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Januari 

2/1: Grotte des Surprises (Erik, Annette, Paul): Geslaagde  fototrip gepaard aan een rondleiding voor Erik die de 

grot niet kende + een graafsessie in het zaaltje ten einde de galerij rechts in het verlengde van de Salle Enfin. 

 

 2/1: Résurgence de Goffontaine (Sven DV)  Na 3 weekends werken samen met Cascade om de versmalling te ver-

breden om het duikbaarder te maken duikt Sven tot aan de fond voorbij de S2. Mooie schacht-spleet die 60° duikt. 

Sven verwezenlijkt een van zijn dromen  

 
3/1:  Vallei Lembrée (Paul DB): Prospectie zonder resultaten. 

 

8/1: Foto-avond van de expeditie van Rudi in Nepal. +- 14 personen aanwezig en een goed gevuld programma 

(veel foto's).  

 9/1: Martelange voor Gleb. Hij  heeft er enkele carrières bekeken. 

 10/1: Emotions voor Paul & Annette: 2de fototrip in de Grotte des Emotions (Salle de la Méduse, Galerie Ar-

dèche, Galerie des Gours).  

10/1: Bonheur voor Jos, Dagobert & Erik.  Desobtrip in de Trou du Bonheur. Heel veel puin geruimd in de Chemi-

née des Coraux.  

16/1: Prospectie voor Paul.  In de sneeuw boven Trou des Côtes 2 dolines bekeken + grotje Ferrières  

17/1: Prospectie voor Paul & Annette - Lembrée.  De flank van de vallei werd ter hoogte van de grote doline af-

gezocht. Echter niets te vinden.  Enkele ander grotjes gezocht maar niet gevonden uitgezonderd Grotte de la Brou-

ette.  

17/1: Trou du Chien door Jos, Mario & Erik: Klassieke tocht waarbij Erik het equipeer- en désequipeerwerk voor 

zijn rekening neemt. 

22/1: Surprises voor Paul en Annette. Verder explo waarbij ongeveer 3 m gevorderd werd. Blijft smal dus nieuwe 

plop gezet. Er is toch wel tocht aanwezig. Wordt vervolgd. 

23/1: Fontaine de Rivîre: duiktrip+ fototrip in twee ploegen: 

Eerste ploeg: Paul + Annette, Jack en Stephane hebben mooie foto’s van het meer gemaakt alsook van de prachtige 

bovengalerij. We hebben het resultaat tijdens de vergadering mogen bewonderen. 

Tweede ploeg: Erik, Annemie, Gleb, Sven, Jos, Peter C., Liam, Peter VDB., Paul VI. Zij hebben zich geamuseerd met 

bootje varen op het meer en natuurlijk hebben ze assistentie verleend aan de duikers. De “GO Pro” van Liam is 

mee geweest met de duikers en zo kon men zien dat de bodem van het meer verrassend genoeg op een echt blok-

kenstort lijkt. 

  



30/1: Grotte de l’Isbelle: Paul, Annette, Dago, Erik, Frank 

Volgens onze Paul is dit één van de mooiere grotten die ons landje bezit en vooral de bovengalerij zou 5x mooier 

zijn dan de galerie des Merveilles in de BDW. Ook hiervan zijn prachtige foto’s getrokken en getoond 

31/1: Noû Bleu: Annemie, Paul VI, Jos. 

Een buitenkansje voor deze drie!  Ze werden gegidst door Albert Briffoz himself, een kranige man van 71 jaar oud. 

Ze kwamen ogen te kort om al de pracht van deze grot op te nemen. Ook hier zijn mooie foto’s getrokken door PVI. 

 Februari 

06/02: Grotte Charles voor Paul en Erik. Een geconcretionneerd grotje dat  bestaat uit drie verdiepingen met in de 

onderste een klein riviertje. Beneden de grot ligt nog een grote porche met een smal oplopend pijpje met tocht � 

Direct Hilti actie. Het passeert nog net niet. 

 

09/02: RVB. Voorbespreking van de Algemene Vergadering. 

 

11/02: Fort Edegem voor  Paul. Hij gaat naar het Fort van Edegem in functie van de 'Dag van het Park'. 

 

13/02: Fort Edegem voor Dagobert en Erik. Zij gaan ook eens loeren naar de mogelijkheden om een soort speleo-

parcours te maken.  

 

13/02: Grotte Vieuxville voor Frits (Grsc) en Paul. Kamikazeverbreding door Fritz waarna Paul wel moet volgen . 

Weeral 20 à 30 m erbij. De grot heeft nu al zo'n 250 m ontwikkeling waarvan 50 m première. 

 

14/02 Trou des Côtes + D3  voor  Paul en twee mooie dames van Plecotus voor een vleermuizentelling. 

Ze hebben er zo'n 11 gevonden, waarvan 9 hoefijzerneusjes. Ook in de D3 zat er één vleermuisje 

 

14/02: Trou du Bonheur voor Dagobert, Erik en Jos. Verder werken in de Cheminée des Coraux. Er zijn weer ton-

nen puin naar beneden gekomen en versast. 

