JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2004
JANUARI
2/1: Veronika: een hele dag topograferen zonder dat we weer rond geraakten
4/1: Fagnoules: Duiker Jacques Petit slaagde erin de buis door de eindsifon te trekken
en hoera: de hele rivier ging er doorheen. Ons plan de sifon droog te leggen lijkt nu
echt haalbaar.
11/1: Fagnoules: de grote dag... tijdens onze eerste pomp-dag kregen we een forse crue
die ons saboteerde, doch we slaagden erin andere technische problemen (valse lucht bv)
op te lossen.
17/1: Bois de Waerimont: gidsing van “Le Spidath” (door ...).
18/1: gidsing van“Bram” in Trou de l’Eglise.
18/1: Bois de Waerimont: gidsing van “De Troglodieten” (door Paul & ...)
25/1: Fagnoules: herkansing doch opnieuw heel veel water. Desondanks slaagden we erin de eindsifon bijna
helemaal droog te krijgen. Nieuw probleem: inspoeling van grint wanneer de sifon weer volloopt.
31/1: deelname aan Rendez-vous de l’Explo te Schaarbeek
FEBRUARI
1 /2 : Veronika: Topo achteraan Réseau du Père Noel + een stukje première gedaan na een desobstructie.
7/2: Fagnoules: Zoals gevreesd was er teveel grint in de sifon gespoeld waardoor Jacques en Michel niet
konden duiken. Na een hele dag graven was het grint er weer uit... Een strook dekzeil zal verdere erosie van
de bodem voorkomen.
14/2: Annette nam deel aan een oefendag van Speleo Secours in het Fort van Barchon
15/2: Fagnoules: HOERA!! WE zijn erin geslaagd de sifon droog te leggen en 6 Avalonners konden tot hun
vreugde het grote réseau post-sifon exploreren. Onvergetelijk.
15/2: Chantoir de Abc: een hele dag moddergraven om 1m50 diep te geraken.
22/2: Trou Ozer (Malmédy): De Biekes deden met hun kinderen deze toch wel technisch moeilijke grot (ook
Francis en Jarl waren erbij).
22/2: Bois de Waerimont: er werd gewerkt in Salle des Départs, zicht op 1 vervolgje.
25/2 tot 29/2: Naar jaarlijkse traditie 4 dagen in de Doubs doorgebracht. Er werd veel gelanglauft in Les
Cernets maar ook gegrot: Belle Louise, Pourpevelle, Vieille Herbe en Vauvougier (deze grot werd
praktisch 2x gedaan omdat men helemaal beneden een kitzak was vergeten!)
MAART
6/3: Algemene Vergadering VVS te Han-sur-Lesse
7/3: rondleiding in de Fagnoules van een aantal VVS-ers
7/3: Chantoir de Abc: verder werken... slecht & koud weer, waterellende. Massieve rots bereikt op -2m.
7/3: Bois de Waerimont: Nog wat verder werken in Salle des Départs en Apocalypse.
12/3: BID-Avond te Leuven, presentatie door Paul voor een talrijk publiek (o.m. presentatie over Fagnoules)
14/3: Chantoir de Abc: een verzakking had ons werk van vorige week teniet gedaan. Dammetje gemaakt,
afwateringsbuis, stuttingswerken. Onderaan (-3m) is het levensgevaarlijk onstabiel.
14/3: Joel H. gidst een aantal Avalonners in “zijn” grot. Er werd direct een voor Avalon evidente première
gedaan met einde op een forse put.
16/3: Paul nam deel aan een infodag van het Waals Gewest over Natura 2000 en wat het voor de grotten en
klimrotsen zal betekenen.
21/3: Chantoir de Abc: Stutwerken, nog 70 cm gezakt, geen vervolg zichtbaar, water loopt niet weg. Die
avond, op weg naar huis: 15 à 20 m première in een klein grotje langs de wegkant (Grottes de l’Orphélinat
te Spontin).
21/3: Gidsing in Trou Weron van een paar sportievelingen.
