was niet mogelijk zonder graven.
Zon 2/3: Grande Doline de la Lembrée (Paul DB, Peter VDB)
Samen met 2 Nederlanders (Bart en Maarten). Het is daar een linke boel, niet geschikt voor
desobdebutanten. Wat plops gezet om meer plaats te bekomen om veilig een groot blok te passeren en te
stabiliseren. Interessante locatie maar delicaat werken.
Zon 2/3: Trou du Bonheur (Michaëla, Frank, Dagobert)
Graven, ploppen, zwarte gaatjesK dag afgesloten met knoeien wegens een plop die niet wilde afgaan. Er is nog
geen groot vervolg zichtbaar.

Zat 15/3: Grotte Saint-Anne (Peter V, Frédéric)
De twee nieuwelingen trokken er zelfstandig op uit. Ze vonden het een knappe grot en een geslaagd tripje dat
niet heel moeilijk was maar heel plezant en denken de hele grot te hebben gedaan.
Vrij 21/3: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
Ruimen van plop in zeer nauwe tochtende spleet ten einde Galerie Inattendue en een volgende geplaatst.
Daarna de vernauwingen gaan verbreden naar de Lumbago (P&A zaten allebei met een lumbago). Einde met
zicht op een ruimte.
Zon 23/3: A160 (Dagobert, Jos)
Verder open graven van de spleet die in november 2013 werd gevonden en waarvan de kleine ingang werd
vrijgemaakt door Dagobert in februari. Einde met zicht op twee pijpjes waarvan een fel tocht.
Zo 23/3: Grande Doline de la Lembrée (Paul DB, Peter VDB)
Na voorzichtig puin ruimen van de plops van vorige keer werd er steunmuurtje gemetseld. Einde in klein zaaltje
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van 1m tussen instabiel puin. Nog een plop gezet om wat meer ruimte te maken om te kunnen werken.
Don 27/3: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
De verbredingen van vorige keer naar de Lumbago waren goed gelukt. De plop naar de verbreding was niet
voldoende en na wat bijkomend gebeitel met de Bosch passeert Annette de versmalling naar de ruimte die vorige
keer werd gezien en van onderuit beitelt ze verder om de toegang mogelijk te maken voor Paul. Ze vinden een
klein vervolg dat in de blokken eindigt en een verticale dalende spleet met zicht op een volgende ruimte. Na nog
gebeitel geraken ze hier ook in. Alles werd getopgrafeerd.
Za 29/3: Oefening Spéléo-Secours (Paul DB, Annette)
Zoektocht naar enkele vermiste jongeren in de grotten rond Rochefort (Nou Moulin, Ancienne Carrière, Pré au
Tonneau e.a.) Het was zeer goed weer en er was zeer veel volk aanwezig (50 pers.).
APRIL
Zat 5/4 tot zon 13/4: Paasvakantie Ardèche, Pléoux (Beaulieu)
Deelnemers: Kris, Gleb, Annemie, Paul VI, Peter V, Kim, Ellen, Annette, Paul DB, Herman, Michaëla, Peter C,
Mario en dan nog Gertian Roose (Spero), San (vriendin van Peter C) en 2 blaffende en vechtende viervoeters.
Een grote ploeg die haar onderkomen had gevonden in een oude mas. Plaats genoeg, maar het onderhoud liet
wat te wensen over, gelukkig dat speleo’s geen moeilijke mensen zijn.
Een grote ploeg wil ook zeggen dat er veel gegrot kon worden en voor elk wat wils, gemakkelijk of moeilijker. De
bezochte grotten: Event de Peyrejal, Aven Noël, Estevan-Barbette, Dragonnière de Banne, Fontaine de
Vedel,Aven des Pèbres, Fontaine de Champclos, Rivière des Rainettes, Aven Flandin, Aven de l’Aspirateur.
Buiten grotten werd er ook nog heel wat gewandeld en geaperitiefd in het zonnetje op het terras van de gîte.
Zeer geslaagde vakantie.
