ACTIVITEITEN VERSLAG 2003 SPELEOCLUB AVALON vzw

JANUARI 2003
10/1: Prospectie in de buurt van de Fagnoules (Paul)
11/1: Gidsing van GSCT in de Bois de Waerimont (Mario en Paul)
12/1: Gidsing van Les Suspendus in de Waerimont (Michaëla en Annette)
18/1: Gidsing van Les Calcaires in de Waerimont (Frans en Mark)
19/1: Persévérance: suspens tijdens de desobstructie: Paul passeert een
levensgevaarlijk loshangend blok, vindt een vervolg, doch geraakt bijna
niet meer terug omdat het blok plots verzakt. (Paul, Mario, Peter)
20/1: Trou Bernard: naar de eindsifon en terug, goede oefening voor Francis (Frank,
Annette, Francis)
25/1: Rendez-vous de l’Explo te Schaerbeek: Paul gaf op deze speleo-bijeenkomst een
uiteenzetting over Fagnoules, Chawresse, Anialarra. (Paul, Mario, Annette, Peter)
26/1: Laide Fosse: een erg natte tocht in deze leuke grot (Annemie, Stefan, Michaela)
26/1: Trou de l’Eglise: gidsing van twee klimmers (Mario, Marjan)
26/1: Chawresse/Veronika: vervolg van de topo, in Réseau des Comblennois ditmaal, +
verificatie terminus Réseau des Gours (graafmogelijkheid) (Paul, Rudi)
FEBRUARI 2003
7/2: Algemene vergadering Avalon vzw bij Frans thuis.
8/2: Paul en Annette gingen op digitale fototocht in de Nou-Moulin en sleepten er nog
een hoop afval buiten.
9/2: Poging om Trou des Charrues te doen mislukte, de equipeerders waren niet zo
geïnspireerd. Er werd verder nog geprospecteerd (Herman, Erwin).
14/2: Paul gaat solo prospecteren, ditmaal regio Nettinne en Verlaine.
16/2: Verdere pogingen in de Persévérance om het grote, wankele blok te elimineren.
Het hangt er nu nog altijd, maar lijkt nergens meer op te steunen... (Paul, Peter, Mario,
Jos, Michaela). ‘s Avonds naar de mosselsouper van Cueva.
17/2: Touwtechnieken oefenen in Basiliek Koekelberg (Mario, Stefan, Francis)
22-23/2: Deelname aan Brevet A (Francis, Frans)
23/2: Fagnoules: Herman en Annettte topograferen de laatste stukjes (topo is voor 95%
af)
23/2: Puits aux Lampes: daar men niet aan de sleutel geraakte, werd voor de Chawresse
gekozen, vervolgens veranderd in Ronsombeux, om te eindigen in de Galerie des Sources! (Mario, Eric, Frank, Stefan)
MAART 2003
1/3: verdere solo-prospectie van Paul, regio Verlaine en Hamoir.
2/3: Gravers van dienst Rudi en Jos stonden voor een gesloten deur aan de Veronika, en
weken uit naar de Persévérance voor een klim die niks opleverde.
2/3: En nog in die Persévérance volgde de 4de vergeefse poging om “het kutblok” te
elimineren. Frustratie alom bij Peter en Mario.
2/3: Paul en Annette gingen graven in een gaatje in de Vallei van Nansnioule. 10 meter
première in onze “Trou de la Pioche”, dan gedaan.
6 tot 9/3: We hadden het reuze naar onze zin in de Franse Doubs. Gouffre d’Ouzène,
Baume des Crêtes, Verneau via Baudin, Folaven, Pourpevelle en de Cavottes (stevig
gegrot dus!). (Mario, Paul, Annette, Stefan, Rudi, Jos, Jarl, Mark)

14/3: Paul maakte een verificatietocht in Grotte des Emotions, vergezeld door de voorzitter van de Commissie Karstbescherming.