28/3: Chantoir de Abc: weer een hopeloze graafdag tijdens dewelke we het water met een handpompje
proberen weg te pompen naar een andere perte.

28/3: Veronika: grottocht van Peter en Rudi ging niet door omdat Peter’s auto die ochtend in panne viel
midden op de Ring rond Brussel! Rudi speelde sleepdienst.
APRIL
4/4: Chantoir de Abc: professionele stutwerken met stellingbuizen en klemmen. Een hele dag bricoleren in
het bos. De chantier is nu veilig doch beneden is geen enkele vervolg waarneembaar: massieve rots rondom
met enkele opgevulde centimeters brede spleten.
4/4: Gidsing in Haquin van enkele geïnteresseerden (o.m. Bram, Lennert).
9 tot 18/4: Kamp in de Aude
Onvergetelijke week in de departementen Aude en Hérault. We deden er de mooiste grotten die we ooit
deden (met uitzondering van de Réseau Lachambre dan) en smeedden vriendschapsbanden met de lokale
speleo’s, o.m. Stoche. Paul ging zelfs een dag mee graven in de Perte des Truffes (op zijn Belgisch). We
deden in volgorde: Grotte de Roque Bleue, Grottes de la Devèze, Grotte du TM71 (onvoorstelbaar mooi),
Le Bufo-Fret, Gouffre Géant de Cabrespine en een geheime grot met exceptionele aragonietformaties
(nooit eerder gezien).
24/4: Bezoek aan Fagnoules in gezelschap van Yves Quinif en Michel Pauwels. Yves vertelde menige
interessante dingen over de grot en haar vorming.
25/4: Chantoir de Abc: ongelooflijk maar na nogmaals een hele dag in de modder peuteren is plots een
klein spleetje zichtbaar geworden waaruit een flauwe tocht komt! De berg modder en puin die we hebben
verzet benadert de 5 m³.
MEI
2/5: Veronika: graven ten einde Réseau des Gours, richting van de door ons ontdekte Réseau “Bibber&Blubber” in de Chawresse. Moeten stoppen wegens teveel water.
2/5: Een doorbraak in Chantoir de Abc! We zijn in een klein zaaltje beland op -5m, met zicht op een
duidelijk geventileerde spleet in massieve rots. Domper op de vreugde: de eigenaar wil ons niet meer zien.
8/5: Michel en Jacques duiken opnieuw in de Fagnoules, en wel de nieuwe eindsifon. Deze wordt gepasseerd, Michel doet 50 m première en dan halte op een nieuwe sifon.
9/5: Fagnoules: leegpompen sifon zodat de dames Mich en Annette ook eens dat spel achter de sifon konden
bezien. Foto-safari en reeds een snelle topo van de hoofdgalerij.
9/5: Chantoir de Abc: plaatsing 2 vaten ter versteviging van de ingang.
16/5: Bois de Waerimont: verder werken in Salle des Départs.
16/5: Chantoir de Abc: zware middelen worden ingezet om de smalle tochtende spleet over 3 m te verbreden. Zicht op een laminoir. We zitten dichtbij een doorbraak!
21/5: Fagnoules: weer de sifon leeggepompt zodat topo & desob-werken in de sifon zelf en erachter mogelijk werden. Een actieve étage ontdekt waarin de rivier via een serie watervallen en bassins over zowat 80 m
kan gevolgd worden tot ze in de ons reeds bekende waterval omlaag valt. Prachtige première.
22/5: Chantoir de Abc: een hele dag zware desobstructiewerken deed ons tegen de late avond bovenaan een
put geraken. Stenen vallen 10 m diep. Echter nog te smal en superonstabiel.
23/5: Fagnoules: topo en explo post-sifon.
23/5: Chantoir de Abc: Urenlang delicaat desobstructiewerk verschafte een toegang tot de put (zeer
onstabiel). Euforische explo van een meander + putjes, met einde bovenaan een grote put (13 m diep
geschat) waarvoor touw nodig is. Hoera!
