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Speleofotografie
De schrijver van dit artikel
is verantwoordelijk voor
een aantal Pierk voorkanten. De redaktie kent zijn
werk ondertussen en is
altijd zeer gecharmeerd van
zijn fotografische kwaliteiten. Maar fotograferen doe je niet alleen, een goeie foto maak je met een
team. Zijn vriendin is een van die vaste team-leden en samen hebben ze al
heel wat afgeschoten. Een aantal jaren geleden stuurde hij een foto op voor
de Speleo Project's kalender, helaas kwam hij niet door de allerlaatste ronde
heen, (iets waar deze redactie niets van begreep). Die foto werd toen dus, in
1998, door ons als voorzijde van de Pierk gebruikt. Intussen heeft hij zijn
eigen Birthday Calendar uitgegeven. Een groot succes, bleek op de ALV.
Bladzijde 16

Werkgroep fysische speleologie
Uitgebreid verslag van de aktiviteiten van deze werkgroep die al
bestaat sinds 1984.
Zoals exploraties in de Galerie des Sources. Een langlopend project
waar deze werkgroep zijn tanden in heeft gezet. Met als resultaat vele
nieuwe meters grot, een
grondig geologisch en
hydrologisch onderzoek
en een prachtige topo.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de geweldige verhalen overgebleven. Je
leest er alles over op...
... Bladzijde 40

De biologie werkgroep van Speleo
Nederland door de jaren heen.
Mooi verhaal over de vele expedities en ontdekkingen van de leden
van deze bijzondere werkgroep. Noord Afrika werd meerdere malen
bezocht.
Een van de hoogtepunten van deze reizen was
de ontdekking van een
nieuwe spin "Dysderocrates regina". Dit artikel heeft ook een uitgebreide bibliografie.
Bladzijde 5 0
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Grotte de Gournier
Tjerk Dalhuisen neemt ons mee naar de
mooiste ondergrondse canyon van de
Alpen. De Grotte de Goumier ligt in de
Franse
Vercor,
vlak
naast
de
touristengrot Grotte de Choranche.
Het beeldmateriaal van deze reportage
is afkomstig van Adrie de Kok.
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Bladzijde 3

Botswana
Eindelijk weer eens een artikel over grotten op het Afrikaanse
continent. Auteur Maarten Poot neemt ons mee op een
ontdekkingstocht naar de Drotsky Cave in Botswana. Een expeditie
naar een land als Botswana met veel inheemse 'wilde' dieren geeft de
nodige problemen, bijvoorbeeld loslopende koeien en geiten maar
ook vervelende olifanten die bomen over de weg gooien. Als je meer
wilt weten over guanoregen en andere wetenswaardigheden over dit
Afrikaanse land moet je dit artikel zeker lezen.....
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Weird Science
Het kersverse Pierk redactielid Michael Bouma, uit het verre
Friesland heeft een artikel samengesteld over Weird Science. Het is
een technische verhandeling over resistivity. In normaal Nederlands
het meten van de electrische doorlaatbaarheid van de ondergrond.
Op de Speleologische Dagen en Nachten zou hier een workshop
over worden gehouden, helaas ging deze dit jaar niet door, maar
gelukkig hebben we nu dus wel een artikel over dit onderwerp.
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Doorbraak in Morville
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Colofon
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Summaries

Een tocht naar een bekende grot in Belgie en een verslag
van een belangrijke doorbraak in een van de graafprojecten van de fysische speleo groep
Pagina 3

Expeditie
Berger 2001
Een wel zeer uitgebreid
verslag
van
de
succesvole
expeditie
die Speleo Nederland
had in de Berger. Een
groot
aantal
leden
haalde de bodem van
deze enorme grot en
namen stoere verhalen
mee naar huis. Dit
verhaal is daar een van.
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Besmet met het
Verneau-virus
Een spannende tocht in
de collecteur van de
Verneau en het verslag
van een nogal natte doorsteek in deze sportieve
grot.
Luchtig geschreven maar
met als ondertoon een
om
de
waarschuwing
doorsteek niet te licht te
nemen.
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GPS De verschillende projectietypes en de ellipsoïden.
Iedereen die wel eens met
een kaart in combinatie met
een GPS werkt wordt
geconfronteerd met de vele
verschillende
referentie
systemen
die
gebruikt
worden. Moet je nu de
U.T.M. methode gebruiken
of het Lambert systeem? en
welk Lambert systeem want
er zijn er meer dan een.
Paul Courbon van Hades,
VVS
probeert
wat
in
deze
duidelijkheid
materie te scheppen.