15/3: Algemene vergadering VVS (Paul, Annette, Jos, Eric, Mario)
16/3: Grotte Veronika: een eerste graafdag, achteraan de galerie des Gours (Herman,
Francis, Frank). Enthousiasme want er is “veel tocht”...
22/3: Tweede Brevet A-dag voor Frans en Francis.
22/3: Jos en Paul gaan wroeten in de Enfer-Fissures en doen een 5-tal meter première
richting Grotte de la Cabane. Veel tocht.
28/3: Annette en Francis gingen in de Chawresse de door Paul en Patrice ontdekte
“Cheminée Nationale” opmeten, echter de klimcapaciteiten van het duo bleken ietwat
minder dan die van Avalon’s voorzitter. Ze geraakten niet omhoog in die cheminée en
redden de dag met een traversée Chawresse-Veronika.
29/3: Veronika: Michaela en Frank gingen verder graven achteraan de Galerie des
Gours. Het verhaal van die “sterke tocht” wordt nu al wat getemperd.
30/3: Enfer-Fissures: Paul en Jos graven verder, doen een doorbraak doch worden in
hun elan afgeremd door een heel vieze instorting. Balans: 15 à 20 m première, echter
geen verbinding met de Cabane.
30/3: Persévérance: Na verwoede pogingen valt het tonnen zware “kutblok” nog niet,
Peter en Mario krijgen het zodanig op hun heupen dat ze er gewoon voorbij kruipen (en
het valt niet!). Ze doen een flink eind première (50 à 75m??) in een grote instortingszone.
APRIL 2003
6/4: Jos en Rudi belanden in de Veronika, graven er verder doch het gangetje duikt steil
omlaag en stopt dan volledig. Einde der werken. (NB: en waar was nu die “tocht”?)
12/4 tot 19/4: een zeer fijne vakantie in de Franse “Alpes Maritimes” nabij de badstad
Cannes. Acht dagen schitterend weer (behalve die laatste!) en vooral stevig gegrot.
Aven de l’Air Chaud (-200), Embut de Rouaine (-155), de zeer aquatieke Aven StJoseph (-100), de grootste en diepste van de streek Aven Calernaum (-400) en de
bizarre Grotte de Paques. (speleo’s: Paul, Annette, Kim, Ellen, Mario, Jarl, Mark, Annemie, Andreas, Flip en uiteraard het hele gevolg vrouwen en kinders)
13/4: Herman en Francis plannen nog een dagje aan de “laminoirs” van de Lembrée
20/4: Initiatie van 1 persoon in de St Anne (Francis, Frank)
26-27/4: Opnieuw een Brevet-A weekend voor Frans en Francis
27/4: Paul en Peter bezochten verschillende grotjes (o.m. resurgence de Tahaux, Chantoir de Frumont) in de buurt van Tahaux, op uitnodiging van de mannen die er aan het
werk zijn
30/4: Nog eens een flinke en vooral modderige explo-tocht in de verste regionen van de
Waerimont, door Jos en Frank. 10 m première.
MEI 2003
1/5: Gidsing van nieuw toekomstig lid Peter C. in de Haquin. (Rudi, Wilfried, Francis)
2/5: Onder vakkundige leiding van Annette werd de Dellieux nog eens binnenste buiten
gedraaid (Annette, Frank, Francis)
4/5: Paul en Herman gaan nog wat snuffelen in de Fagnoules, o.m. werken in de stroomopwaartse affluent, + balisagewerken Het is op deze dag dat Paul het eerst op het idee
komt een grote dam te bouwen waarmee de rivier kan worden tegengehouden. Hypothetisch gefantaseer, maar zie verder naar wat er uit voortkwam...
9/5: Avalon gaat een hele avond lang schilderen en karweien in het Verbondshuis van het
VVS te Leuven.
10-11/5: Examenweekend Brevet A: Frans en Francis slagen met brio.

16/5: Nogmaals karweien in het VVS.