 

08 - 12/02: Doubs voor: Ellen, Kim, Kevin en Hans van Avalon + 5 sterkere 'jongeren'. 
1ste dag: Gouffre de la Legarde. Omdat ze met veel waren, werd er nogal kou geleden wegens de wachttijden her 

en der.  

2de dag: Baume des Crêtes, ditmaal in twee ploegen om minder kou te moeten lijden. Tot net voor de collecteur 

geraakt . Eenmaal buiten werden ze verwelkomd door sneeuw! 

3de dag: Vauvougier: ook in twee ploegen. Enkel de laatste 40m put niet  afgedaald. Buitengekomen in het donker. 

 

01- 12/02: Yucatan (Mexico) Sven en Gleb. 

Ze hebben er 9 dagen gedoken. De eerste vijf waren in functie van Gleb zijn duikbrevet. Daarna werden er enkele 

fantastische duiken gedaan: zeer geconcretionneerd, alles wat je maar kan verzinnen. Ook de haloclines (onderwa-

ter zout/zoet watergrens) waren soms fantastisch. 

21/2: TDC voor Paul: solo naar de TDC om daar zijn nieuw fotomateriaal verder te testen 

26/2 : AV Avalon met een grote opkomst (waarvoor dank). Verslagen, budget en verlofplanningen werden over-

lopen 

27/ 2: Lidar-prospectie voor Jos en Dagobert: Sinsin/Nettine/Heure. De prospectie leverde niets op 

28/2: Fagnoules vleermuizentelling voor Paul en Nicolas samen met Plécotus (Jonathan en Pierrette) vleermui-

zen tellen in de Fagnoules. Ze zijn gedwongen om de boveningang te nemen omdat de benedeningang volledig 

maar dan ook volledig isingestort. In totaal werden er 19 exemplaren gevonden van 4 verschillende soorten.  



Maart 

5/3 : A113 voor Paul. Dit is een blaasgaatje boven de TDC dat we jaren geleden ontdekt hebben en waar al enkele 

malen een beetje aan gewerkt is. (Nvdr dit zal later de Mouflons worden). 

6/3 : EHBO-opleiding voor 10-tal mensen: Annemie, Annette, Kim, Ellen, Hans, Gleb, Dagobert, Tobias van Avalon 

en 2 niet clubleden. 

12-13/3 : Fagnoules voor  Paul, Kim, Annemie, Peter Coun, Jos, Nicolas, Erik (Avalon); Frits (GRSC); Marie, Bas-

tien, Jonathan (Plecotus).  Uitgraven van de ingang van de Fagnoules nadat deze volledig was ingestort. Een tita-

nenwerkje dat op 2 dagen werd gefixd.  

13/3: A113 in Hamoir voor Paul. (Namiddagactiviteit) Boven TDC ontmoeting met een troepje mouflons.   

19/3  Algemene vergadering VVS voor Annette, Annemie, Dagobert; en Tobias en Kevin als bestuursleden. 

 20/3  Haute-Marne voor Jos. Verdere prospectie en desob 

20/3  A113 in Hamoir, Paul & Peter Vandenbulte (namiddagactiviteit).  Verder puin ruimen.  

26/3 Abri onder de Grotte Charles in Vieuxville, Paul & Annette. Vorig eindpunt weggeplopt waardoor het pas-

seerbaar is. Er wordt een dalende gang met U-bocht gevonden. +- 10m première. 

April 

3/4: Mouflons voor  Paul (namiddagactiviteit) Er werd een  kleine opening in een rotsplaat vergroot. 

5/4: Mouflons voor Paul en Annette. 

7/4: Grotte de la Brouette  voor Paul (Lembrée, menselijk skelet). De archeologen blijken er in geen jaren te zijn 

geweest.  

9/4: Nou Moulin voor Erik en Gleb. Ze keren de grot binnenstebuiten. De Gruyère is nu zeer goed gemarkeerd met 

pijlen 

10/4: Mouflons voor Paul en Annette. Er wordt verder geruimd en er wordt plaats gemaakt zodat men al eens 

zittend kan rond kijken.  

10/4: Bonheur voor Rudi, Frank, Dagobert en Jos. De smalle diaklaas wordt door Rudi onderzocht en er is geen 

vervolg. Ze wordt nu als stockageruimte voor puin gebruikt. Cloche 2 is terug ingestort maar blijft de exploratoren 

intrigeren.  

?/4 L’en Dolot -  Haut-Marne voor Jos.  Hij speelt zijn sleutels kwijt in een veel smallere grot dan wat hem verteld 

was. 

?/4 Grotte Tourtois Raque (Dordogne) Dagobert en gezin. Een heel mooie toeristische grot die maar in 2010 open 

ging voor het publiek. Een aanrader. 

16/4: Paul en Annette Speleo Secours Floreffe 

17/4: Annette en Kevin Speleo Secours Trou Bernard  

17/4: Trou des Mouflons voor Paul.  