nhoud
Redactioneel

28

Summaries

32

GPS De verschillende projectietypes en de ellipsoïden
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Een verslag van het
bezoek van Maarten
Poot aan de Cumberland Caverns in de
TAG area (Tennessee
Alabama,
Georgia)
tesamen met de Cumberland Grotto. Vooral
de "Crystal Palaces"
met enorme gipsbloemen
maakten
op
veel
indruk
Maarten.

De Jura, maar dan
anders. Een verslag van
het bezoek aan een
aantal grotten in het
zuiden van de Jura.
Vooral de sfeer wordt
goed weergegeven in dit
artikel van de hand van
Sjef Wester en met
van
Pauline
foto's
en
Rob
Barend se
Winkes.
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De Lot, september 2001
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Summaries

Een lang weekend duiken in de Lot, een van de mooiste
duiklocaties van Europa. Verslag van een succesvol
duikweekend waarbij zelfs een waterscooter wordt
gebruikt.

Warmte op
commando
Een artikel waarin een
aantal gadgets worden
de
voorgesteld
die
verkleumde speleoloog
het
leven
behoorlijk
kunnen veraangenamen.
Gaan we binnenkort in
verwarmde pakken de
grot in?

Richtingsverlies
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Jos Burgers vraagt zich
af wat de oorzaak is
van kompasafwijkingen
en begint een mini
onderzoek met eventueel
een
grootschaliger vervolg op de
komende
Algemene
Leden Vergadering.
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DEARDECHE
weer eens even anders

Wat doe je als je net een
cursus
grotduiken
hebt
gedaan? Precies, dan ga je
de eerste de beste vrije dagen
gebruiken om het geleerde in
de praktijk te
brengen.
Wegens het klimaat werd
gekozen voor het niet zo
bekende gebied de Ardeche.
Een leuk verhaal met foto
materiaal van Peter Goossens

Redactioneel

Colofon
Summaries

36

Pagina 4
Artikelen

De Spitknijper
Elke sport heeft gadgets. De
Pierk heeft er zelfs een rubriek
aan gewijd. Toch willen we de
aandacht richten op dit geval.
Het is geen bahco, geen tang
en het is geen spit sleutel maar
heeft de voordelen van alle drie
in zich verenigd. Blijft het
probleem van het gaatje boren
voor de touwtjes.

Pagina 23
Ook deze vakantie zijn
onze leden aktief in de
wereld
met
diverse
aktiviteiten. In de artikel
wordt de expeditie voorgesteld die op zoek gaat
naar nieuwe grotten op
het eiland Madagascar in
Juli 2003. Sponsering kan
via een mooi t-shirt.
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Met Pasen in de Gard
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Genieten van de grotten in de Gard. Jos Burgers neemt
ons mee op een tocht door de diverse grotten in de Gard.
Een bezoek wordt eenvoudiger gemaakt doordat van elke
grot de coordinaten zijn meegegeven.
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Het Touwtjesstatief
Soms wordt je getroffen door
iets dat zo simpel is en zo
voor de hand ligt dat je
onmiddelijk denkt "waarom
ben ik daar nou niet
opgekomen". Deze simpele
oplossing voor bibberige
problemen geeft fotografen
een extra "stevige" hand.
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Trou de Crevés
Wat doe je als je een
uitnodiging krijgt voor
een grot die normaal
gesproken
niet
toegankelijk
is?
Maarten van
Oene
hoefde zich in ieder
geval niet lang te
bedenken en beschrijft
in
dit
artikel
zijn
belevenissen in deze
grot.
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Kreta 2003
Door al het Madagascar geweld zou je haast vergeten dat er afgelopen
zomer ook mooie tochten naar andere lokaties zijn geweest. Een groep van
Belgen, Nederlanders en Polen is afgelopen zomer naar Kreta vertrokken en
heeft als tweede groep de bodem van de diepste grot van Griekenland
bereikt. De Gorgothakas met een diepte van 1208 meter.
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En wat denken anderen hiervan?
Wellicht wat ondergesneeuwd door het Madagascar geweld van de vorige keer, maar wederom een artikel van
J.P van der Pas die wellicht het een en ander zal beroeren.
Mogen we dit de column van de Pierk gaan noemen?
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Kersttocht 2003 : Bar-Ie Duc
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Tweemaal een artikel van dezelfde tocht in de Pierk? Zijn
ze gek geworden? krijgen we straks wellicht van een tocht
met vier deelnemers ook vier verhalen in de Pierk? Nou
nee, dat is niet bepaald de bedoeling, maar de beide
verhalen hebben elk een uniek uitgangspunt voor dezelfde
tocht. Oordeel zelf :