18/5: Bezoek aan de zeer mooie Grotte des Fonds des Cris, onder leiding van Pol en
Patrice van de GRSC. Grote en mooie ontdekking!
23/5: De derde en laatste keer gaan werken in het VVS te Leuven. De 1ste verdieping is
weer als nieuw.
24-25/5: Twee dagen lang houden we topocursus voor de Anialarra deelnemers in de
Veronika. Dit verloopt prima (Paul, Mario, Francis, Ilse, Oswald, Tjerk, Martijn)
1/6: Prospectiedag die weinig opleverde in de buurt van de Ourthe (Herman, Frans). Veel
zweet gelaten, het was 35/C.
29/5-1/6: Eindelijk: na 15 jaar deden we eindelijk nog eens de Traversée van de Verneau
in de Doubs. We raceten als gek door de grot en stonden 10 uur later al weer buiten.
Het is één van de mooiste traversées die je kan doen. Ook de Cul de Vau, Baume-StAnne, Gros-Gadeau en de Chaillets werden op die 4 dagen gedaan (zot zijn doet niet
zeer!) Paul, Annette, Jos, Mario, Frank, Francis, Mark.
JUNI 2003
7/6: Uitgebreide exploratie van ons nieuw stuk in de Persévérance. Ontzaglijk modderig.
Geen topo; het lot van de grot schijnt toch bezegeld (Mario, Peter, Jos, Annette)
8/6: Rudi en Paul maken een lange tocht met veel zwaar materiaal naar achter in de
Chawresse, maar hun Réseau “BB” (Bibber & Blubber) sifonneert en het wordt dus een
maat voor niets.
8/6: De Speelmansen doen de St-Anne met hun kinderen (Wilfried, Annemie, Tobias,
Andreas, ...)
14/6: Paul fikst een fototocht in de Père Noel; het heiligdom der heiligdommen; Paul
maakte er een mooie serie digitale foto’s (Paul, Mario, Peter, Francis, Frans, Ilse, Annette, Joel, Aurore)
15/6: Herman en ? gingen wat aan de “gaten van Dagobert” neuzen.
22/6: Opnieuw topocursus in de Veronika (Paul, Lieven, Erik).
22/6: We hernemen onder stimulans van Peter, een oeroude werkplaats van ons, nl. de
Trou du Crâne te Vieuxville. Nog veel graven, maar er is hoop. (Jos, Michaëla, Peter).
26/6: Jos gaat alleen nog wat voortpeuteren in de Crâne.
28/6: Nog een heiligdom: Paul organiseerde een tocht in de Trou des Crevés voor de
organisatoren van de Speleologische Dagen. De SCUCL pompte de sifon leeg, en zo
kregen een 20-tal VVS-ers en Speleo NL’ers de kans om deze mooie en grote grot te
doen (Annette, Paul, Jos, Herman )
29/6: Sensatie in de Fagnoules: Michel Pauwels geraakt na vele pogingen door de
nauwe eindsifon. Na een sifon van 13 m en één van 5m stopt hij in een lang meer, de
grot loopt door. Alles is weer mogelijk! Maar het plan om een dam te bouwen lijkt nu echt
onmogelijk, het volume te verpompen water is veel te groot.
JULI 2003
6/7: De monorail uit onze desobstructie in de “laminoir” werd afgebroken en opnieuw
geïnstalleerd in de Trou du Crâne (Peter, Patrick, Mich, Herman)
9/7: Fagnoules: wat gespeel door Jos & Frank (dammetjes bouwen).
13/7: Trou Bernard: Jos en Rudi deden er een klim boven de Puits du Visionaire (Number Two), het leverde niets op. Daarna werd Trou des Charrues gedaan en de onderliggende Carrière des Grands Malades.
