
18
S

,Q
,K

 
S

tu
d

ie
g

ro
e

p
 O

n
d

e
ra

a
rd

se
 K

a
lk

st
e

e
n

g
ro

e
ve

n
 I 

N
a

tu
u

rh
is

to
ri

sc
h

 G
e

n
o

o
ts

ch
a

p
 in

 L
im

b
u

rg
 

(/
) 

0 ?'
 

z ï1
 

0 ....
....

, 
....

....
, 

0
. 

CD
 

("
) 

CD
 

3 0"
' 

CD
 

....,
 

._
.J

o
. 

<
0

 
<

0
 

.....
..., 

S
T

IC
H

T
IN

G
 

B
E

H
E

E
R

 O
N

D
E

R
A

A
R

D
S

E
 K

A
L

K
S

T
E

E
N

G
R

O
E

V
E

N
 



-
Secretariaat (a.i.) SOK-MededelinQen SOK-INFO Stichting Ir. O.C. van Schaïk 

Joep Orbons 
Holdaal6 
NL 6228 GH Maastricht 
Tel: 043-3618793 

Het SOK bestuur 

Ton Breuls 
Erik Lamkin 
Joep Orbons 
Jan Paul van der Pas 
Joep Orbons 

Ton Breuls 
Bovenstraat 28 
B 3770 Kanne/Riemst 
Tel: 00-3212454059 

Voorzilter 
Vice voorzitter 
Secretaris (a.i.) 
Ledencoördinator 
Ledenactiviteiten 

Ger Goessens 
Valeriushof 33 B 
6215 GC Maastricht 

00-321 2454059 
043-3253819 
043-3618793 
045-4041600 
043-3618793 

De SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

De SOK op Internet: 
Oe SOK is op Internette vinden op: http://www.xs4all.nl/-jorbons/sok.html. 

SOK-Groeven 

Beheer Onderaardse 
Kalksteengroeven 
Postbus 882 
NL 6200 AW Maastricht 

De SOK heeft een aantal groeven in zijn beheer of een colleelieve vergunning voor een groeve. Voor 
hel belreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder: 

Groeve Beheerder Tel: -
Koeleboschgroeve Ed de Grood 043-3505490 -
Roothergroeve John Hageman 043-364541 9 

Nieuwegroeve Han Bochman 043-3433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 00-3212454059 

Theunisgroeve Giet Bindels 043-3472560 --
St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg) Erik Lamkin 043-3253819 -
Scharoderberg John Knubben 043-3611227 

F allenberggroeve (Nog) Niettoegankelijk 

Bij inbraak in SOK-groeve: 

Bij constatering van inbraak en/ofvernielingen aan een van onze SOK-groeven dit direct melden, liefst 
dezelfde dag nog. 
Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, dan de volgende 
op de lijst. 

1e Groevebeheerder van die groeve . Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 
2e Han Bochman, materiaalbeheer, 043-3433355 
38 Ton Breuls, voorzilter SOK, 00-3212454059 
48 leder ander bestuurslid . Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 

De SOK zal er dan voor proberen te zorgen dat de afsluiting van de groeve binnen vierentwintig uur 
hersteld is. 

SOK ledenpasjes 
SOK leden kunnen een SOK-lidmaatscha pspasje krijgen dal een jaar geldig is. De aanvraag dient met 
een pasfoto vergezeld bij de secretaris te worden ingediend. 

SOK ledenavonden 
SOK Ledenavonden worden iedere 2e vrijdag in de maanden januar~ . maart, mei, september en 
november gehouden in hel Natuurhistorisch Museum te Maastricht beginnend om 19:30 uur. 

Voorpagina: 

Op de voorpagina staat het logo van de Stichting Ir. O.C. van Schaïk, Beheer Onderaardse 
Kalksteengroeven. 