Het verhaal
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Het verhaal van Sjef geeft aan
dat het ook voor Limburgers
zin heeft om een heel
weekend i.p.v. een dagje in
België te gaan grotten. Vooral
goed voor de sfeer en de
contacten. Bovendien zie je
ook nog eens wat anders dan
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Een nieuwe mei,
Gedachten en afdalingen in de Cête d'Or
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De Cöte d'Or.is een wat onbekendere Franse grotregio.
Rond Hemelvaart organiseerde Speleo Holland een
voorjaarskamp te St-Seine-l'Abbaye. Het gebied is niet erg
ver van Nederland en zeker een bezoek waard.
Jos Burgers beschrijft op eigen onnavolgbare wijze zijn
stemmingen en afdalingen in de grotten van deze
Bourgondische landstreek.

Een nieuwe Mei,
gedachten en afdalingen in de
Cête d'Or.
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DE ontdekking van de Nederlandse
Madagascar expeditie 2003

Rubrieken

Van het hoofdbestuur

3

Nieuwsrubriek

4

Boekbespreking

9

En wat denken anderen hiervan?
deel 3
20
Grottogadgets

Nog een keer Madagascar; Sjoerd van der Schuit schrijft
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Hup, Holland, Hup!
door:
Maurits Hartendorp
Het is alweer enige tijd geleden dat
in Hastière de AV plaats vond. We
hadden een veelzijdig programma,
bijna net zo veelzijdig als de leden,
die er in groten getale aanwezig
waren. Wat mij vooral is bijgebleven, is het diner. Een volle
zaal, eten op tafel, druk pratende
mensen. Er werden agenda's
getrokken en afspraken gemaakt.
Speleo Nederland toonde zich als
een ware, hechte club.
Wanneer ik echter kijk naar de
opkomst bij onze eigen borrels en
het aantal mensen dat meegaat bij
onze afdelingstochten, bekruipt mij
soms juist het gevoel dat 'ons
eigen clubje' steeds kleiner wordt.
Het bestuderen van de ledenlijkst
van Holland leert mij echter dat de
leden van Speleo Holland alles
behalve inactief zijn. Er zijn diverse
Hollanders die zich wel degelijk
fanatiek bezig houden met speleo,
met al haar facetten. Veel van deze
activiteiten zijn echter meer privé
aangelegenheden en daarmee niet
direct verbonden aan de afdeling.
De
opkomst
bij
afdelingsaangelegenheden blijft hiermee
laag.
Binnen het Holland bestuur hebben
wij gekeken naar de oorzaken voor
deze situatie. Al snel werd
genoemd, dat de communicatie
richting de leden voor verbetering
vatbaar is. Het verbeteren van de
communicatie is tevens één van de
'speerpunten' van het nieuwe
beleidsplan, zoals gepresenteerd
opdeAV.
Er is dan ook besloten om hier de
nodige aandacht aan te besteden.
Zo zal de nieuwsbrief weer een
klassieker uiterlijk krijgen, met niet
alleen de agenda en mededelingen
vanuit het afdelingsbestuur, maar
ook vanuit het hoofdbestuur,
verslagen van afdelingstochten,