29/5: Chantoir de Abc: Jos & Paul riskeren hun leven om de put stabieler te maken. Paul overleeft een
massieve instorting (tonnen rots!!!) en begrijpt nu zelf nog niet hoe hij er levend is uitgeraakt. Spannende,
krankzinnige dag.

JUNI
6/6: Chantoir de Abc: een oersterke door Mario & Paul geprefabriceerde metalen constructie wordt
geplaatst en laat eindelijk toe de put af te dalen zonder levensgevaar. Vervolgens een explo-tocht. Afdaling

van de P13, een smalle meander wordt door de allersmalsten gepasseerd, een nieuwe P6 en steile afklim
verder staan we bovenaan een vrijhangende P5. Gauw een touw gaan halen, beneden loopt het verder maar
wordt het te laag.
We zitten als minstens 65 m diep. Topo wordt aangevat.
12/6: Fagnoules: Post-sifon topowerk
12/6: Chantoir de Abc: uitklimmen van een omhooglopende put. Jos tottert er een paar meter omlaag
zonder erg. NB: de eigenaar geeft ons nog tot 30 september.
19-20/6: deelname aan een perfectioneringscursus “expeditiesecours” van de WSV. Uitstekende en leerzame
cursus, een aanrader.
20/6: Chantoir de Abc: bezoekje door de twee Peters van de club.
26/6: Fagnoules: een hele dag werken als de beesten: nadat de sifon was leeggepompt werd er achter de
sifon een 50 cm diepe gracht gegraven (gehakt zeg maar) van liefst 30 m lang. Hierdoor zakte het waterniveau in de sifon ... 50 cm.
27/6: Fagnoules: na nachtmerries over die gracht (die kon instorten) racete Paul even terug naar daar om
enkele aanpassingen te gaan doen aan onze stuwdam/sluizen/buizen en kranen constructie
29/6: met veel spijt nemen we afscheid van ons goeie ouwe clublokaal waar we aan de deur zijn gezet.
JULI
4/7: Chantoir de Abc: desobstructie van de eindlaminoir, einde op vrij hopeloos sifonnetje
11/7: Manto-St-Etienne: leuk tochtje met onze jonge snaken.
18/7: Fagnoules: opnieuw door de sifon, met 50 m dikke flexibele buis die in de gracht werd gelegd om zo
een permanente waterafvoer te verzekeren.
25/7: Grotte des Emotions: Klassiek beulswerk om met alle spullen door de modder tot aan het Zwijnengat
te geraken, waar we een artif. klim deden (8m ) die niets opleverde), en ergens anders een desobstructie
begonnen.
AUGUSTUS
ANIALARRA-expeditie: voor de 8ste keer brachten we 3 volle weken door op het Massief van Anialarra.
We beleefden een zalige tijd met meer dan 1 km première in de Réseau Nostradamus.
3/8: Jos ging mee naar de grot van Joel.
8/8: Tochtje in de Sainte Anne door fam. Lebbe & Lennert.
20/8: Réseau de Fresnes: toffe tocht in deze grote grot, met o.m. een nieuw parcours (traversee boven
waterval)
28/8: Chantoir de Abc: de laatste werken, o.m. topo van de Salle Peter, een verbazend ruime en mooie zaal.
Hierin worden een paar vervolgen gezien dus we moeten toch weer terugkomen.
29/8: Chawresse: Rudi en Paul moeten hun exploratie in Bibber&Blubber opgeven wegens teveel water in
de beek. Er wordt daarom verder getopografeerd in de Réseau des Comblennois. Onderweg ergens 30 m
première gedaan!
SEPTEMBER
4-5/9: Viering 30 jaar VVS te Herent, met BBQ en stampende fuif. Een 5-tal Avalonners nam er de
honneurs waar en amuseerde zich prima.
11-19/9: Mini-expé Anialarra: 3 Avalonners + 1 Marginaal brachten nog een fantastische week door op
“onze” berg. Hoogtepunt was een explo in de terminus van de Nostradamus, met een flinke doorbraak en
zicht op een vervolg!
