
Uit putten 
Tijdens speleo aan Zee werden de 
plannen gemaakt en daarna gingen 
mensen in training om fit te zijn voor een 
bezoek aan de Souffleur in de Vacluse. 
Fine Fleur van Speleo Nederland deed 
deze expeditie gewijze bodempoging. 

Pagina 10 

My lntroduction 
Josje Hebbes heeft lange tijd in Amerika 
gewoond en verkent nu met als basis haar 
amerikaanse caving bagage de neder
landse gebruiken en gewoonten. Dus mee 
naar de Jura. 

Pagina's 17 

Een Karstgrot 
De enige grot in nederland is een korte 
karstpijp in de mergelgroeves in de 
si-Pietersberg. In 1987 beschreven in Pierk 
en in deze Pierk op herhaling. 

Pagina's 29 

Klein onderzoekje 
Ooit bestond er een lijst met slaapgelegen
heden in België. Gewapend met dit lijstje 
doen de gebroeders van Waas een 
consumentenonderzoek. 

Pagina's 31 

Espeleologia Tenerife 
Lisette de Graauw is naar Tenerife 
geweest en heeft een aantal lavagrotten 
bezocht. Ze geeft een gedetaileerd verslag 
waar de grotten te vinden zijn en wat er 
zoal te zien en beleven is. 
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Duiken in Dresden 
Het is even rijden maar dan heb je ook wat! 
Een mooiere ondergrondse duikstek lijkt na 
het lezen van dit stukje niet denkbaar. Je 
flessen worden mee de mijn ingereden, er 
zijn mensen die je vertroetelen met lekkers 
en het duiken gebeurt in industrieel erfgoed 
en in helder water. 

Pagina 6 

Het pleidooi 

Lees dit! 

Pagina 8 

Laos 2007 
Op de vlakte der kruiken ligt een klein 
grotje. Al in de 30er jaren in kaart gebracht 
door een Franse archeologe. In 2007 door 
onze Jos. In het artikel dat volgt wordt 
verteld waarom en hoe de Laotianen 
tussen 1964-1974 in grotten woonden. 

Pagina 10, 11 

Grotten met Kinderen 
Grotten met kinderen. Lang stonden we 
daar niet bij stil. Met wel twee artikelen 
wordt het nu eens van alle kanten belicht 
en wellicht belangrijker: wat vinden de kids 
er zelf van? 

Pagina 18 én 20 

Rwanda 2007 
Lavagrotten komen niet vaak voor in onze 
verslaglegging. Toch is een kleine kern er 
mee bezig. Jan Paul van der Pas ging met 
Michael Laumanss naar Rwanda om de 
onbekende Lavatunnels in kaart te 
brengen. Jan Paul geeft zijn verhaal, 
Michael zijn prachtige kaarten. 
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VAUCLUSTOCHT aug.2007 
Een tochtverslag zoals we dat elk jaar na 
de zomer verwachten. Goed en diep 
grotten in wat verderweg Frankrijk. Ruud 
Brassé verhaalt er heerlijk over. Met foto's 
van Rene Kubben, Arnold Kubben, Dimitri 
Nelissen of Fabian Cnoops 

Pagina 8 

KWEE SIOK LAN 
Een verslaggeefster van een landelijk blad 
(dat moet een grap zijn) 1.45m hoog, 90 
pond zwaar, deelt met ons haar diepste 
gevoelens in een lang artkel in de serie Q 

"Uit de oude doos". Hilarisch! 

Pagina 16 

Explo pushes boundaries 
Padvinders in de grot! en dat zullen we 
weten. Met grotdroge grotbeschrijvingen 
en kale fiches geven ze aan wat er recent 
gedaan is. 

Pagina 25 

Poseren 
Jaren geleden had de Pierk het hele jaar 
dezelfde voorkant. De redactie deed een 
oproep om een verticale foto in te leveren 
waaruit de omslagfoto gekozen zou 
worden. Een foto maken is één, maar hoe 
instrueer je het model? 

Pagina 27 

DCDG in Italië 
Scooters, Habitats, Rivier der Goden of te 
wel José is wezen grotduiken in Italië. Niet • 
voor de eerste keer en deze keer een 
week vol verrassingen en 
ervaringen. 
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Redding onder Anialarra 
Annette Van Houtte kreeg een rots op haar 
voet. Dat was het begin van een uitein
delijk geslaagde reddingsactie. Een 
verslag door het slachtoffer zelf. Boeiend 
vanuit het menselijk perspectief en 
verschrikkelijk leerzaam. 

Pagina9 

Explo Speleo 
Vijf scouts op weg om hun club-diepte
record te verbeteren. Eerst wordt er 
opgewarmd in de Franse Jura om het 
einddoel van -500m in Zwitserland aan te 
kunnen. 