etc. Er wordt naar gestreefd om
de nieuwsbrief zoveel mogelijk
per e-mail te versturen, om zo
op de kosten te besparen. Daar
waar nodig zal er gebruik
worden gemaakt door de
gewone post.
Tevens hebben wij geconstateerd dat veel basiscursisten, na
het voltooien van hun cursus,
"verdwijnen". Dat is natuurlijk
erg jammer. Het ligt in onze
bedoeling om juist deze groep,
nadat ze hun cursus hebben
gehaald, meer bij de vereniging
te betrekken, door ze actiever
uit te nodigen voor de diverse
afdelingsactiviteiten. Wat betreft
de oud-cursisten: voor hen is er
in ieder geval een reünie op
komst.
Een afdeling wordt echter niet
alleen gemaakt door een
(afdelings)bestuur.
leder lid
heeft invloed op het succes van
een afdeling. Als je dus iets
organiseert, waar je ook andere
leden bij kunt en wilt betrekken,
laat dat dan ook duidelijk aan
hen
weten.
Maak
er
bijvoorbeeld een afdelingstocht
van,
zodat
het
op
de
afdelingsagenda komt, waardoor het meer bereikbaar is
voor anderen. Promoot je eigen
activiteiten,
betrek anderen
(nieuwelingen!) bij je ondernemingen.
Heb je ideeën en/of suggesties:
mijn mailbox staat altijd open.
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Gegroet,
Maurits Hartendorp (voorzitter
Speleo Holland)
maurits.hartendorp@tiscali.nl
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Doorsteek Verneausysteem mei 2004
Sportief grotten in de Doubs. Verslag van Erik Birkhoff van een
geslaagde doorsteek van de Grotte Baudin naar de Gouffre des
Biefs Boussets.
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Speleo Nederland symposium 2004

OproepAV 2005
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Actuele ontwikkelingen in de speleologie

Agenda

35
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36

In dit nummer van de Pierk is ruim aandacht besteed aan het zeer
geslaagde symposium, gehouden op
16 oktober te
Schoonhoven. Na het verslag van organisator Herman de Swart
volgen drie verhalen over de zeer verschillende onderwerpen die
aan de orde zijn gekomen.
Pagina 8

Chauvet, Sjamanen en Sjamaniakken

Artikelen
Doorsteek Verneausysteem,
mei 2004

3

Herman de Swart geeft tekst en uitleg over de zeer uiteenlopende
theorieên over de betekenis van grotkunst.
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Speleo Nederland symposium
2004 Actuele ontwikkelingen in de
speleologie
8

Darklife

Chauvet, Sjamanen en Sjamaniakken
ideeën over de betekenis van
12
prehistorische kunst

Wietske van de Berge geeft informatie over de nieuwste inzichten
in grotvorming, waarbij bacteriên en archaebacteriën een zeer
belangrijke rol spelen.
Pagina 16

Darklife

16

The cave bear (Ursus spelaeus
Rosenmüller & Heinroth, 1794)
generalities about the species and
presentation of some sites from the
19
Jura Mountains and the Alps
En wat denken jullie hier nou van?
deel 5
24

The cave bear
Magali Schweizer doet verslag van haar onderzoek naar
populaties holenberen in de Jura en de Alpen. Oude beenderen
geven veel informantie over hun levenswijze en interactie met de
mens.
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Cursus reddingstechniek

30

Via ferrata voor speleologen

32
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Via ferrata voor speleologen

Van het hoofdbestuur

5

De via ferrata of klettersteig is een fenomeen waar speleologen
steeds meer in aanraking zullen komen. In dit artikel geeft
Maarten van Oene uitleg over materialen en technieken.
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Cueto - Coventosa traverse
Martijn Boonman doet verslag vann een geslaagde doorsteek van
de Sima del Cueto naar de Cueva Coventosa. Deze grote
Spaanse klassieker is gelegen in Cantabriê,
Pagina 3

Het Rwanda 2004 Project
Een bericht uit donker Afrika van onze zeer actieve afdeling
Speleo Schimmert. Jan-Paul van der Pas ging met Michael
Laumanns mee naar Rwanda. Deze tweeemans mini-expeditie
kwam met maximaal resultaat weer t'huis. 20 lavagrotten werden
getopografeerd met een gezamenlijke lengte van meer dan 9km.
Dit ging allemaal niet vanzelf. Lees over Afrikaanse toestenden in
dit kleurrijke verslag.
Pagina 9