25/7 tot 17/8: ANIALARRA-EXPEDITIE. We kenden een bijzonder spannende en vruchtbare expeditie in het Systeem van Anialarra (Pierre St. Martin, Spanje) waar een enorm

vervolg in de Réseau Nostradamus werd geëxploreerd. Meer dan 1200 m première, einde
in een immense zaal. Wordt vervolgd!
AUGUSTUS 2003
24/8: Verder graven in de Trou du Crâne (Peter, Frank)
30/8: Grotte des Emotions: Paul en Frans desobstrueren er een gaatje nabij Galerie
Michaëla doch komen terug in een bekend stuk uit. ‘s Avonds nog een “plof” geplaatst in
het “Gat van dagobert”.
31/8: Probleemloze gidsing van Peter Coun in de Trou de l’Eglise (Annemie, Francis)
SEPTEMBER 2003
6/9: Opnieuw veel waterpret in “onze” Bretaye. Spetterende doorsteek door Frank,
Francis, Paul, Annemie en Stefan.
7/9: Jos en Mich graven verder in de Trou du Crâne
14/9: Het wordt eentonig: Erwin en Herman graven verder in de...Trou du Crâne.
12/9 tot 21/9: Hoera!! Avalon slaagt in zijn meest ambitieuze afdaling tot nu toe. In
minder dan één week werd de meer dan 1400 m diepe BU56 in de Spaanse Pyreneëen
gedaan, en dat door een troep oude knarren. Vijf Avalonners (Mario, Mark, Rudi, Annette
en Paul) en één ex-Avalonner en Spekuloos (Koen) gingen “even” tot de sifon op -1325m
en terug in een kleine 60 uur. Het was een onvergetelijke tocht met schitterend weer en
sfeer.
20-21/9: Speleologische Dagen. Dit tweejaarlijks speleofeest was weer een succes en
werd o.m. omkaderd door Avalonners die zich inzetten voor de begeleiding van andere
groepen in de Bois de Waerimont, Fagnoules en Lesse Souterraine.
28/9: Paul en Peter vergroten het quasi sifonnerend “drekgat” aan de voet van de ingangsput van de Chawresse en verhelpen daarmee een reeds twee jaar aanslepend
probleem. Daarna graven ze nog wat in de Trou du Crâne, en vinden wat verderop een
interessant blaasgat waaraan prompt wordt gewerkt.
OKTOBER 2003
4/10: Gidsing in de Bois de Waerimont door Annette en Mario.
5/10: Paul en Herman wroeten een hele dag verder in het vorige week gevonden “blaasgat van de Lembree”. Onstabiel zooitje. ‘s Avonds werd ook nog een oude perte te
Nettinne opengemaakt en bezocht (Trou Vertical). Paul bedenkt die zelfde avond een
nieuwe manier om de sifon van de Fagnoules te elimineren (met een buizensysteem) en
stelt dit op de vergadering voor. Het begin van een nieuwe en spannende bezigheid:
loodgieterij!
11/10: Gidsing in de Bois de Waerimont door Jos en Frank.
12/10: De Biekes bewezen dat je de traversée Chawresse-Veronika ook met (hùn)
kinderen kunt doen en deden daarna ook nog de hele réseau ten Westen van de ingang
van Veronika. (Paul, Annette, Kim, Ellen, Francis en Peter C.)
18/10: Paul stelt foto’s tentoon op een speleocongres in Thionville. ‘s Avonds dan met
diverse clubleden afgezakt naar de speleofuif van de Troglodieten in Montenaken.
19/10: Paul en Peter wroeten opnieuw een dag aan het blaasgat van de Lembree. Al 3
meter gevorderd, doch het wordt nu echt te onstabiel om zonder grote stutwerken verder
te doen.
20/10: Mich en Jos mogen gaan meehelpen met de mannen van de GRSC in de Grotte
des Fonds des Cris. Weinig gevonden maar toch echt een schitterende grot.
26/10: Jos gaat solo wat topograferen in het oude deel van de Waerimont.