17/4: Gidsing BDW: Annemie, Mich en Mario van TRT: alles vlot verlopen 



23-24/4: Fort Barchon:  Paul VI, Annemie, Kim en Toni  +  Steven De Bie van TRT :  het was heel druk en heel ple-

zant. 

24/4:  Gidsing BDW Jos, Dago, Erik  van Tes Nauwe  ook vlot verlopen + openen van Préhistorique. 

Mei 

6/5 Grotte Charles (Vieuxville) voor Paul (solo). Verdere desobstructie werken . Wordt vervolgd. 

6/5 3D-projectie in Han-sur-Lesse  voor Paul en Annette. Flinke opkomst en magnifieke beelden. 

8/5 Mouflons (Hamoir) voor  Annette en Paul. Buiten was het liefst 27°C! De grot zoog flink aan. Zeer veel puin uit 

het “gangetje” gehaald.  

4-8/ 5 Haute-Marne voor Jos, Dagobert, Mario, Peter V, Liam, Erik, Annemie, Paul VI.  

Dag 1: poging tot stutwerken in de “Grotte de la Résurgence temporaire du Vannon”. Wegens te instabiel wordt er 

definitief een kruis over gezet.  

Dag 2: Tocht in de Réseau du Chaland, zondermeer een van de mooiste grotten van Noord-Frankrijk, die we enkele 

jaren ook al eens deden. Men ging tot aan de “laminoir”. 

Dag 3: Tocht in de Deujeau, onderdeel van de Réseau du Chaland. 

Dag 3: Uitgraven van het dassengat, dat na het verwijderen van de nodige dassensmeerlapperij en rotsplaten, een 

echt grotje bleek te zijn. Momenteel zit men er een meter of 4-5 in. Uit een spleet komt er hoopgevende koude 

tocht. (nvdr. Dit zal later de Tonnerre worden) 

14-15/05 – Haute-Marne voor Jos - Résurgence de Vannon. Jos werkt 2 dagen solo aan het vervolg.  

13-16/05 Côte d'Or voor Paul, Annette, Gleb en Annemie 

Op vrijdag 13/05 komen P&A aan in een kletterend 2-uur durend onweer dat de camping in een beek verandert.  

14/05 : De Neuvon staat op het programma. Gelukkig is de grot geëquipeerd wat hen toch een 2-tal uur uitspaart. 

De bedoeling was om tot in de Prédateur te geraken maar omdat de rivier in crue staat is de grot zeer nat en moe-

ten ze zelfs al in de Porcelaine enkele VM passeren. Aangekomen in de Salle de la Cascade zien ze een bulderende 

waterval.  

15/05 : Combes aux prêtres via de Rochotte. Aan de ingang horen ze zowaar reeds de rivier bulderen die 100m 

lager stroomt. Dat belooft... De ploeg passeert de kabel over het meer nog, die nu 30 cm onder water staat maar 

dan is er teveel water. Gleb en Annemie gaan nog net iets verder (zij zijn in neopreen de anderen in ponto) maar 

keren na een tijdje terug. Op de terugweg doen ze nog de Réseau Ben, volgens Gleb het mooiste stuk 

16/05 : Inpakken en huiswaarts 

21/05: Mouflons voor Paul solo. Maken van een bekisting rond het gat. Daarna graaft hij nog wat verder en vind 

zowaar een interessant gat naar beneneden waar een felle tocht uit komt.  

22/05: Edegem voor Tobias, Jos en Dagobert. Voorbereidingen voor het de Dag van het Park. 

28/5: Mouflons voor Paul en Annette. Zicht op een interessant vervolg, smalle kloof(20 cm), veel tocht.  



28/5:  Edegem voor Dag van het Park door Tobias, Erik, Paul, Jos, Annemie en Dagobert.  Voorbereidende werk-

jes zoals parcours equiperen, fort opgeruimd en kindvriendelijk gemaakt, de weg naar boven toegankelijk gemaakt, 

brouwer laten komen, frigo's ingeladen enz... 

29/5: Dag van het Park in Edegem. Grote opkomst van clubleden waarvoor dank! Het weer was beter dan voor-

speld maar toch niet super. Activiteit voor de kinderen was een groot succes. 

Juni 
 

4/6: Journée de l'explo voor  Jos, Paul en Annette. Veel volk aanwezig, allerlei voordrachten, een geslaagde bij-

eenkomst. 

 

5/6:  fototrip in Fontaine de Rivîre voor  Hans, Ellen, Paul en Annette  

Zwaar geladen met 2 boten, zak met lampjes, zak met fotomateriaal en dit allemaal om die ene sublieme foto te 

kunnen maken van het meer. (Nvdr ondertussen heeft de beste foto reeds in de Spelerpes gestaan) 

10/06: Mouflons voor Paul en Annette.  Er viel veel puin te ruimen na de plop van vorige keer. In totaal is het grot-

je nu ongeveer 5 m diep en gaat het verder schuin naar beneden.  

10-18/06 Haute-Marne voor Jos 
Jos heeft verder gegraven, geplopt, en puin geruimd. De tocht (8°C) komt nog altijd van het gangetje rechtdoor. 