(Buitenlandse} Congressen
Herman de Swart beschrijft
zijn belevenissen op de vele
speleologische congressen
die hij heeft bezocht.
Pagina 13
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1

Colofon

1

Oproep AV 2005

21

Agenda

31

Summaries

32

Artikelen

Grotte de Hahière is eindelijk beschermd
Nieuws uit Belgiê. Een verslag van Guido Verhoeven over de
afsluiting van de Grotte de Hahière. In een eendrachtige
samenwerking hebben Belgische en Nederlandse Speleologen
een muur en een hel geplaatst om kwetsbare delen in deze grot
te beschermen
Pagina 19

lndustrial Rope Access - lnvestigation into
items of personal protective equipment
Jaco van Gorkom signaleert een onderzoek naar industriêle klim
materiale en technieken, die ook voor speleologen van belang
zijn.
Pagina 27

Cueto - Coventosa traverse

3

Het Rwanda 2004 Project

9

(Buitenlandse) Congressen

13

Grotte de Hahière is eindelijk
beschermd

19

lndustrial Rope Access - lnvestigation
into items of personal protective
equipment
27
De Speleo Mexico -expeditie van
1984/1985
28
Speleo in Mexico 2004

30

Rubrieken
Nieuwsrubriek

6

Twee keer Mexico

Boekbespreking

22

Sinds lange tijd is Mexico een populair expeditiegebied voor
speleologen. In dit nummer twee verhalen over Mexico. Eerst een
verslag uit de goede oude tijd door Frans Onderwater.
Pagina 28
Vorig jaar was er in de media heel wat ophef over een groep
Engelse speleologen die in een Mexicaanse grot had vastgezeten
en niet door locale oveheden wilden worden gered. Het gevolg
was veel negatieve publiciteit voor de speleologie. Naar
aanleiding hiervan geeft Jolanda Spronck inzicht in de Britse kant
van de zaak.
Pagina 30

Grottogadgets
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Speleo Nederland PIERK 20e Jaargang N°2 Juli 2005
Beware of the Dog part two
Na eerdere slechte ervaringen in de Slaughter Stream Cave ging
Jos Burgers op herhaling. Resultaat: een boeiend verslag van een
afwisselend systeem op de grens van Engeland en Wales.
Pagina 4

De Notre Dame des Anges
de diepste sifon van de wereld
In ons tijdschrift is plaats voor alle
speleologische disciplines. José de
Veer doet verslag van een
geslaagde duik in de zeer diepe
sifon van de Notre Dame des Anges
en schetst hierbij een beeld van de
technische problemen die dit soort
tochten met zich meebrengen.
Bijgevoegd is een verklarende woordenlijst voor de niet duikende
speleologen onder ons.
Pagina 12

Alg_emene Vergadering_2005
te Gellik/ Eigenbilzen, --Selgië

Jolanda Spronck geeft een kijkje
achter de schermen van de
organisatie
van
dit
zeer
geslaagde
verenigingsweekeinde. Alle sukkels die geen tijd
dachten te hebben, kunnen hier
lezen wat ze allemaal hebben
gemist. Speleo Limburg heeft
zich zeer ingespannen om de
bezoekers
een
uitstekend
weekeinde te bezorgen. Hierna
dient alle gezeur over de historische "slag bij Roggel" voorgoed te
verstommen.
Pagina 22
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Van het hoofdbestuur

3

Agenda
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Summaries

32

Artikelen
Beware of the dog part two

4

John's corner

7

De Notre Dame des Anges
de diepste sifon van de wereld

12

Algemene Vergadering 2005
te Gellik/Eigenbilzen, België

22

BT6 (Gouffre du Bracas
de Thurugne)

25

Een weekend wetenschappelijke
werkgroep, februari 2005:
30
Spokenjacht in Maastricht

BT6 (Gouffre du Bracas de Thurugne)

Rubrieken

Verslag van een Erik Birkhoff die,
geronseld door Jan Matthesius, met een
klein Belgisch-Nederlands team een tocht
ondernam in dit venijnige systeem in de
Spaanse Pyreneeën Typisch een tocht
voor de zeer sportieven onder ons.
Pagina 25