NOVEMBER 2003
1/11: Gidsing van nieuw lid Werner in de Eglise (Herman, Annemie).
2/11: Paul krijgt het ineens in zijn hoofd om (profiterend van de extreem droge herfst) de
sedert vele jaren gestaakte werken in het “Zwijnengat”, aan de eindsifon van de Emotions weer op te pikken. Hij gaat er met Peter heen, en produceert er dankzij salamikoord
een echte oerknal. Afwachten en hopen maar.
2/11: Intussen zit een delegatie in de Bois de Waerimont, waar in Salle des Departs
wordt gewerkt met een keuterstok, en tevens in de “oude” réseau wat gewerkt (Jos, Frank,
Chris, Peter C.)
9/11: Frans en Peter C. maken een trip in de réseau de Nouvel An van de Waerimont.
9/11: Rudi en Paul hernemen de exploratie in de Rezo Bibber en Blubber van de Chawresse. Ditmaal staan alle sifons “droog”. Er wordt meer dan 100 meter première gedaan
en het duo strandt op een decameter van de Veronika! Echter een zware trip...
11/11: Profiterend van elke vrije dag zitten Paul en Peter weer in de Emotions om aan
het Zwijnengat verder te doen. Weer een superboem, echter de resultaten zijn maar
matig.
15/11: Emotions: En wederom Zwijnengat, ditmaal neemt Paul onze drie Hollandse
vrienden Tjerk, Marcel en Martijn op sleeptouw. En wat niemand had verwacht gebeurt:
nog een korte desobstructie en het Zwijnengat ligt open! De sifon wordt voor het eerst
door niet-duikers gepasseerd, na 7 jaar van geduld en hard werken. Een blitzbezoek
achter de sifon levert al direct een meter of 30 première op.
21/11: Avalon organiseert een BID-avond over de BU56 in het VVS. Veel belangstelling.
22/11: Paul en Annette vertegenwoordigen ons op het Speleofilmfestival te Parijs.
23/11: Peter en Herman gaan nog verderdoen aan het blaasgat van de Lembree. Waaghals Peter haalt er nog menig blok uit, maar het is er nu echt veel te link geworden.
23/11: En ook in de Waerimont wordt nog een klein stukje première gedaan (15 m?), en
wel een nieuwe toegang naar Salle Serre (Rudi, Jos). Ook in Salle des Départs wordt
gewerkt, geen succes.
23/11: Francis en Peter C. doen aan kruisbestuiving en doen samen met enkele “Grotters”
de Trou Bernard (centrale as en Number Two)
29/11: Verderzetten van de topowerken in de Veronika. Leuke dag in een propere, droge
grot (Paul, Annette,
Luc Respen)
30/11: alweer sensatie in de Fagnoules: Michel Pauwels en Jacques Petit duiken de
eindsifon weer, en exploreren zeker 300 meter grote galerijen en zalen erachter! Intussen
rijpen de plannen om de sifon droog te leggen door middel van flexibele buizen. Mario en
Mark vervoegen Paul in zijn enthousiasme dat stilaan de hele club aansteekt. De hele
club is al gauw in de ban van de nobele wetenschap der hydraulica.
In diezelfde Fagnoules beginnen we een desobstructie in een stroomopwaartse sifon.
DECEMBER 2003
7/12: Vriesweer, dus droog, dus Paul en Peter naar de Emotions. Een spectaculaire dag,
met klimwerk, een val van 4 meter, en vooral de ontdekking van 60 m mooie galerij. Een
nieuwe sifon is het voorlopige einde van de réseau achter het Zwijnengat, doch er is hoop
hem via een klim te kunnen passeren.
7/12: In de Fagnoules graven Herman en Francis lustig in die stroomopwaartse sifon.
12/12: Profiterend van een vrije dag prospecteren Paul en Annette in de buurt van Modave.