I Oproepen van en naar SOK-Leden I 
Nieuwe aspirant SOK leden 

Wij heten als aspirant SOK-lid hartelijk welkom: 
• Johan den Boer, Heerderweg 7 4 A, 6224 LH, Maastricht, Tel : 043-3625011 , 

E-mail: jdenboer@ilimburg.nl. 
• Theo Donders, Meendaal 4, 6228 GR Maastricht, Tel: 043-3614855 
• Huub Gilissen, Banniersborg 81 , 6228 AT Maastricht, Tel: 043-3618877 
• W. Kneepkens, Klokbekerstraat 116, 6216 TR Maastricht, Tel : 043-3471188 
• R. Schimmel, In de Houtzaagmolen 24, 1115 GJ Duivendrecht, Tel: 

020-6909324 

Wijzigingen in ledenlijst 
• F. Creemers, Appelhegge 9, 6225 KB Maastricht, Tel: 043-3639924 
• G. Houben, Bessemerstraat 311 , 3620 Lanaken, Tel: 089-712198 
• Laurens Smets heeft een nieuw telefoonnummer: 043-6080024. Zijn adres blijft 

hetzelfde. 
• H. van Vliet, Klompenmakersdreef 38, 6162 JN Geleen, Tel: 046-4757627 

In Memoriam 
Lei Notermans is op 3 november 1997, op 86 jarige leeftijd gestorven. De laatste 
vijf jaar was hij ziek en aan huis gebonden. 
Een van de oude generatie blokbrekers die nog hebben gewerkt met 
mergelzaag, stootbeitel etc. Heel veel stenen heeft hij mee gebroken voor de 
bouw van de kerk van Berg en Terblijt. Ook was hij een van de stuwende 
krachten van "De Rotswoning". Dit was zijn grote liefhebberij. Leike was 'n groot 
kenner van grotten, mergel en blokbreken en 'n geweldig verteller. Jammer, de 
laatste levensjaren ging het communiceren door zijn doofheid niet meer zo goed. 
Ook was hij bezig met een boek te schrijven over de "Grotten van Geulhem". Hij 
heeft dit jammer genoeg niet kunnen voltooien. 
Een aimabel mens is van ons heengegaan. 
Rust zacht Leike, 
Je bergvrienden, 
J.M.G. Maes. 

Versterking gezocht voor scheurenonderzoek in Zonneberg 
Wij zoeken versterking voor ons onderzoek naar de scheuren in Zonneberg. Voor 
het in kaart brengen hebben we versterking in ons team nodig. Deskundigheid is 
niet noodzakelijk, maar iedere inbreng is van harte welkom. Dit onderzoek vindt 
plaats op zaterdagen. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rene Pieters: 
Terra Cattalaan 50 A 
6216 BE Maastricht 
Tel : 043-3478394 

VOOR MEER OPROEPEN, ZIE DE VOLGENDE BLADZIJDE 



I Oproepen van en naar SOK-Leden I 
Nogmaals SOK excursie naar de fosfaatmijn "Malogne" 

Zoals reeds in de vorige SOK-INFO aangekondigd, wordt op 17 januari 1998 een 
excursie georganiseerd door Jan-Pa ui van der Pas aan het groeven-systeem 
"Malogne" vlak bij Mans (België). 
Malogne is een 100 ha groot (ondergronds) stelsel. De ontginning was niet voor 
bouwmateriaal zoals bij ons, maar om het fosfaat aan het krijt (kalk) te onttrekken. 
Men begon met ontginning rond 1870, om er rond 1950 mee te eindigen. Daarna 
kweekte men er o.a. paddestoelen. Ook is er een onderwaterstaand gedeelte, 
waar regelmatig gedoken wordt voor onderzoek. 
De rondleiding, ongeveer twee uur, wordt o.a. verlucht met de mogelijkheid 
ondergronds een slokje te drinken (géén grotwater!). Ze brouwen in de buurt een 
speciaal grotten-bier, dat na een bezoek eventueel aangeschaft kan worden. 
Aan entree zijn we Bfr. 100 per persoon kwijt, drankjes kosten natuurlijk ook nog 
iets. Er hebben zich momenteel ongeveer 15 personen aangemeld, dus we gaan 
met privé auto's. Als er nog personen zijn die nog mee willen, dan moeten ze per 
ommegaande contact opnemen met Jan-Pa ui vander Pas. 