Nieuwsrubriek

8

Boekbespreking

17

En wat denken jullie hier van

21

Grottogadgets

32

Een weekeind wetenschappelijke werkgroep,
februari 2005: Spokenjacht in Maastricht
Wietske van den Berge doet verslag van de activiteiten van deze
nieuwe werkgroep. Over karstfantomen en topograferen .....
Pagina 30
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Speleo Nederland PIERK 20e Jaargang N°3 Oktober 2005
Speleokamp in de Doubs

rk
nhoud

Hemelvaart 2005, impressies van een nat,
maar geslaagd speleokamp in de Doubs
door Wim van der Linden. Over
geconcretionneerde zalen en ondergrondse rivieren
Pagina 3

Exploratie in Mexico:

Algemeen

-1100 m met het zicht op een
bulderende rivier

Redactioneel

1

Colofon

1

Van het Hoofdbestuur

5

Tjerk Dalhuisen was voor de derde keer in
Mexico bij het project van het US Deep
Caving Team. Verslag naar de vorderingen
van een internationaal team speleologen in
de jacht op het mogelijk diepste
grottensysteem ter wereld.

Agenda

27

Summaries

28

Pagina 11

Artikelen
Speleokamp in de Doubs

Klimweekend in de
steengroeve Beauchäteau te
Senzeilles /Klimweekend
Villers Ie Gambon
Het eerste weekeinde van juli stond in het
teken van sportieve touwparcoursen. In het
zuiden van Belgiê waren maar liefst twee
groeves, op iets meer dan een steenworp
afstand van elkaar, opgetuigd met koord.
Marion Gijbels en Jolanda Spronck
berichten .....

3

Exploratie in Mexico: -1100 m met het
zicht op een bulderende rivier
11
Klimweekeind in de steengroeve
Beauchäteau te Senzeilles
20
Klimweekeind Villers Ie Gambon

22

Reseau de Waerimont

23

Rubrieken
6

Nieuwsrubriek

Pagina's 20 en 22

"Wat denkt u hiervan?"

10

Boekbespreking

15

Grottogadgets

28

Reseau de Waerimont
Michael Bouma neemt ons mee naar de
Ardennen. Bovengrondse verkenningen
rond Logne en een bezoek aan het
specatculaire grotsysteem, Reseau de
Waerimont, te Eprave.
Pagina 23
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Speleo Nederland PIERK 20e Jaargang N°4 December 2005
("'

Speleo club de rioolduikers

in de Verneau

.........,,.....,,... ····-··-··....

1
i

Jolanda Spronck maakte met een
Belgisch-Nederlands team een geslaagde
doorsteek Groffre des Biefs-Boussets
Grotte Baudin. Over sifonduiken en
vervuiling in deze klassieker in de Doubs.
Aanvullend een verslag van Henk
Theunissen van de Borne Aux Cassots.

rk
Algemeen

Pagina 3

Redactioneel

1

Oeil de la Doue

Colofon

1

José de Veer doet verslag van haar stage
expeditie topografie in het gebied van de
Lot. Over schoenen die nat mogen worden
en een kruiwagen (nog niet besproken in
de rubriek Grottogadgets}.

Van het hoofdbestuur

11

Agenda

30

Summaries

32

Pagina 13

Artikelen

Het 14e internationale
congres voor speleologie in
Grielcenland, augustus 2005

Speleoclub de rioolduikers in de
~m~u

Het dagboek van Herman de Swart gaat
open. Er wordt een wisselend beeld
geschetst van het verloop van dit congres.
Chaos is een van oorsprong Grieks woord
en dat was regelmatig te merken. Goede
contacten en goede maaltijden vergoedden
echter veel. ..

3

Reddingsdeken

10

Oeil de la Doue

13

Het 14e internationale congres voor
speleologie in Griekenland, augustus
22
2005

Pagina 22

Een impressie van
ondergronds Parijs
Bezoeken aan de duistere kant van de
lichtstad lijken zich te gaan ontwilkkelen als
een nieuwe trend binnen onze vereniging.
Jannie van Essen ging als gast mee met
Nederlandse speleologen, die werden
vergast door de Speleo Club de Paris op
zeer interessante excursies en verrukkelijk
eten.