14/12: Fagnoules: Michel Pauwels duikt opnieuw de sifon en doet topowerk in functie van
ons ambitieus plan. We treffen hiervoor overigens al voorbereidingen. Bedoeling is de

hele rivier door een buis te leiden. Die buis gaat finaal doorheen de eindsifon en mondt
veel verder uit. Eén keer dat functioneert, pompen we die sifon droog en kruipen erdoor.
Simpel hé!
13-14/12: zot zijn doet (nog niet) zeer: Rudi trekt voor een weekendje naar Oostenrijk,
voor nog wat grot-explo met o.m. Jaak van Cueva.
21/12: Nieuwe Avalonner Werner wordt rondgeleid in de Haquin, door Annemie en Frans,
en samen met de juniors Tobias en Andreas.
21/12: Trou des Charrues en Carrière des Grands Malades wordt bezocht door een
flink gezelschap: Annette, Herman Erwin, Francis, Kim en Ellen. Mooie ervaring.
21/12: De loodgieters vliegen obsessief in de Fagnoules. Een dam wordt geconstrueerd,
een test met 70 mm brandweerslangen uitgevoerd. Het ziet er veelbeloven uit maar de
slangen moeten groter zijn (Paul, Peter, Mark)
28/12: En vervolg in de Fagnoules. Zelfs een crue kan ons (Paul, Mark, Herman) niet
deren. Ditmaal gebruiken we 110mm brandweerslang. We krijgen heel de rivier erdoor.
Nog wat fijnafstelling nodig...
29/12: Paul en Peter trekken weer naar de Veronika voor nog een dagje topo (Réseau
des Gours).
Het is de laatste activiteit van een zeer goed gevuld jaar....
BESLUIT
Een jaar als de intussen bijna 20 voorgaande! Zeer goed gevuld, meer dan 95 grotactiviteiten in België, aangevuld met diverse randactiviteiten zoals Bid-avonden, speleofuiven,
mosselsoupers, filmfestivals enz.
Er werd weer hard gewroet in België en diverse premières waren het resultaat: een 100m
in de Chawresse, 75 m in de Persévérance, 90 m post-Ex-sifon in de Emotions, en vooral
ruim 300 m in de Fagnoules, post-sifon weliswaar door de duikers. Dan nog wat kleinere
ontdekkingen: enkele decameters in Waerimont, Veronika, Trou de la Pioche enz...
Alles bij elkaar geen kilometers, maar er zitten een paar fantastische prestaties tussen die
veel voldoening gaven en ook nog veel hoop op grote vervolgen: de doorbraak ven het
Zwijnengat in de Emotions, of de Réseau post-sifon in de Fagnoules, waaraan we actueel
hard aan het werken zijn om hem droog te leggen.
Maar vooral op buitenlands vlak was het een topjaar, misschien wel hét beste uit onze
geschiedenis.
Bijna 20 buitenlandse grotten werden verslonden; in de Doubs, Alpes-Maritimes en
Pyreneeën. Hierbij een paar om U tegen te zeggen: de prachtige Traversée du Verneau,
maar vooral de geslaagde afdaling in de BU56, -1408m diep. En vergeten we zeker niet
de Anialarra-expeditie, waar we een prachtige première realiseerden met veel hoop op
vervolg.
En sommige clubleden zetten hun beste beentje voor in buitenlandse expedities, op
Socotra of in Oostenrijk.
2004 kondigt zich veelbelovend aan. We moeten die sifon van de Fagnoules voorbijgeraken! Dat is een topprioriteit. De Emotions, indien het weer het toestaat, heeft vast en
zeker nog een verrassing in petto. Vele van onze andere desobstructies (bv. het blaasgat
van de Lembrée, moeilijk maar veelbelovend), zouden kunnen renderen. En natuurlijk,
wat gaan we in de Anialarra nog vinden!!

Mij rest nog iedereen te danken voor de grote inzet. Avalon blijft een club(je) dat gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke samenhang, volharding en enthousiasme.
Paul De Bie
Voorzitter