Vrij 18/4: Grotte des Surprises (Paul DB, Michaëla)
De heenweg nog hier en daar verbreed tot beneden de Lumbago. Tussen de blokken een nauwe dalende spleet
gevonden die moet worden geplopt. Ook in een andere dalende gang gegraven met een helm als graafbak.
Ma 14, dins 15, woe 16, don 17/4: omgeving Nettine, Heure (Dagobert, Hervé)
Mautin: de ingang blijkt dicht te zijn gevallen. Dagobert graaft de ingang terug open en stabiliseert de wand
erboven.
Werken in de A160-D: een dikke meter vooruitgang, de tocht komt nog steeds uit een gat tussen twee wanden.
Er wordt een zak vol dierenbotjes gezift uit de gegraven aarde.
Controlewandeling langsheen de karstfenomenen in en rond de beek beneden aan de Trou de la Louve: de grote
chantoir is tijdens de winter volledig verdwenen onder een dik pak sediment. Het stroomopwaarts gelegen project
6-Pack ligt er nog steeds bij zoals het werd achtergelaten. De nog verder stroomopwaarts gelegen perte
waarvoor 12 jaar geleden een dam (die nu verdwenen is) werd gemaakt, slikt 99% van het water.
Zon 20/4: Chantoir de la Botinne (Paul DB, Mario)
Vlot verder gegraven aan de fond, maar alles lijkt potdicht te zitten en er is weinig stockageruimte.
Don 24/4: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
Vorige plops geruimd en nieuwe gezet in de moddergang. Veel gebeiteld ten einde de Galerie Inattendue ten
einde de onderste gang. Nog enkele doorgangen verbreed in de Lumbago.
Zat 26/4: parcours Fort van Barchon (Annemie, Gleb, Peter C, Mario)
Twee parcours afgelegd en Gleb leerde weer enkele technieken bij.
Zat 26/4: Trou de l’Eglise (Paul DB, Peter V)

Gidsing van een zekere Erik Bruijn die naderhand besluit lid te worden. Na wat uitleg over touwtechnieken kon
Erik al goed zijn plan trekken op het touw.
Zat 26 en zon 27/4: Jongerenweekend VVS (Kim, Toni)
Kim gaat de Trou Bernard doen als vuurdoop voor nieuwkomer Toni. Alles vlot verlopen.
Zon 27/4: A160 D (Jos, Dagobert, Sven DV)
Het drukgangetje verder uitgegraven, einde op blok. Er is nog een doorgang links en rechts maar daar moet
geplopt worden. Daarna de tocht van de verschillende ingangen onderzocht.
MEI
Zat 3/5: Abîme de la Chawresse (Annemie, Peter C, Paul VI)
Klassieke grottocht. Eerst via de Chicanes naar de Suppo waar ze het niet zien zitten. Dan maar langs de Reso B
tot aan de "V", maar een van de drie geraakt er niet door dus rechtsomkeer naar de uitgang.
Don 8/5: Grotte des Surprises (Annette, Paul DB)
De werken in de Surprises werden verder gezet in de Lumbago en in de onderste gang achteraan de Galerie
Inattendue.
Vrij 9/5: foto- en filmavond
Er waren een tiental aanwezigen en er was nog plaats voor méér.
Paul DB toonde een compilatie van de filmpjes en een selectie van de foto's van de deelnemers aan de week in
de Ardèche in het Paasverlof.
Gleb toonde een film van een grotduiktocht in Orda Cave in het Oeralgebergte.
Sven DV toonde een exploratiefilm van de Trou de Jalleu in de Haute-Saône, waar hij samen met Michel
Pauwels exploreerde.
Zon 11/5: Trou du Bonheur (Annemie, Dagobert, Michaëla)
Graven in de vervloekte kruipgang. Er is nog altijd tocht. Het graven gaat moeizaam. Dago plaatste er vóór het
naar buiten gaan twee plops, en hopelijk is er daardoor bij een volgend bezoek wat meer ruimte.
Zon 11/5: Chantoir de Fagnoules (Paul DB, Annette)
Gidsing van SC Cascade in de Fagnoules. Cascade bracht een paar te zware jongens en een niet zo vlotte
speleo mee waar Annette zich over ontfermde langs een ingekort parcours. Paul deed met de vier anderen het
standaard parcours tot in de Réseau de l’Echo.