Het is opgevuld met klei en kleine ronde zwarte rivierkeien. In de zijtakken links en rechts is er geen tocht. Uit het 

andere gat, hogerop de helling, waar éérst werd gegraven, kwam meer tocht, maar het is daar veel te onstabiel om 

er verder te graven. 

12/6 Fototocht in de Bois de Waerimont voor Annette, Paul, Nicolas. Paul nam op verschillende locaties, waaron-

der Salle Zen, foto's. 

 13/06 Jumaren in de fabriek voor Annette, Erik, Kim. Veel stof en duiven.  

15/06 Jumaren in de fabriek voor Gleb, Hans, Marc, Paul 

18/06 Abîme de Beaumont voor Erik, Gleb, Sven DV. Geslaagde tocht tot achteraan de grot. Iedereen geraakte 

door de S-bocht 

20/06 Jumaren in de fabriek voor Annette, Erik 

26/6 Trou du Bonheur voor Erik en  Dagobert. Cloche 2 bleek volledig terug toegevallen dus opnieuw ruimen maar 

na enige tijd komt een ware modder- en puinstroom naar beneden. Hetgeen betekent dat ofwel erboven een grote 

ruimte zich aan het ledigen is (dat is althans de hoop) ofwel dat er zich aan de oppervlakte een doline aan het vor-

men is.  

Juli 

2/7: Grotte Sainte-Anne  voor Toni en Kim. Toni en Kim gingen Toni’s vader gidsen tot aan de basis van de brie-

venbus en terug. Kim ging nog snel kijken in de gekuiste gours, maar er bleek geen water in te staan.  

3/7: Grotte Sainte-Anne  voor Mario en Marjo.  Mario en dochter Marjo gingen Robbert (vriend Marjo) gidsen. Ze 

gingen tot aan de brievenbus en deden daarna nog de rivier. Mario bevestigt het verhaal van Kim over de gours: 

geen water.  

6/7: jumartraining maar voor wie? 



 9/7: Traversee Bebronne-Clisore  voor Erik, Paul, Annette gegidst door Patrice Dumoulin. Fijne trip doorheen een 

berg. Clisore minder moeilijk dan het artikel in Regards deed vermoeden, wel veel gekruip maar nooit erg smal. 

Bebronne ruime grot met veel concreties die jammer genoeg flink bemodderd zijn  

17/7: Fagnoules voor Frank en 2 zoontjes Kamiel en Lucas, Erik, Paul, Annette. Paul zag zich wegens ribperikelen 

genoodzaakt om vooral de anderen te laten werken ☺ ☺ maar had wel een remork vol materiaal bijeengesprok-

keld (vooral 35 mm dikke betonplexstroken). Het uitgraven van de ingang duurde een uur. Daarna trokken Frank en 

Erik + de pagadders de grot in voor een tocht tot aan de waterval. Kamiel kroop zelfs nog door de Siphon Moche! 

Flinke gastjes! Intussen timmerden P&A een zeer stevig afdak in elkaar. Hierdoor is de ingang nu echt wel be-

schermd tegen verdere afkalving van de modderwand erboven.  

21-23/7 Haute-Marne voor Jos, Peter, Liam en Dagobert. 
Verdere desobstructiewerken in de Tonnerre waar we stapje voor stapje verder in vorderen. Maar het is er nog 

niet gewonnen.  

Augustus 

29/7 tem 21/8 Anialarra voor  Kim, Paul, Annette, Lieven, Erik, Gertian (Spero ), Frits (Grsc)  

Voor het volledig verslag verwijs ik graag naar het uitgebreide jaarverslag dat Paul ondertussen heeft gemaakt en 

verdeeld (bedankt Paul). Het was wel een bewogen aflevering:   Paul, Annette en Frits zijn gaan helpen bij een se-

cours  in de AN308. 

 
7-12/8 Pre congress Wales (Llangattock) voor Annemie en Paul VI  
7/8 Ogof Craig a Ffynnon (tot het eindpunt en terug) 

8/ 8 Agen Allwedd ("grand circle") 

 9/8 Ogof Cnwc --> Daren Cilau (doorsteek) 

10/8 Ogof Draenen (round trip) 

11/8 Otter Hole ("over tide" trip) 

12/8 Dagwandeling in de omgeving 

 

14-19/8 Eurospeleo Yorkshire Dales (Austwick) voor Annemie en Paul VI  
14/8 Ease Gill (via de "high level" van Lancaster Hole naar  Fall Pot en vervolgens naar Stake Pot, van daar naar 

beneden naar de Main Drain, via de Main Drain naar Oxbow Corner en terug naar Stake Pot en Fall Pot, en van 

daar terug omhoog en terug naar Lancaster Hole) 

 15/8 Dagwandeling naar Settle en terug. 

 16/8 Gaping Gill - Disappointment Pot (doorsteek) 

18/ 8 Upper Long Churn Cave - Alum Pot (doorsteek)  + Karstwandeling Malham Cove en Gordale Scar 

19/ 8 Rowten Pot (tot beneden en terug, -105 m, regen en daardoor een heel beperkte grotkeuze) 

 

Twee goed gevulde weken waar ook heel wat ander VVS’ers aanwezig waren (Eurospeleo dan) 

 

28/8 Trou du Bonheur  voor Jos en Erik. Verdere desob aan de cloche 2. 