Degene die zich reeds eerder hebben opgegeven hebben van Jan-Paul al bericht 
gehad. · 

Volgende SOK Ledenavond 
Op 9 januari, de tweede vrijdag van januari 1998, is weer een SOK avond om 
19:30 in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het programma ziet er als volgt 
uit: 
- Presentatie van de Stichting Ir. O.C. van Schaïk 
- Dia's over Malogne en ijzermijn in Frankrijk en Luxemburg. 

De tweede helft van de avond is een gezellige samenzijn in het museum cafe. 

Jezuïetenberg 
Na 12.5 jaar voorzitterschap van de Stichting Jezuïetenberg heb ik me niet 
herkiesbaar gesteld voor een volgende periode van 5 jaar voorzitterschap. 
Vanaf 1 januari 1998 zal Ton Breuls (die secretaris van onze stichting is) het 
voorzitterschap overnemen. 
Huub Mommers (SOK-lid) wordt de nieuwe secretaris. 
Valère Geulen (SOK-lid) blijft groevenmeester. Jacques Jamin blijft 
penningmeester. Theo van Galde treedt uit het bestuur, doch blijft archivaris en ik 
blijf in het bestuur als secretaris voor rondleidingen en spreekbuis van de gidsen. 

Peter Houben 

Uit de Oude doos op zolder 
Wegens drukte zal dit maal niet de rubriek van LuckWalschot verschijnen. In de 
volgende SOK-INFO zal Luck ons weer laten genieten van de vondsten uit zijn 
oude schoenendoos. 



Stichting Ir. O.C. van Schaïk 
Beheer onderaardse Kalksteengroeven" 

In april 1981 werd voor de afsluiting van de Apostelgroeve in het Maastrichtse 
Jekerdal een oplossing gezocht. Dichtschuiven of -metselen van de ingang was 
geen optie wegens de natuurbeschermings-waarde. Ed de Grood en Ton Breuls 
hebben toen namens het Natuurhistorisch Genootschap deze groeve 
geadopteerd door ze voor de SOK in beheer te nemen. Hierdoor is een groeve 
behouden die anders misschien verloren was gegaan voor onderzoek naar de 
natuur1ijke en historische waarden. 
Daarna zijn nog enkele groeven aan deze inventaris toegevoegd, te weten de 
Koeleboschgroeve, de Roothergroeve, de Nieuwegroeve, de Theunisgroeve, de 
Fallenberggroeve en als laatste dit jaar de Scharnderberg. Voor iedere groeve 
hebben vele mensen van de SOK zich ingezet om deze afgesloten te krijgen en 
te houden. Meer dan 15 jaar beheer van deze kalksteengroeven heeft 
geresulteerd in goed onderhouden overwinterplaatsen voor de vleermuizen en 
publikaties in SOK-Mededelingen. 

De aanwas van groeven legt een grote druk op de vrijwilligers van de SOK en het 
Natuurhistorisch Genootschap. Om de waarden van de onderaardse 
kalksteengroeven veilig te stellen voor het nageslacht is daarom besloten een 
beheersstichting op te richten. Daarom dat we met gepaste trots de "Stichting Ir. 
O.C. van Schaïk, Beheer Onderaardse Kalksteengroeven" presenteren. Het 
bestuur van de Stichting bestaat uit: 