Zon 18/5: Doline de la Lembrée (Paul DB, Peter VdB)
Er is veel puin en het is er zeer instabiel. In de namiddag is er toch een goed gat gevonden om aan te werken, er
moet volgende keer wel nog wat verstevigd worden met snelcement.
Zon 18/5: Bois de Waerimont (Rudi, Annette, Kim, Toni, Erik)
Gidsing van RCAE en met een zeer goede prestatie van onze nieuwe leden Erik en Toni. Helaas zit er ook terug
een das in de grot die her en der zijn gevoeg heeft achtergelaten.
??/5: Grotte du Chalet (Sven DV)
Sven wilde er gaan duiken en was er met al zijn materiaal naar toe gegaan maar geraakte niet door de etroiture.
Don 22/5: Grotte des Surprises (Paul DB, Annette)
Eerst ruimeden ze beneden in de Lumbago en groeven er in een ander vertrek. Daarna nog een plop gezet en
verder gewerkt achteraanhet onderste uiteinde van de Galerie Inattendue.
Zon 25/5: Chantoir de Béron Ry (Paul VI, Annemie, Michaëla)
Eigenlijk een activiteit van TRT waaraan Avalonners deelnamen. Geslaagde tocht.
Zon 25/5: Ste-Anne (Dagobert, Sven DV, Erik, Hervé)
Gidsing van de hele familie De Vos: vrouwlief Lieve en kinderen Stijn, Katrien, Paulien, Marieke, vooral veel
kinderen dus. Het was een zeer geslaagde dag en alles is zeer vlot verlopen.
Zon 25/5: Fabriek (Kim, Annette, Toni)
Er zijn nieuwe touwen opgehangen in het fabriek dus er kan terug volop getraind worden.
Vrij 29/5: vergadering grotkeienonderzoek + Grande Doline de la Lembrée (Paul DB, Annette)
Paul en Annette woonden een vergadering bij, bij geoloog Camille Ek thuis, over de resultaten van een
grotkeienonderzoek. Doel van het onderzoek is aan de hand van de zogenaamde Aluminium/Beryllium
isotopenmethode te bepalen hoe lang de keien zich reeds onder de grond bevinden en zo conclusies trachten te
trekken over de leeftijd van de grot.

Na uitgebreid en lang tafelen zakten Paul en Annette nog af naar de doline van de Lembrée voor wat
stabilisatiewerken met snelcement.
Woe 28/5: Fabriek (Kim, Annette, Gleb)
Jumaartraining
Zat 31/5: Manto-St-Etienne (Mario, Gleb)
Betrekkelijk smalle passages maar heel plezante grot. Daarna gingen ze nog tevergeefs op zoek naar diep blauw
water in een carrière.
JUNI
Zon 1/6: A160 (Sven DV, Jos, Dagobert)
In de “D” zetten ze een dubbele plop en gingen daarna in de porche werken. Vervolgens gingen ze het puin van
de plop in de D ruimen en volgens Dago mag daar een kruis over getrokken worden.
Zon 1/6: Chantoir de Fagnoules (Paul DB, Bart, Rudi, Annemie, Paul VI)
Paul DB, Bart en Rudi trokken naar de Fagnoules voor explowerk, Annemie en Paul VI voor toerisme. Volgens
Paul is slechts 1 plop nodig een vervolg te maken aan de Petite Evasion. Dubbele plop gezet in de meander van
de Galerie de l’Hyperventilateur. Daarnaast werd op verschillende plaatsen het CO2-gehalte in de lucht gemeten.
Woe 4/6: Fabriek (Kim, Annette en Gleb)
Jumaartraining
Vrij 6/6: Grotte du Bois de Waerimont (Annette, Paul DB)
Begeleiding van twee onderzoekers (Amaël Poulain, Gaëtan Rochez) van de universiteit van Namen in de
Waerimont. De normale tocht gedaan, tot Salle des Départs, maar met geologische observaties onderweg door
de wetenschappers. Deze waren gericht op het verfijnen van een geologische kaart. Als extra’tje nog een
ommetje lans de Salle Zen.