Pagina20 

Cévennes et Causses 
Uit ontdekking dat equipeer fiches uit 1980 
niet up-to-date zijn ontstaat de gouden 
regel 20% meer koord gebruiken. Een 
vijftal gaat met dit principe aan de gang. 
Ook watergrotten kun je vinden in deze 
regio. 

Pagina24 

Yorkshire 
Marcel Dikstra gaat met vrienden naar 
Yorkshire en deelt met ons zijn ervaringen 
en herinneringen. Drie grotten in drie 
dagen en die drie grotten zijn niet de 
minste. Een ervan heet Gaping Gill. De 
groep heeft ook nog tijd genomen om 
mooie foto's te maken. 

Pagina 29 

Speleologische Dagen 
De speleologische dagen en nachten 2007 
was weer een compleet evenement. Een 
verslaglegging met grotbeschrijvingen van 
nederlandse speleologen. 
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Rivier uit de Berg 
Hoewel TJerk net doet alsof het zwaar 
afzien is in Mexico is dit met recht een 
jaloers makend stukje over zijn zoveelste 
expeditie daar. 

Pagina& 

Basiscursus 2007-2008 
Dat we in een behoefte voorzien door de 
basiscursus te geven wisten we natuurlijk 
wel, gelukkig deelt soms iemand ons In 
haar enthousiasme door het op te 
schrijvenll 

Paglna34 

Stukje Hollands Glorle 
Meni zal na het lezen van 
0 
op in a 
besloten de tot nu toe gepropega 
type leeflljn los te laten en terug te keren 
naar de leeflijn met drie acht knopen. 
Hierin staat waarom 

Holenberen Symposium 
Wat moet het toch mooi zijn om met een 
busje door europa te trekken en naar 
bijvoorbeeld wat grotten te gaan of zelfs 
naar een holenberen symposium. Er zijn 
dus mensen die dit hebben bereikt en van 
Herman en Inge mogen we hun 
dagboekaantekeningen lezen. 

Paglna27 

Vallgornera 
Erik Birkhoff neemt ons mee naar zonnig 
Mallorca waar hij te gast Is bij de loca!e 
speleo explorateurs van Grup Espeleo 
Llubl. Stevige tochten met koude 
zwempartljen, en ongekende gastvrijheid 
vallen hem ten deel. En zie hoever Je nog 
komt met je restaurant spaans . 
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Reseau 
de la Combe aux Prêtres 
Hoe een grote groep in een weekendje de 
grotten in de Cote d'or tackled. En 
onderweg hindernissen als ijs, 
indianenbruggen en veel koud water 
overwinnen. 

Pagina9 

Duiken in Goud 
Met veel flessen en veel gesjouw gaan de 
duikers op zoek naar de goudschat. Maar 
of ze allemaal het water ingaan .... 

Pagina 12 

Cantabria 
Margriet verteld over een spannende 
doorsteek, een onverwacht lange tocht als 
gevolg van een fikse regenbui. Sjoerd laat 
de andere kant van het verhaal zien; de 
mensen die in spanning afwachten. 

Pagina 23 

Lentekriebels 
Een bliksembezoek aan de Doubs. Met de 
beschrijving van Gouffre de La Baume in 
Septfontaine. 

Paglna30 

Tussen kunst en grot 
Weekendje als geen ander in Belgiê. 
Alhoewel, de grot van Floreffe hangt vol 
met kunst geinspireerd op grotten. En wat 
te denken van een afdaling dit stuit op 
water, terwijl je nog twee bolts verwacht! 

Paglna37 
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Vercors 2008 het cogres 
Een lappendeken aan activiteiten en 
gebeurtenissen was het congres en zo is 
ook dit artikel. Om iedereen te laten zien 
wat er te halen valt op zo'n congres. 

Pagina 11 

Gouffre de Berger 
Twee keer komt de Gouffre de Berger aan 
bod. Hoe kan het ook anders als je tijdens 
het congres zo makkelijk er in kon komen. 
Hayo geeft een sec verslag van de hol
landse tocht naar -500. Terwijl Anja voor 
het fond gaat {met onderwijl haar hoofd bij 
wat er op het congres gebeurd). 

Pagina 23 en 29 

BU56 
Geen congres maar wel diep. Een van de 
klassiekers, inmiddels in de pyreneen. 
Opnieuw in kaart brengen en opnieuw 
voorzien van ankerpunten met de 
Yorkshire Caving Club gaan Erik Birkhof, 
Lisette de Graauw met weer geweldige 
foto's van Martijn Doornbosch. 