September 
 

3-4/09 Speleobox op de jaarmarkt van Edegem voor heel veel leden. Allemaal van harte bedankt om de 2 dagen 

weer vlot te laten verlopen. Het werd ons beste jaar ooit 

10/09 Bonheur voor Jos en Annemie. Graven in de Cloche 2. Je ziet nu 7 meter hoog, en van daaruit tot de opper-

vlakte zou nog 7 meter zijn. In het bos is er niets van te zien.  

10-11/09 Brevet A voor  Gleb en Erik als cursisten, Paul VI als lesgever. Er was geprobeerd de groepjes op te split-

sen volgens niveau, maar daar was blijkbaar iets misgelopen. Erik bleek de eerste dag te zijn ingedeeld bij de abso-

lute beginners. Er waren 2 secours: eentje was flauwgevallen op het touw. De volgende dag gleed er iemand uit, en 



daarbij raakte zijn schouder uit de kom. Leerzame incidenten :  het nut van het meesleuren van een EHBO-setje 

werd duidelijk, alsook het gevaar van druivensuiker. 

17/09 Galerie des Sources voor  Erik en Jos. Klassieke trip.  eerst werd de Réseau Daniel bezocht, tot de gegraven 

ingang achteraan. Daarna werd de rest van de grot bezocht, waarbij een hoop carbuur gevonden werd, ook recen-

te.  

24-25/09 Jongerenweekend in De Goede Hoop van Technico: Kim (als begeleider), Lukas en Kamiel. Touwtech-

nieken inoefenen. 

10-25/09 Anialarra. Week 1 : Paul, Annette, Tobi, Frits en Jack. Week 2:  Paul, Annette, Tobi, Mark en Dagobert. 
Het was een geweldig goed kamp, mede door de ontdekking van de Regalo met de Puits de l´Adrénaline, op het 

einde van het verlof. Er werd gewerkt in de Plumas, de Babosa, de Pokemon. Er werd verder gewerkt in de Antarti-

ca, die al langer bekend was maar die niet te doen was door sneeuw en ijs. Ook nu is er nog een ondergrondse 

gletsjer, en een 50 à 60 meter hoge galerij met sneeuwbergen. De Antartica verbindt met een andere grot (AN211), 

die ooit ontdekt is door een andere club. Er werd nog een lange tocht in het systeem gemaakt (restjes topo en op-

ruim). Tobi en Dago maakten allebei, maar niet samen, een wandeling naar de Pic d'Anie. De nieuwe knie van Mark 

werd getest en goed bevonden. 

 
Oktober 

1-2/10 : Brevet A voor Erik, Gleb als cursisten en Tobias als begeleider. Er werd heel het weekend aan de touwen 

gehangen in de steengroeve van Villers-le-Gambon. 

 

3/10: Préhistorique voor Jos. Wat rondsnollen.  

 
8-9/10: Jongeren begeleiders weekend voor Kim, Tobias, Hans en Ellen. De oudste jongeren worden door de be-

geleiders ingewijd in het begeleiden. Zaterdag was er een hele brok theorie en zondag speelden de echte begelei-

ders voor kinderen. De begeleiders in spé moesten deze "kinderen" dan begeleiden.        

 
9/10: Gidsing BDW door Annemie en Erik. Gegidsten waren leden van SC Marginal. De gidsing op zich verliep eerst 

nog vlot, enkel in het groepje van Annemie zat er één iemand die de Boyau Botte niet zag zitten. Het groepje met 

Erik deed de hele trip en waren er op een normaal uur uit. Echter op de terugweg ging er in het groepje van Anne-

mie steeds iemand trager en trager. Ter hoogte van de "Hilti" kreeg deze persoon een serieuze flauw-

te/paniekaanval. Gelukkig waren de 2 andere leden van SC Marginal een verpleger en een brandweerman met 

ervaring. Zij hebben samen met Annemie op hem ingepraat en na enkele uren is hij met hulp van de anderen dan 

toch buiten geraakt. Waarschijnlijk lag een te weinig aan eten en drinken aan de oorzaak van al de malaise.  

 
15/10  Lesse Souterraine voor Annemie, Paul VI, en nog een 8-tal speleo's van VVS, UBS, en SN. 
Georganiseerd door de SCUCL voor de openstellers/gidsen van grotten tijdens de Speleologische Dagen van 2015. 

 
16/10 Mouflons voor Paul en Annette. Moeizaam graven in een smal putje van 3 m. Een halve meter lager werd 

door een smalle spleet met veel tocht schuin naar beneden een blok zichtbaar. 

 
22-23/10 Brevet A, 3de WE Met cursisten Erik en Gleb, en lesgevers Tobias en Paul VI 
Zaterdag stond een grottocht in de omgeving van Mont op het programma, zondag touwtechnieken in de steen-

groeve van Villers-le-Gambon. 