Zon 9/6: Villers-le-Gambon (Annemie, Erik)
Ze gingen het touwenparcours doen in Villers le Gambon. Buiten leden van de organiserende club was er
nagenoeg niemand, zodat ze de touwen voor hen alleen hadden. Ze moesten zich wel reppen want achter , en
zelfs voor, hun gat werd alles gedesequipeerd. Zeer leerzame uitstap voor Erik.
Zat 7/6 tot don 12/6: Ardèche (Gleb, Sven DV)
Duiken in de Goule de la Tannerie, Goule du Pont, La Marnade.
Woe 11/6: Fabriek (Annette, Kim, Gleb)
Jumaartraining
Zon 15/6: Grotte des Surpises (Paul DB, Annette)
Er werd een plop geruimd in de Lumbago en een nieuwe geplaatst. Ook achteraan links werd gewerkt. Daarna
werd er verder gewerkt in Belle Galerie maar daar is het zo goed als hopeloos. Het vervolg is een zeer klein
driehoekig gaatje.
Zon 15/6: Trou d’Haquin (Annemie, Erik)
Klassieke trip zonder problemen met de Nouevau Réseau als extra’tje.
Zon 15/6: A160-Grand Abri de Saumont (Jos en Dago)
Uren gegraven om eindelijk een zwarte ruimte te zien. Ze vonden finaal twee zaaltjes en gaven de A160 een
naam.
Zon 15/6: Fort van Dave (Sven S, Peter V)
Eigenlijk gingen ze naar de Chantoir de Normont, maar daar liep teveel water in. Omdat ze geen UBS-sleutel
meehadden, dus niet veel uitwijkmogelijkheden, gingen ze dan maar naar het Fort van Dave.
Woe 18/6: Fabriek (Annette, Kim, Gleb)
Jumaartraining
Zat 21/6: Tour du Roton (Annemie, Erik, Gleb)
Het trio leefde zich heel de dag uit op het touwenparcours. Eigenlijk was het heel rustig.
Zon 22/6: Chantoir de Fagnoules (Paul DB, Jan)
Via den Buc erin en direct een dubbele plop gaan zetten in de Petite Évasion. Daarna een plop in de Zwijnenbak.
Dan de dubbele plop geruimd in de meander in de Hyperventilateur. Na een laatste bocht lijkt het veranderen in
een pijpje van zo’n 50 cm hoog. Hier ook werd een nieuwe plop gezet. Om af te ronden werd er dan nog
gegraven rechts van de Salle du Col.

Zon 29/6: Grand Abri de Saumont (Michaëla, Jos, Dago, Sven DV)
Topo buiten en binnen,groeven en zetten een plop op het einde van de grot. Daar is nog hoop (tocht). Er werd
ook stemcontact gemaakt met een ingang 10 m hoger op de helling.
JULI
Zat 5/7: D3 en Trou des Côtes (Paul DB, Annette, Benoît Lebeau (GRPS))
In de D3 werd een nieuwe (reuzen)plop gezet aan de terminus. Daar zijn in twee richtingen tochtende spleten. En
er werd puin versleept. In de namiddag toonden ze de Trou des Côtes aan Benoît.
Zat 12/7: Grand Abri de Saumont (Dago, Gleb)
Verbinding tussen boven en onder ingang verwezenlijkt, traversee zou nu 40 à 50 dagometers bedragen, nog 1
andere spleet te onderzoeken. Er werd eerst een plop achteraan geruimd, vervolg is een spleet links boven maar
“prutsrots” om aan te werken. Voldoende tocht om verder te doen. Nog wat knoken en dassen schedel
uitgehaald.
Zon13/7: Abîme de Lesves (Kim,Toni)
Putten gedaan en klein stukje van de rivier.Het was heel slecht weer en de putten waar nat.
Zon 13/7: Grotte des Surpises (Annette, Paul DB)
Plop geruimd in Lumbago, er was veel puin in dalende spleet gevallen waardoor die potdicht zat.