Pagina 15 

Groeveweekend 12-13/6 
Inmiddels is een fotocollage een vertrouwd 
gezicht geworden in de Pierk. Ook het 
groeveweekend van Regiegroep Limburg 
vroeg erom. Foto's vertellen weer een 
andere verhaal van deze geslaagde 
activiteit. 

Pagina27 

Reseau de Fresnes 
Natuurlijk ook aandacht voor het degelijke 
grotten in België. Niet iedereen kan zich 
veroorloven naar de Vercors te gaan. 
Gezellig grotten afgesloten met een biertje. 
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Speleo Nederland in de 
politiek 

Betere bescherming van grotten dankzij 
de hulp van het Europese Parlement. 

Pagina 8 

Speleologie in videogames 

Over videospellen met het thema speleo
logie. De spellen zijn uitgebracht rond de 
jaren 80 en 90. 

Pagina 10 

De holenberen in de 
Ostschweiz 

Het 148 Internationale Symposium voor 
Holenberen in Appenzell en Sankt Gallen, 
Zwitserland 
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Grotten in de Mendips 
Erik Birkhoff beschrijft twee relatief 
nieuwe tochten, waaronder een 
doorsteek, in de Mendips. Voor wie 
niet bang is voor een beetje water en 
een beetje stront ... 

Pagina 8 

Basiscursus 2008-2009 
Een foto zegt meer dan duizend 
woorden. Hoeveel zegt een fotocollage 
dan... De basiscursus 2008-2009 is 
getekend door weekenden op de rotsen 
en een examenweekend in de ijzige 
sneeuw 
Pagina 14-15 

Regiogroepen stellen zich 
voor 
Speleo Nederland nieuwe stijl draait om 
locale en gespecialiseerde initiatieven. 
Regiogroepen vervangen de oude 
afdelingen maar staan dichter bij de 
leden. 

Pagina 16-19 

Caving in Cambodia 
Liz Price verteld over het drie man 
sterke team waar zij deel van 
uitmaakte dat in Noord West 
Cambodja voornamelijk tempel
grotten exploreerd. Het is voor het 
eerst in twaalf jaar dat een europees 
team in Cabodje actief is. 
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Schravelaar naar Yorkshire 
Schravelaar gaat naar Yorkshire Dales en 
ervaart het natte weer en de fameuze 
grotten. Stream Passage Pot, Flood 
Entrance Pot, Bar Pot en Disappointment 
Pot en uiteindelijk the main shaft van 
Gaping Ghyll. 

Pagina 25 

Topocursus Holland-België 
Florian De Bie is deelnemer aan de 
cursus topografie. Hij vertelt over meet
waarden, gradenbogen, kalibreren van 
kompassen en waypoints maken in de 
stromende regen ... En dan uiteindelijk je 
eigen topo maken in een grot! 

Pagina 17 

Relispeleo in Kwadraat 
Jan Matthesius verteld over zijn bezoek 
aan de Speleo Ralley op de Koekelberg. 
De geschiedenis en de ervaringen van 
een hele dag op de Basiliek van Brussel 
aan koord hangen. 

Pagina 7 

Het heilige equipement 
Wietske mocht helpen de koorden 
uithangen voor de Speleo Ralley op de 
Koekelberg Basiliek. Brussels by night en 
het gevaar om hysmoplasmoses op te 
lopen van duivenpoep 

Pagina 9 

Speleologische dagen 2009 
De tweejaarlijkse hoogmis van de speleo
logie. Met "uitzonderlijk te bezoeken" 
grotten. Met weer ochtendlijke files voor 
de inschrijvingstent. Geïnteresseerd in 
holenberen, sjamanen of grotkunste
naars? Op zondag! Laat je materiaal 
herstellen. Aankondiging voor het speleo 
evenement van het jaar! 
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Wookey Hole 
De dvd Wookey exposed geeft een over
zicht van de exploratie door voornamelijk 
grotduiken in Wookey Hole {Cheddar) en 
wel met die heerlijke Engelse grotmentali
teit. Lisette geeft een enthousiast verhaal 
van wat erop de DVD staat, je zou hem 
zo van haar willen lenen. 
Pagina 31 

Lot genoten 2009 
De Lot is het gebied waar een grote 
groep duikers in een aantal grotten gedo
ken hebben. Daarnaast is er ook geoe
fend en een cursus gegeven. Het verhaal 
geeft een mooi beeld wat gedaan is en 
welk jargon grotduikers gebruiken. 

Pagina 24 

Ontmoetingen in Texas 
Eind Juli werd het internationale congres 
gehouden en dit verhaal gaat over de 
verschillende dingen die je kunt doen 
tijdens zo'n congres. Van lezingen, 
feesten en winkels. 