11/9: Onze twee leraren trokken naar de Chantoir de Abc om er in de Salle Peter menige kubieke meter
grond te verzetten. Vijf meter bijgevonden. Daarna desob in een gangetje “Boyau SENES” genoemd ‘Shit
En Nog Eens Shit).
11/9: Trou du Crane: na een laatste graafdag kunnen we zeggen: definitief afgelopen. Heel veel werk voor
niks. Nu nog de monorail eruithalen.
19/9: Chantoir de Abc: Verdere desob van de Boyau Senes. En opnieuw geraakten ze er niet door....
26/9: Chantoir de Abc: Plaatsing van een nieuwe, sterke poort, evenals een houten constructie en waterafvoerbuis.

OKTOBER
3/10: Fagnoules: ditmaal pompten we de stroomopwaartse sifon aan de dam leeg. Twee grote pompen
klaarden het karwei in een paar uur. We geraakten 10 meter ver, dan werd het te laag.
3/10: Grot van Joel: we gingen daar nog eens helpen. Een put werd vrijgemaakt, kon niet worden afgedaald
wegens touwgebrek.
2-3/10: Annette nam deel aan een secours-oefening in de Réseau de Fresnes.
9/10: Gidsing in Bois de Waerimont van Styx (door Jos & Annette). Deze club stuurde slechts 3 man i.p.v
6 en dat zinde onze gidsen allerminst; en het feit dat ze achteraf in ‘t café hun eigen trappist nog moeten
betalen ook, was helemaal niet naar hun zin... terecht!
10/10: Gidsing in Bois de Waerimont van SC Rochefortoise (door Annette en Rudi). Vlekkeloze tocht,
leuk, en zoals het hoort werden onze gidsen achteraf van het nodige gerstenat voorzien.
10/10: Fagnoules: problematisch leegpompen van de eindsifon (wegens een kleine verplaatsing van de
pompdarm aan de andere kant). Vervolgens topowerk in de Galerie Est, die op een interessant blaasgat
eindigt. ‘s Avonds nog een kijkje gaan nemen in de Chauveau, Mario zal het niet gauw vergeten.
16/10: Symposium Speleo Nederland nabij Utrecht: Mario en Paul werden door vriendelijk onthaald, Paul
gaf er een voordracht.
16/10: Grot van Joel: de vorige keer ontdekte put (10 m diep) werd afgedaald, jammer genoeg loopt het
beneden niet ver door.
17/10: Trou Wéron: Annette met dochter Kim en benjamin Lennert draaiden de klassieke Weron binnenstebuiten.
24/10: Gidsing in Bois de Waerimont van SC Cascade (door Paul & Jos). Leuke dag met onze lawaaierige
maar zeer geinteresseerde Oostendenaars. Diezelfde dag deden Lennert en Peter C. de nabijgelegen Grotte
d’Eprave en Tienne de Moulin.
31/10: Fagnoules: Spannende dag post-sifon met veel gesleur, een vals alarm en stroomgroep in panne.
Topo van de actieve rivier die aan de waterval eindigt. We hebben nu besloten de sifon opnieuw te proberen
te elimineren met straffe middelen en daar werd tegen de avond een overtuigende demo van gegeven.
NOVEMBER
7/11: Trou de la Loutre: weer eens gaan verderwerken in de ultra-natte maar geweldig plezante grot. De
jacht op de verbinding met Galerie des Sources... aartsmoeilijke werkomstandigheden... we geraakten bijna
door een vernauwing... erachter is een vervolg.
11/1: Eeuwen geleden: Abime de Nettinne. De familie De Bie amuseerde zich hier heel de dag, intussen
gingen wat Avalonners werken aan de Chantoir l’Ecluse. Deze eindigt na 30 meter op een sifon. Eens
leegpompen?
21/11: Veronika: een dagje graven ten einde de Réseau du Père Noel. Wordt vervolgd. Bezoek Grotte aux
Cristaux (in de tunnel).