Nieuwe plop gezet zodat er hopelijk de volgende keer voorbij de “bult” kan geraakt worden
Helaas niet echt voldoende tocht. De werkplaats in de galerij achteraan blijkt niet interessant en er zal niet meer
worden aan voortgedaan.
Mega crue in de Lembrée!
Zat 19/7: Chantoir de Fagnoules (Paul DB, Annette)
De plop in de Petite Evasion was gelukt, ondanks de moeilijke en zelfs modderige omstandigheden, met 5 m
première als vervolg. Er kan nu daar op het eindpunt gedraaid worden maar vervolg oogt ontmoedigend smal.
Vervolgens naar de Hyperventilateur voor desob van klein dalend meandertje waar moeizaam puin werd geruimd
van vorige plop en achter een halve linkerbocht gekeken kon worden. Een volgend gat werd geboord. De ingang
was overspoeld met blubber, maar slot stak er nog bovenuit.
AUGUSTUS
?/8: Grand Abri de Saumont (Dagobert, Frank)
De achterste spleet wordt afgeschreven. Er blijft enkel nog de topo te maken van de verbinding en nog wat
e
graafwerken aan het begin van het 2 zaaltje.
Zat 2/8 tot zat 23/8: Anialarra
Deelnemers : Paul DB, Kim, Lieven, Toni, Annemie, Gleb, Kevin, Dagobert, Annette, Paul VI, Kris, Robin
Piron(Styx), Gertian Roose (Spero), Hans Verhulst (Styx), Florian De Bie (TRT), Patrice Dumoulin (GRSC).
Er werd niet zozeer in het Systeem gewerkt, maar voornamelijk in de Babosa, de AN6, Basura en de Verdad.
Het was een goede ploeg aanwezig, maar frustratie omdat er slechts 2 topografen waren. Hoewel enkele
beginnende topografen na een snelcursus ook enkele topo’s maakten..
Sima de la Babosa: vorig jaar waren we geëindigd op een ruime meander die nu werd verder geëxploreerd. Via
een serie putten kwamen we terug in een meander uit met een ruime put. Vervolgens een opeenvolging van
putten met einde op een keienvloer op -344 m.
Sima de Frontenac- AN6: via de bekende ingang werd de grot in enkele dagen geëquipeerd. Tijdens een explo
van de grote eindput kwamen we in grote zalen uit. Via een volgende put kwamen we tot een blokkeninstort waar
de rivier verdwijnt. Het geluid van een grote rivier werd er gehoord. Op -160 m werden er enkele putten verkend
na een extreme etroiture, waarbij we via nieuwe putten en een schuine palier stopten op een put die dichtbij een
gekende passage ligt.
Sima de la Basura: de put zit beneden dicht met puin en eindigt in een modderbak. De hevige tocht aan de
ingang is beneden weg. Vervolg is niet evident.
Sima Estúpida: vorig jaar ontdekt en gestopt boven 100 m vrijhangende put, doch momenteel is er geen
doorkomen aan door de sneeuw die een stop vormt op -30/40 m.
Sima de la Verdad: vorig jaar geëindigd op -190 m. Dankzij enkele dynamitages zijn we enkele meters verder
geraakt in een meander, en hebben we zicht op een S-bocht.
Systeem van Anialarra: we deden enkele dagtrips, waarbij er touwen werden vervangen en enkele premières
werden gedaan. Ten einde de Réseau Nostradamus ging een driekoppige ploeg bivakkeren om de klim verder
zetten en vonden uiteindelijk bovenaan een grote zaal.
Zon 31/8: Trou des Poils (Jos)
Jos heeft zijn zinnen terug gezet op de Poils en is hier gaan graven. Hij wil deze grot toch nog een kans geven
gezien deze zo dicht bij de Bonheur ligt.

SEPTEMBER
Zat 6/9 en zon 7/9: Speleobox (veel volk)
Grote respons van de clubleden om te komen helpen! Het is een zeer goed jaar geweest, veel volk. Spijtig
genoeg is er weer een lampje ‘verloren’ gegaan. Er is zelfs een mindervalide meisje in de box gekropen! Totale
opbrengst: 590 eurokes!