Pagina 7 

GPS wordt GNSS? 
Laatste update van hoe het gesteld is met 
de ontwikkelingen van satelliet navigatie. 
Vier systemen komen in de nabije toe
komst beschikbaar met in een paar jaar 
meer dan honderd satellieten. 

Pagina 12 

Titel artikel 
Jan en Pauline doen Le Réseau du Trou 
Qui Souffle en het er vlakbij liggende 
Méaudre. Gedetaillerde tochtbeschrijving
en geven een beeld voor mensen die hun 
voorbeeld willen volgen. Een mooie 
doorsteek lonkt. 
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Onder Professoren 
Waterrijke grotten en Cenotes in Amerika 
en Mexico. Oog in oog staan met fantas
tisch mooie formaties en cultureel erf
goed en kennis maken met zeer be
vlogen speleologen die veel laten zien en 
vertellen over "hun" grotten. Kortom 
Marian en Margriet goes USA. 

Pagina 5 

Pozo Azul 
Vanaf 2007 is René Houben betrokken bij 
de exploratie van de Pozo Azul. Dit ge
beurd met duiken. Een geweldig verhaal 
vol rebreathers en onderwaterscooters en 
geweldig dat iemand van zo dichtbij dat 
opgeschreven heeft. 

Pagina 30 

Najaarskamp Vercors 
De Vercors is niet alleeen de Gouffre 
Berger. Pak een stafkaart en zoek naar 
Grotte of Scialet en je zult versteld staan! 
In deze week hebben de Schravelaars 
grotten bezocht die de moeite waard zijn. 

Pagina 19 

Lange Frans in de st. Anne 
Fobiac van Veronica TV gaat over ang
sten. De opdracht voor deze uitzending: 
"Plaats Lange Frans in claustrofobische 
situaties en wij laten het publiek zien hoe 
hij deze angst gaat overwinnen, respe
ctievelijk te lijf gaat". 

Pagina 38 

Gordiaanse knoop 
Een in de Pierk onderbelicht gebied is 
techniek en Erik Birkhoff belicht een 
paalsteek die in Engeland gebruikt wordt 
om een stelling mee te beginnen. 
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In de holen der Causses 
Hoe ging dat in vervlogen tijden? Het 
exploreren van grotten? Martel heeft er 
één nederlandstalig artikel aan gewijd en 
dat publiceren we na zoveel jaar nog een 
keer. 

Pagina 6 

Gevorderden cursus-Brevet B 
In samenwerking met de Werkgroep 
Speleologische Vorming van het WS 
wordt er op dit moment een gevordende 
cursus gehouden. De eerste drie week
enden zijn geweest, tijd voor een tussen
stand {zie ook foto's omslag). 
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Stalagmieten en 
Klimaatverandering 
Onze hobby heet speleologie. Weten
schap. Onze hobby kan bijdragen tot 
ontdekkingen waar je niet direct aan 
denkt. Een artikel over hoe stalagmieten 
inzicht kunnen geven in de klimaatveran
dering. 
Pagina 14 

Budapest 
Heerlijk moet het zijn om als een van de 
eerste een grot te bezoeken. En dat kan 
nog volop. Zalen waar je nummer tien en 
elf bent die ze bezoeken. En dat allemaal 
om dat iemnad een kat zag wegschieten .. 
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Laos 2010 
De ontdekking van de Laos 2009 expedi
tie was Tham Chom Ong. Direct TCO ge
doopt. Maar de grot was niet uit 
ge-exploreerd. Dit jaar vergezelde David 
Eskes het team dat vanuit een djungle 
kamp de exploratie voortzette. 
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Pierk Special 

Intro 
Van 19 september tot 7 oktober hebben Sjoerd van der Schuit, 

Bert Tindemans en Arjan van Waardenburg speleologisch 

onderzoek gedaan op de Kilimanjaro. In dit onherbergzame 

woeste klimaat zochten en vonden zij als eerste onderzoekers 

lavatubes op deze grote vulkaan. Via de top die 1.000 meter 

hoger is dan de Mont Blanc zijn ze vervolgens afgedaald om hun 

ontdekkingen te delen. Waarom zochten zij juist daar? En wat 

zijn hun ervaringen op deze bijzonder plek? Een persoonlijk 

relaas van deze zware maar uitermate succesvolle expeditie. 

Intro 

Vulkaantaal 

Onbereikbaar voor een vogel 

Waar ga je zoeken? 

Daar gaan we ... toch niet! 

Pole pole 

Uhuru I love you 

Nog even Mawenzi en dan naar beneden. 

Bomen en planten op de Kilimanjaro 

Genieten na een succesvolle expeditie 
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