Een impressie van ondergronds
Parijs

29

De Speleo-Competitie

31

Rubrieken

Pagina 29

Nieuwsrubriek

7

"Wat denkt u hiervan?"

9

Boekbespreking

17

Grottogadgets

32

De Speleo~Competitie
Onze nieuwe redacteur Jos Burgers doet
verslag over de ludieke wedstrijd, die hij
mede
organiseerde
tijdens
de
Speleologische dagen. wie is de meest
universele speleoloog? Lees het op
Pagina 31
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De wondere wereld
David Eskes reist graag in Azië en ziet dan
overal grotten. Na de Laos 2000 expeditie
rust hij een weekje in Phuket en heeft
daarbij ook de voor de kust liggende eilanden verkent.

inhoud
Algemeen

Pagina 4

Northern Laos, part 1
In februari 2005 bezochten David Eskes en
Jos Burgers als leden van een duitsnederlandse expeditie het noorden van
Laos. David heeft een uitgebreid
enthousiast verslag geschreven.

Redactioneel

1

Colofon

1

Van het Hoofdbestuur

3

Agenda

8

Summaries

28

Pagina 9

Artikelen

Grotkunst in Creswell Crags
De Engelsman Paul Bahn heeft doelbewust gezocht naar paleolitihische grotkunst
en vond deze in Creswell Crags. Herman
en Inge werden door o.a. hem rondgeleid.
Herman de Swart doet verslag van dit
bezoek en de achtergronden.

De Wondere Wereld van
Ao Phang-Nga

4

Northern Lao - European
Gave Project 2005

9

Grotkunst in Creswell Crags

15

Een weekend om
niet licht te vergeten

22

Speleologie op de
NGV-themadag 'calciet'

27

Pagina 15

Weekend om niet te
vergeten

Rubrieken

Zijn we onze eerste grotbezoek vergeten?
Hans Schut doet een ronkend en hilarisch
verslag van hoe duikclub Scyllias mee
ondergronds genomen wordt.
Pagina 23

Nieuwsrubriek

6

"Wat denkt u hiervan?"

14

Boekbespreking

18

Grottogadgets

28

NGV-themadag 'Calciet'
Speleo Nederland treed op een serieuze
manier wat meer in de openbaarheid
tijdens de themadag over calciet van de
Nerderlandse Geologische vereniging.
Pagina 27
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Northern Laos

inhoud

(Stiekem een laos special?) Deel twee
van het verslag van de duitsnederlandse expeditie naar Noord
Laos.P.D.R.verslaat niet alleen waar
deel 1 in 2005 bleef maar Jos Burgers
neemt en passant de laatste expeditie
van 2006 ook mee. en Ja de foto's van
de omslag horen er allemaal bij.

Algemeen

Pagina 8

Jura Kamp

Redactioneel

1

Colofon

1

Van het Bestuur

3

Summaries

Traditioneel gaat Speleo Nederland
met pasen of hemelvaart naar de Jura.
Sjoerd van der Schuit geeft een sfeer
impressie van wat er dit jaar gebeurde.
Deelnemers overstegen zichzelf,
bekende en ook nieuwe grotten
werden bezocht.

24

Artikelen

Pagina 17

UIT DE OUDE DOOS,
expeditie Trou Bernard
1974
In het kader van ons Lustrum jaar
dook Ruud Scheffer in de oude
verslagen en periodieken. Dit keer een
re-print van een heusche
wetenschappelijke expeditie van
speleo Limburg naar Trou Bernard.

Stripje

7

Northern Lao P.D.R.

8

Jurakamp

17

Uit de Oude Doos (1974)
Expeditie naar Bernard

19

AV Rede Herman de Swart

21

chicanes

Pagina 19

Rubrieken

AV Rede Herman de
Swart

Nieuwsrubriek

Op de AV dit voorjaar heeft Herman de
Swart op verzoek van het
hoofdbestuur de jubileum rede
gehouden. Hij belicht in een "kwartier"
heden en toekomst van Speleo
Nederland.
Voor hen die er niet bij waren of om
nog eens terug te lezen hier de
integrale tekst.