 

22/10 Fagnoules voor Peter C, Hans, Ellen, Paul, Annette.  Inspectie waterniveau van de S9 in de Fagnoules 
Aan de voute-mouillante van de S2 was er een gemakkelijke doorgang, maar het plafond kan daar best wat ver-

hoogd worden voor het water weer stijgt. Tot aan de Oufti was er veel water maar het waterniveau van de S9 was 

1 m lager dan het ooit gestaan heeft. Langs de Buc de grot verlaten ging slechts nadat Paul een instorting had op-

geruimd onderaan het ingangsputje. 

 
23/10 Grotte Préhistorique + klassieke Waerimont voor Jos, Dago, Annemie 

Jos en Dago deden een klim in een cheminée in de Salle du Foyer waarvan vermoed werd dat die nooit werd on-



derzocht. Aan het eindpunt waren er wat concreties en een opgevuld gaatje met een beetje tocht. Een vervolg lijkt 

er niet in te zitten. Ondertussen smeerde Annemie de sloten van de Bois de Waerimont en maakte ze de toegang 

naar de klassieke Waerimont vrij die opgevuld was geraakt met puin 

 

24-25/10 Papierslag op Paul zijn werk voor Paul, Mark, Erik, Annemie, Paul VI 
Mark had een camionette van zijn werk ter beschikking gesteld om het papier te transporteren, en 1420 kg papier 

werd dinsdagmorgen afgeleverd bij Smurfit Kappa Recycling. 

 
29/10 Trou du Parrain. Annette, Paul, Benoît Lebeau, Mark Legros. Doel was om verder te exploreren en op het 

diepste punt een plop te zetten. Maar na een grondige inspectie van het eventuele vervolg, bleek 

dit een dichtlopend pijpje te zijn.  

November 

02/11 Chantoir des Fagnoules voor Paul en Annette.  Er worden enkele foto's genomen van paddo's die op den-

nenappels groeien. Daarna wordt het plafond van de eerste ex-sifon op het laagste punt verhoogd (plop met gaten 

van 80 cm lang gezet). 

 

04/11: Grotte de Vieuxville voor Paul en Annette. Topo van het nieuwe stuk dat door Paul en Frits werd bijgevon-

den. Er is tevens zicht op twee vervolgjes met tocht. (4 à 5 m zicht).( de grot meet nu al ongeveer 250 m). 

 

06/11 Mouflons voor Paul en Annette. Na veel werken en ploppen weer enkele meters dieper en verder. Eindelijk 

in een echt zaaltje beland.  Er is goeie tocht.  

 

27-10 tem 6/11  Haute-Marne en Haute-Sâone. Voor Jos, Peter, Liam, Dagoert, Erik en Julans (SC33) 
27/10 Jos gaat samen met Agnes Lamotte, prof archeologie aan de universiteit van Lille, enkele plaatselijke inwo-

ners en een assistent, bezoeken we een heleboel archeologische grotjes, resurgenties, pertes enz. 

Een zeer interessante namiddag, met veel uitleg en twee nieuwe werkplaatsen. 

 

03/11 Tonnerre en Rocheleure. Heel de bende graven ten einde van de door ons gevonden Trou du Tonnerre 

rechtdoor. We vorderen 2 m. ‘s Namiddags gaan Dagobert, Julans en Erik een sondage doen in de Rocheleule in de 

hoop er hyena of mammoet te vinden. Helaas zonder succes. Jos en Erik maken een bovengrondse topo rond de 

Tonnerre waarmee we alle grotjes tegenover elkaar kunnen situeren. 

 

04/11 Deujeau voor Jos, Julans, Liam en Erik (voormiddag). Het blijft een toffe grottocht. 

 

04/11 Tonnerre voor Dagobert en Peter (heel de dag). De anderen komen in de namiddag helpen 

Er worden enkele plops gezet en veel plaats gemaakt naar rechts. Om 2u ‘s namiddags komt de rest van de ploeg 

helpen en we halen veel zand en stenen uit de grot. Op het einde van de dag liggen we voor een pijpje 

dat terug dieper de berg in gaat en Julans kan er 5 m ver in zien. We hopen dat we op de goeie weg zitten. 

Jos en Dagobert topograferen ondertussen ook nog de Trou du Tonnerre. 

 

05/11 Gouffre de Captiot voor heel de groep. De grot is een klassieker in de buurt en we worden aangenaam ver-

rast door de morfologie en het sportieve karakter van de grot. Spijtig was er wel veel  CO2 in de grot. We geraken 

niet helemaal tot achteraan en zullen nog eens terug moeten. Heel wat equipeerwerk te doen. 

 

06/11 Opkuis van het huis, materiaalkuis. Rond 3 à 4 uur in de namiddag is iedereen thuis. 

 

11-13/11 JSS te Han-sur-Lesse voor  Jos, Paul, Annette. 3D scan toestanden in de topowereld. Momenteel nog in 

de kinderschoenen. Wie weet binnen enkele jaren... 

 

13/11 Mouflons voor Paul, Mark.  Stevig gewerkt in toch wel krappe omstandigheden. In een vervolg van wel 20 m 

geraakt, maar  geen duidelijke tocht oorsprong. 