Zat 13/9 en zon 14/9: Jongerenweekend (Toni, Kim, Tobias, Kevin)
Diverse grotten, onder andere Grotte aux Contrastes en Enfer Fissures.
In de Contrastes problemen met deelnemers die de venijnige opstapjes en smalle put niet goed verteerden en in
de Enfer Fissures met een begeleider die ook een probleempje had met een versmalling.
Zon 14/9: Trou des Poiles (Jos, Erik)
De ingang zat zo goed als dicht. Er werd een trektouw en nog wat graafmateriaal gevonden. +- 6 m opgeschoten.
Maan 15/9 tot en met woe 17/9: Lot (Sven DV)
Duik in de Ressel tot net voor sifon 4: hij heeft een mooi filmpje gemaakt zodat we ons een beeld kunnen vormen
van het onderwateravontuur.
Don 11/9 t/e/m zon 21/9: Anialarra (Paul DB, Annette, Kris, Dagobert, Lieven, Gertian Roose (Spero))
Voornamelijk gewerkt in 3 grotten :
Sima Estúpida: in tegenstelling tot augustus geraakten we nu mits wat graafwerk wel voorbij de sneeuwprop en
daalden enkele indrukwekkende putten af. Einde op -204 m met zicht op groot vervolg. Volledig desequipement.
Sima de la Verdad: verdere desobstructie met einde in een klein zaaltje.
Sima de la Babosa: verder explo beneden de Puits du Ricochet en explo van een nieuwe put (Puits de la Lune)
die vertrekt bovenaan de Puits de la Patience. Hier ook einde op niets. Desequipement tot -200.
Sima Conchita: explo en topo van een klein, nieuw grotje nabij het kamp.
OKTOBER
Zon 5/10: Sainte Anne (Sven DV, Erik)
Gidsing van Raphaël, schoonbroer van Sven. Het bleek die dag ook de nationale dagen van de speleologie te
zijn, dus zaten ze er niet alleen.
Zat 11/10 Trou de l’Eglise (Kim, Toni, Erik)
Gidsing: alles verliep vlot, ook het touwwerk, 1 van de gegidsten wil nog een keertje mee.
Zat 11/10 en zon 12/10 : Brevet B VVS (Tobias, Kevin)
Zon 12/10: Vallei van de Chawresse (Paul DB)
Karstwandeling in de vallei van de Chawresse op aanvraag van enkele plaatselijke bewoners die het boek
hadden gekocht en meer wilden weten over hun omgeving.
Don 16/10: Grand Abri de Saumont (Jos)
Hij ging de topo van de Saumont afwerken: 60m ontwikkeling voor een niveauverschil van 13m. Misschien is er
toch nog een mogelijkheid om verder te graven.
Don 16/10: Papierslag (Kim, Toni, Gleb, Paul, Wilfried)
Paul DB heeft weer goed gehamsterd, ongeveer 900kg wat een mooie cent heeft opgebracht.
Zon 19/10: Trou du Bonheur en Poils (Erik, Frank, Dagobert, Jos)
Eerst Erik de Bonheur getoond daarna een vijftal uren gewerkt aan de Autostrade eindigend op dwarse diaclase.
Zon 26/10: Grotte Veronika (Erik, Sven DV)
Eerst afgedaald naar Rivière Immobile, daarna via de Fil Rouge tot aan de jonction met de Chawresse.
Zon 26/10 : Chantoir de Venatte (Jos, Dagobert)
Desob in de doline. Ze moesten alles terug toegooien en werden weggestuurd door een onbekende. Ze zijn dan
naar Eprave afgezakt en hebben de Préhistorique afgesloten.
Zat 25/10 tot 31/10: Interclub Ardèche (Annemie, Paul VI, en nog 26 andere speleo’s van VVS)
Met o.a. de Meduse (een poging, ze werden weggestuurd), Grotte de la Fourchette, Aven de Rochas, SaintMarcel (Réseau du lac, stukje Réseau I, gours en Cathédrale met toeristische verlichting), doorsteek Aven
Despeysse-Saint Marcel, Côte Patiére-Cocalière.