21/11: Annette volgde een specialisatiecursus EHBO van de Speleo Secours te Luik.
24/11: Met onze allersmalste (Rudi) weer naar de Loutre. Rudi floepte gezwind door de versmalling maar
erachter is jammer genoeg geen vervolg.
27/11: Paul & Annette namen weer deel aan het ijzersterk speleofilmfestival nabij Parijs. Paul hield een
voordracht over de Anialarra expedities.
28/11: Galerie des Sources: klassiek bezoek ditmaal. De grot werd zo goed als totaal bezocht en dat wel iets
zeggen daar.

DECEMBER
5/12: Chawresse-Veronika: weer een dag topograferen in Réseau des Comblennois.
8/12: VBSF drink in Leuven.
9/12: Leegpompen van Chantoir l’Ecluse ging niet, teveel water. Dan maar wat rondprospecteren waarbij 1
interessant gat werd ontdekt (een “abime!”)

11/12: het hele weekend was Avalon bezig met het omkaderen van de formidastische 3D-dia voorstelling
naar aanleiding van 30 jaar VVS (Antwerpen). Een voltreffer waarop 300 begeesterde toeschouwers
afkwamen.
Annette liep ‘s nachts een hersenschudding op na een idiote valpartij en kon haar speleoplannen voor de
komende 3 maanden wel opbergen!
27/12: Bois de Waerimont: Nog wat neuzen in Salle des Départs + opleiding Stefan tot “Bois de
Waerimont-gids”.

BESLUIT
Een buitenstaander die dit verslag leest zal weer eens beseffen dat grotten ontdekken een massa tijd en
engagement vraagt. 19 keer Fagnoules en 21 keer Chantoir de Abc, en diverse keren Veronika-Chawresse,
Bois de Waerimont, Trou de la Loutre, Grot van Joel, Emotions, Crâne en Chantoir de l’Ecluse.... We
kunnen dus gerust zeggen dat we elke weekend wel ergens in een grot zaten te werken!
Al ons gewroet leverde weer flink wat honderden meters première op (vooral Post-sifon Fagnoules en
Chantoir de Abc).
Maar tussendoor werd toch nog de tijd gevonden voor leuke klassiekers zoals Galerie des Sources, Réseau de
Fresnes, Abime de Nettine, Manto-St-Etienne, Haquin, Eglise, St-Anne, Trou Ozer, Trou Wéron enz.
En ook onze sociale verplichtingen kwamen we meer dan na, meer nog dan enkel toeschouwer/deelnemer te
zijn, werden er Avalon-presentaties gegeven op de Rendez-Vous de l’Explo, een BID-avond, Speleofestival
te Parijs en het Symposium van Speleo NL. Tevens verleenden we medewerking aan de organisatie van de
vieringen 30 jaar VVS (zowel te Herent als te Antwerpen).
We bezochten ook prachtige grotten in het buitenland, vooral de Aude blijft in ons geheugen gegrift en die
streek zal ons gauw terugzien. De Anialarra-expé was weer een voltreffer, met speleo op serieus niveau,
ondergrondse bivaks en tot ieders plezier weer een kilometer première.
Nee, van stilzitten kan men ons weer niet beschuldigen!
Maar niet alles was koek en ei. We dienden ons clublokaal te verlaten en vonden tot op heden nog geen
waardig alternatief. En dit laat zich merken in onze vergaderingen die door steeds minder mensen worden
bijgewoond. Ons ledenbestand bleef status-quo doch meerdere van die leden deden nog amper (of geheel
niet) aan onze activiteiten mee. De club werd dus weer herleid tot een harde kern van (heel ruim gerekend)
10 speleo’s en als je dan ziet wat die hierboven allemaal deden dan begrijp je dat dit niet kan blijven duren.
Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord. Doch het vinden van vele handen blijkt niet makkelijk
te zijn.
Het zal zeker één van de grotere uitdagingen worden die ons de komende jaren wacht.
Paul De Bie
Voorzitter