 
18/11 Mouflons voor Paul, Annette. Het is niet meer een ingangszone maar echt een grot met concreties, 

bloemkooltjes en dergelijke. In de vloer de tocht teruggevonden met graafmogelijkheden. Topo 45 m. 



 

17-18/11 Trou du Tonnerre (Haute-Saone) voor Jos (solo). Topo gemaakt. Het vervolg gaat in de berg. Momenteel 

nog te smal maar er valt te graven. 

 

19-20/11 VVS jongeren weekend voor: Kamiel, Lucas en begeleiders: Kim, Ellen, Hans, Tobias. 
Abime de lesves + Weron.  Alles vlot verlopen, wel een beetje moe :-) 

 

19/11 Trou des Charrues + Carrieres des grands Malades voor Gleb, Mario, Erik. Vlot beneden geraakt, fototrip en 

rondneuzen. 

 

20/11 Trou du Chien voor Dago, Frank.  Bovengronds spannend in de storm. Rustige afdaling naar beneden. 

 

20/11 Ronsombeux, Secours-oefening voor Paul en Annette. Dezelfde storm als hierboven die roet in de planning 

gooide. Iedereen probeerde ondergronds zijn ding te doen, wat tot opstoppingen en lange wachttijden zorgde. Dus 

was er tijd voor Paul om wat rond te neuzen en nog mooie explo-mogelijkheden te ontdekken. Bij het afsluiten van 

de dag nog een pseudo secours om een ´stevige´ speleo uit de laatste versmalling te persen. 

 
26/11: Trou de l’Église boot Paul, Annette, Gleb en 4 gegidsten. Een oud-lid van Avalon, Kris Van Hoye, en zijn 2 

zonen Jan en Toon + een vriend Len. Vlotte tocht volgens het klassiek parcours: Bruxellois, holle stalagmiet, afda-

ling langs de orgels, op en neer via de salle des Gours, Babydoll naar de fond en via de Cascades en Pas de la 

Mort  terug omhoog. Bijna op het laagste punt van de grot werd een klein open gespoeld gat opgemerkt door het 

allesziende oog van Paul. Na een beetje gegraaf is hij in een stukje dalende gang geraakt met op het laagste punt 

een opvulling van rivierkeien.  

 

December 

2/12 Vieuxville voor Paul Prospectie op de flanken boven de Ourthe in de omgeving van de résurgence de Nan-

douire. Dan ondermeer de Grotte du Blaireau gaan bekijken: een plat gekropen grot van +/- 100 m, die duidelijk 

wordt gebruikt door een touroperator.  

3/12: Grotte de Vieuxville  voor Paul en  Frits (grsc). 
Het doel was te gaan verbreden in de tochtende spleet die door Paul en Annette was gezien tijdens de topo enkele 

weken geleden.  Frits is beginnen percuteren, maar bij de tweede percutage is een groot blok van de wand de 

spleet ingeschoven en zijn hand zat vast en was serieus gekwetst. Hulp gaan halen was geen optie, dat zou te lang 

duren. Frits heeft dan Paul gevraagd om hem te verlossen door het blok te percuteren. Paul is daar met een men-

geling van koelbloedigheid en wanhoop aan begonnen en ruim een uur later was Frits bevrijd.  Na een summiere 

verzorging zijn ze de grot terug uitgekropen, waarbij Paul Frits niet kon volgen, en naar de chalet gespurt. Daar 

werd Frits min of meer gestabiliseerd in afwachting van de hulpdiensten. Hij werd ten slotte per helikopter naar 

het ziekenhuis overgevlogen waar hij snel geopereerd is. 

 

3/12 Secours Ste-Anne voor Paul en Annette. 
Terwijl de dokter nog bezig was met Frits in de chalet werden ze opgeroepen voor een secours in de Ste-Anne: een 

gebroken been. Na wat getwijfel gezien de omstandigheden, beslissen ze naar daar te vertrekken. Paul zal dus di-

rect terug in een grot moeten kruipen en zo zijn ideeën wat verzetten. Het blijkt een gemakkelijke secours: een 

tienjarig meisje (lichtgewicht!), 10 minuten van de ingang, geen breuk maar een kniekwetsuur met als gevolg dat 

ze niet kan steunen. Het wordt een evacuatie op brancard en boot. Een makkie. Een kleine 4 uur na het alarm is de 

klus geklaard met 11 mensen (7 équipiers ondergronds en 4 bovengronds) en kunnen ze nog een pint gaan pakken 

in het lokaal van speleoclub RCAE die een feestje hebben.  

 

7-9/12 Haute-Marne voor Jos (Solo). Verder werken in de Tonnerre. Korte schets van deze drie dagen: vorige plop 

opruimen, graven, redelijke tocht, last van jagers en daarom Beaume Noire gaan bezoeken. 