Don 30/10 tot zon 02/11 Lot (Gleb)
Poging tot duiken in de Oeil de la Doux, maar de eerste 300 m stonden droog ; duiken in Font del Truffe tot eind
S2; Ressel 2; Cougnac.

NOVEMBER
Zon 2/11: D3 (Erik, Michaela, Dagobert en Paul)
Veel puin geruimd op diepste punt, geen tocht, geen vervolg zichtbaar maar bodem kon nog uitgegraven worden
e
en daar was een spleet met tocht. Nu is er een spleet van 15 cm breed recht naar beneden. Dit was de 35
desobstructiedag!
Zat 8/11 en zon 9/11: Jongerenweekend VVS ( Kim, Toni, Tobias, Kevin).
Er werd overnacht in Mont. Bezoek aan o.a. Trou Bernard (Number Two - Centrale As), Trou Wéron, Abîme de
Lesves).
Dins 11/11: Grotte des Surprises (Paul DB, Paul VI, Annemie)
Desob in de Lumbago. Eerst werd het puin geruimd van de vorige plop.
Daarna werd er verder gewerkt. Het is echter moeilijk om iets te zien. Er is geen tocht, maar er moet toch verder
gedaan worden om zekerheid te krijgen of het al dan niet verder gaat.
Nadien werd de rest van de grot bezocht. Alles was zeer droog, wat de trip wel wat aangenamer maakte.
Vrij 14/11: Trou des Poils (Jos)
Twee uurtjes graven en bakkentrekken. Langzame maar zekere vordering.
Zat 15/11: Journées de la Spéléologie Scientifique, Han-sur-Lesse (Jos)
Zeer de moeite en veel bekenden. De voordrachten waren niet allemaal even goed (te volgen), maar de meeste
waren zeker boeiend. Het verhaal van de Trou du Noû Bleû in Sprimont was uiteraard het meest interessante.
Zat 15/11: Doorsteek Chawresse-Veronica (Gleb, Paul VI, Annemie, Erik)
Eerst werd een deel van de Chawresse bezocht tot aan de kabouter die ze zeker gezien wilden hebben. Daarna
de doorsteek naar de Veronica. De tocht verliep vlot en er werd maar één keer eventjes verkeerd gekropen.
Daarna op zoek naar de Grotte de Brialmont, die niet werd gevonden. Ze vonden wel per toeval de Grotte du
Belvédère.
Zon 16/11: Doline du Bois de Waerimont (Dagobert, Jos)
De doline ligt in het verlengde van de Trou du Bonheur, en ook ten opzichte van de BDW is ze niet slecht
gelegen. Er werd vroeger al in gegraven door andere speleo's. Na een dagje graven zijn ze onder een (redelijk)
stabiel plafond geraakt. Er is geen tocht voelbaar (was ook geen tochtweer), maar alles zit dan ook dicht met
blok(jes). Eindresultaat: 3,5 m diep en een klein meterke onder het 'plafond'...
Zon 23/11: Trou d'Haquin (Sven DV, Erik, Frank, Dagobert)
Ze gidsen oudleden Jarl en Stefaan plus Guy en Mathias als genodigden. Naar beneden via de Trompette, dan
verder het klassieke traject. Sven, Erik, Frank, Guy en Mathias kwamen via de brievenbus terug, de anderen via
de Paradis. Daarna nog naar de Nouveau Réseau, maar dat bleek een afvallingskoers...
Zon 23/11: Doline du Bois de Waerimont (Michaëla, Jos)
Eerst verder uitdiepen van de put, daarna desob in het 'gangetje', dat eerder een 'holte' was... Alles bleek uit
blokjes te bestaan en het is niet meer duidelijk hoe het verder moet. Geen tocht.
Dins 25/11: BU56-vergadering (Lieven, Kris, Tobias, Kevin, Paul DB als raadgever)
Periode: eind augustus of begin september. De toelating is nog niet helemaal zeker, maar er zijn hopelijk wel
achterpoortjes...