Boekbespreking
Grottogadgets
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24
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De Piratensyfon
Met het US Deep Caving Teamexploreerd
al jaren in Mexico. Dit jaar wederom een
zinderend avontuur met Tjerk en zijn
metgezellen. Daarnaast geeft dit artikel
een mooi inzicht over de logistiek en
bevoorrading van zo'n expeditie. Helaas
nog geen verbinding met Cheve.
Pagina 4

Algemeen

Speleo aan Zee
Een nieuw Belgisch initiatief. In november
wordt een soort infomarkt met activiteiten
gehouden op het gebied van Speleo en
canyoning. Chris Carlier geeft alle
informatie die je zullen aanmoedigen om er
heen te gaan.
Alleen voor de aanmelding moet je nog
even naar de website.
Pagina 9
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1

Colofon

1

Van het Bestuur

3

Agenda

7

Summaries

28

Artikelen
De Piratensyfon

4

uit de oude doos
Trainingstocht naar de Weron

9

Anialarra expé 2006
In de Pyreneeën wordt al jarenlang
geexploreerd in Sierra de Anialarra. Marcel
geeft een boeiend verslag van de
gebeurtenissen van dit jaar en de historie.
Daar naast verluchtigd met schitterende
foto's en een soort live citaten van Paul de
Bie.

Speleo aan Zee

13

Anialarra expé 2006

17

Princeton Tee APEX
vs Petzl MYO XP

23

la Diau-doorsteek

25

Pagina 13

Rubrieken
Nieuwsrubriek

11

Grottogadgets

28

La Diau-doorsteek
Een heerlijk old school tochtverslag. Heel
effectief naar de grot rijden, een
verkenningstocht doen en dan de
werkelijke doorsteek. Met zo'n beschrijving
krijg je er ook zin in.
Pagina 21
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Het Zwitsers grotgeheim
Erik Birkhof ontdekt dat het moeilijk is om
een grottetocht geheim te houden. Maar
heeft er daarana geen moeite mee om die
tocht met ons te delen. Een zomerse tocht
met twee teams om te equiperen en
desequiperen, hoe de sfeer in de groep
was en verder info over de grot. Met topo.
Pagina 10

Overleven, over leden?
Wietske las een boek "De vereniging op
survival" en dat was een feest van
herkenning. Eindelijk beschreven wat er
aan de hand is binnen Speleo Nederland
en wat daaraan te doen.
Pagina 18
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Van het bestuur

3

Agenda

31

Summaries

36
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HET WOENSDAGAVOND
GRAAFPROJECT
Wie kent Loes ter Nae? Deze Limburgse
doet een oproep om te komen graven in
Grotte de Monceau te Tilff. Deze tweelinggrot van de St.Anne (of toch niet?) ligt zo
dicht bij Limburg dat dat wel op woensdagavond kan.

Het Zwitsers grotgeheim
Of: een bezoek aan het Reseau de
la Combe du Bryon

10

Everything You Always Wanted to
Know About EXPEDITIONS But
Were Afraid to Ask

12

Overleven, over leden?

18

Uit de Oude Doos;
HET WOENSDAGAVOND GRAAFPROJECT
21

Pagina 21

Tochtje Nepal
Als jongere oudere wil je nog steeds wat.
Grotten is voor mij niet meer een optie En
dus gingen mijn broer en ik een maandje
naar Nepal om in drie weken tijd om de
Annapouma te lopen. Lees mee met, zo
ongeveer lid voor het leven, Karel
Wal raven.

Tochtje Nepal

25

Groen fosforescerende
stalagmieten

28

Princeton Tee Apex in de praktijk

30

De Grot van ledjoe (Java)

32

Pagina 25

Rubrieken

De Grot van ledjoe

Boekbespreking

Een verhaal uit 1900. Hoe vaak kom je dat
tegen dat een redelijk nuchter verhaal uit
die periode onze hobby raakt. De schrijver
vind dat het vol kalken van de grot met
namen moet stoppen en om grottenfoto's
goed te kunnen beoordelen worden ze
ontwikkeld in de grot. (wat een goed
plan ... )
Pagina 28
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