 

9/12 Mouflons voor Paul en Annette. Blokken uit putje gehaald, 3 m kunnen zakken, zaaltje in eboulis, 2 interes-

sante gaten, veel tocht. Topo gemaakt, het wordt al een echt grotje 

 



11/12 Eglise voor Erik, Rudi, Dagobert. Verder werken aan nieuw projectje.  Na 6 uur graven, einde op een klein 

driehoekje. Er is een beetje tocht maar niet overdreven.  

 

18/12 Emotions voor Paul, Nicolas, Bart. Uitvoeren verschillende karweitjes. Meteen even deze mooie zaal laten 

zien aan Nicolas en Bart + bezoekje aan de "galerie des Gours". In de Galerie Ardèche werd er een roepsessies in 

het schuin oplopende gangetje gedaan. Paul denkt dat  ze een circuitje maken en terug gaan uitkomen daar waar 

we enkele jaren geleden gestopt waren met graven. Hier gaan we dus onze tijd niet meer insteken. 

 

24/12 Abime de Lesves voor  Gleb en Jos.  Bezoek aan de grot tot sifons. Gleb equipeert. Volgende keer equiperen 

ze via de plafonds (touw 50 + 40 + 50m). Nadien wilden ze een bezoek brengen aan de Grotte van Floreffe. Deze 

was echter gesloten, en daarom werd de dag beëindigt op de kerstmarkt. 

 

27/12 Mouflons voor  Annette en Paul.  Plop gezet, daarna naar de Côtes om de rook af te wachten. Deze zoog 

enorm aan. Daarna terug naar de Mouflons, Annette passeert en komt in een grotere ruimte terecht met wortels. 

Zelfs geconcretionneerd. Ook rechtdoor wordt er gegraven, ook hier zijn er weer nieuwe mogelijkheden. Weer 30 

m erbij, ondertussen is er dus al 125 m ontwikkeling. 

 

27/12 Grotte d'Eprave voor Mario, Peter, Jos.  Het was zeer lang geleden dat we er nog geweest waren. Het was 

een prettige hernieuwde kennismaking. Nadien nog langs de resurgentie om het materiaal te kuisen. 

 

29/30  Prospectie door Paul in de vallei 'Inzès Vas'.  Hij vond een vijftal gaten. Ook een grotje van 20 m lang met 

achteraan graafbakken. Echter geen sporen van recente activiteit. 

 

30/12 Nog prospectie door Paul.  De gaten in St-Rahi opnieuw bekeken. Een ervan tocht warm! 

 

30/12 Mario prospectie. Hij  gaat op zoek naar de cheminée van de Grand Malades. Daarna naar de 

Tassons om de ingangen te lokaliseren en de toegangsmogelijkheden na te vragen. Ook nog de Grotte de l'Ermite 

opgespoord. 

 

31/12 Emotions fototrip voor Paul. Door de extreme droogte, kon Paul mooie foto's maken in La Chambre. 

Normaal staat er in het bassin veel water. Nu kon hij er echter droog in om macro-opnames en selfies te maken. 

 

  



Conclusie 
 

2016 was weer een zeer gevuld jaar voor Avalon. In België bleven de grote ontdekkingen echter uit. De Mouflons 

leverde wel al wat première meters op maar in de Bonheur trappelen we toch wel al een tijdje ter plekke. Wat het 

buitenland betreft mogen we weer terugblikken op een zeer geslaagde Anaialarra expedities waar de ontdekking 

van de “Sima Regalo” een prachtig orgelpunt was. Verder zijn we ook goed bezig in de Haute Marne. En hopelijk 

breken we in 2017 door in iets nieuw.  Ook hebben heel wat leden zich ook buiten de Avalon activiteiten ingezet 

voor het VVS.  Verder hebben we in 2017 ook weer enkele buitenkansjes gekregen om verschillende afgesloten 

grotten te kunnen bezoeken. 

Ik wens jullie dan ook te bedanken voor al jullie inzet en hopelijk mogen we in 2017 even veel plezier beleven aan 

onze hobby. 

Cijfers 
 

Klassiek België 12 

Explo België 52 

Gidsingen  6 

Explo Buitenland 10 

Klassiek Buitenland 9 

Duiktrips  (binnen en buitenland) 4 

Fototrips  5 

Jongeren 3 

Secours (opleiding) 4 

VVS Brevet 3 

Training en Parcours 6 

Voorstellingen 4 

Festiviteiten + voorbereiding 6 

Club werking 4 

 

Sommige trips zijn 2x geteld, bijvoorbeeld de foto/duiktrip in de Fontaine de Rivïre is zowel bij foto als duiktrip 

geteld. Ook werden de klassieke trips in de Haute Marne apart geteld. Meerder dagen explo in het buitenland 

(Anialarra / Haute Marne) werden dan weer maar als 1 activiteit geteld terwijl ze steeds over meerdere dagen of 

zelfs weken gingen. 

In totaal waren er 128 activiteiten waarvan er sommige dus meerdaagse activiteiten zijn maar evengoed zijn er 

activiteiten geweest die maar enkele uren in beslag namen. 

 

Maar we mogen gerust zeggen “We zijn weer goed bezig geweest”.  
 
 

Verslag : Dagobert L’Ecluse  