Zat 29/11: Trou Bernard (Erik, Annemie, Paul VI, Gleb)
Naar beneden via de Number Two. Maar hun afdaling werd in de war gestuurd door de smalle 'Veuve Cliquot'.
Deze etroiture werd enkel door Annemie gepasseerd... De rest van de grot is dus voor een andere keer.
Zat 29/11: Denée (Sven DV)
Duik in de ondergelopen groeve die onlangs werd opgekuist.
DECEMBER
Zon 7/12 : Kerstmarkt Edegem (veel leden)
Wederom een zeer grote opkomst van de leden om te komen helpen. Er was minder volk dan vorig jaar en het
verbruikspatroon was ook helemaal anders. Opbrengst: iets meer dan 1450 euro.
Zon 28/12 : D3 (Dago, Michaëla, Frank, Mario, Paul)
Er werd een nieuwe plop geplaatst en puin geruimd. Ze stopten voor aan een veelbelovend klein gaatje
waaronder concreties zichtbaar zijn en waaruit veel tocht komt. Wat door het gaatje zichtbaar is lijkt nog te smal
te zijn om te kunnen passeren.

Vrij 26/12 tot Dins 30/12: Côte d'Or, FR (Annemie, Paul VI, Serre (Persephone), Alex (TRT)
Bezochte grotten:
De Creux Percé, een ijsgrot zonder ijs, doorsteek Combe aux Prêtres-Rochotte en de Grotte de Neuvon. Dat was
de kers op de taart want de Grotte de Neuvon is eengesloten grot: warm onthaal door 3 lokale speleo's. Toegang
e
langs de nieuwe artificiële ingang "la Porte des Etoiles". De 1 dag werd de groep gegidst tot in de Salle du Putch
e
in het westelijk gedeelte, en tot het eindpunt in het oostelijk gedeelte. De 2 dag kon de grot zelfstandig verkend
worden en werden foto's gemaakt in het oostelijk gedeelte.

Conclusie van de interimaris-voozit(s)ter:
Dit jaar waren we blijkbaar een klein tikkeltje minder actief dan anders. Waarschijnlijk omdat enkele van de meest
actieve leden met andere niet-speleologische dingen bezig waren. Maar geen paniek met 112 activiteiten op een
jaar dat maar 52 weekends telt, ligt het gemiddelte toch wel redelijk hoog. 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. Zoals de vakantie in de Ardèche waar de
omvang van de ploeg d emogelijkehid gaf om verschillend activiteiten per dag te hebben. Of zo zijn er maar 3
activiteiten in augustus gerekend terwijl daar gedurende 3 weken bijna dagelijks in verschillende grotten werd
geëxploreerd. Idemen in september. In de opsomming zitten dan weer heel wat activiteiten die geen zuivere
Avalonactiviteiten zijn, maar waar een deel van de Avalonleden op regelmatige basis veel energie in steekt zoals
jongerenweekends van VVS, opleidingweekends van WSV of Spéléo-Secours en onderwatergeplons van de
duikers.
Dus moeilijk te zeggen hoeveel Avalonactiviteiten er nu juist waren in de loop van 2014. Het bleek onmogelijk om
een duidelijk beeld te hebben van wat nu Avalonactiviteiten waren en hoeveel het er juist waren. Een ding is wel
zeker: we hebben weer niet stil gezeten!
2014 was een mix van explo, klassiek grotten, opleidingen, initiaties en enkele activiteiten om geld in ’t laatje te
brengen.
Er werd naarstig verder gegraven en geplopt, maar dit jaar zonder veel grote doorbraken. Hoewel, het jaar begon
met een doorbraak in de Bottine, er was een mooie doorbraak in de SurprisesK De twee Anialarra-expedities
waren zeer geslaagd en de conclusie ervan was: ’t is er nog verre van gedaan!
Dankzij enkele initiaties mochten we enkele enthousiaste leden verwelkomen, die bovendien wat verjonging met
zich meebrachten, blijk gaven van zelfstandigheid en die hopelijk nog lang in de club gaan blijven.
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