Voorzitter: Joep Orbons 
Secretaris: Erik Lamkin 
Penningmeester: Huub Gilissen 

De doelstelling van de groevenstichting is tweeledig. Ten eerste is het belangrijk 
dat de cultuur- en natuurhistorische waarden van de groeven veilig worden 
gesteld. Ten tweede verschaft de stichting onderzoekers van ondermeer de SOK 
een werkterrein. Deze doelstellingen zullen worden verwezenlijkt door allereerst 
de groeven van het Natuurhistorisch Genootschap over te nemen en het beheer 
ervan te continueren. Het streven van de stichting is om tevens andere groeven 
aan de lijst toe te voegen. Voor dit alles zal de 
stichting zelfstandig financiële middelen 
verwerven. 
De Stichting Ir. O.C. van Schaïk heeft evenals 
de SOK binnen de muren van het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht haar 
onderdak gevonden. 

Stichting Ir. O.C. van Schaïk 
Postbus 882 
6200 AW Maastricht ST I CH T IN G 
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Bezoekers opgespoord 

door John Ca ris 

Jean-Theodoor Hubert Weustenraad 

Zoon van een soldaat uit de Grande Armée van Napoleon. Deze dichter en 
journalist werd in 1805 geboren te Maastricht. Hier bracht hij zijn jeugd door en 
studeerde rechten en filosofie te Luik, waar hij later ook promoveerde in de 
rechtswetenschappen. Te Maastricht voerde hij later advokatenpraktijk. De Waals 
georiënteerde Weustenraad dichtte aanvankelijk in het Nederlands, maar schreef 
na zijn vertrek in 1830 naar België uitsluitend in het Frans. Hij stierf in 1849 te 
Jambes aan cholera. Zijn bekendste gedicht "Percessie vaan Scherpenheuvel", 
in het Maastrichts geschreven, werd pas in 1930 anoniem uitgegeven zonder 
vermelding van jaar of drukker. Het 284 strofen tellende gedicht werd toen nog 
onder de toonbank verkocht wegens aanstootgevende inhoud en laster jegens de 
kerk. Het is nog steeds de moeite waard om te lezen, hier strofe 21 in de 
oorspronkelijke spelling: 

Mer wèt geer wèl, men beste kinder 
Dat in Mastrccch schoen meitskes zien! 
Wee admireert neet hun blouw ouge 
Hun sniewit vèlke wie satien! 
Wee is hun knappe liefgestalte 
Hun frisse kuntsjes neet bekind! 
lch b 'laof uch dat geer wiet zult rei ze 
Ie dat ger al wat beters vindt! 



Ed de Grood 

20 Jaar geleden werd de SOK opgericht. Aan de wieg van de SOK stond Ed de 
Grood. 20 Jaar lang heeft Ed, eerst als voorzitter en daarna als vice-voorzitter, de 
SOK geleid en begeleid. Daarnaast vervulde Ed een ontelbaar aantal functie en 
taken binnen de SOK. Wat heeft hij niet allemaal gedaan? Hij was ondermeer lid 
van het Groevenoverleg, de St. Pietersbergwerkgroep en het platform St. 
Pietersberg, deed het vergunningenbeleid SOK, was coördinator van de 
SOK-tentoonstellingen, zette de vleermuistellingen op, was initiatiefnemer en 
begeleider van het in beheer krijgen en het beheren van alle SOK-groeven, was 
groevenopzichter van het NHGL, beheerder van de Koeleboschgroeve. In de 
wetenschap dat de voorgaande opsomming niet compleet is, zouden we 
daarnaast ook nog eens al die andere kleine en grote projecten binnen en buiten 
de SOK kunnen noemen, die Ed gecoördineerd en tot een goed einde heeft 
gebracht. Ed heeft zich daarbij steeds laten leiden door zijn eigen 
maatschappelijke betrokkenheid bij de groeven. Daarbij volgde hij steeds zijn 
(levens)principe, dat ondermeer als pijler zijn gevoel voor rechtvaardigheid en 
maatschappelijke verantwoording kende. 
Met name voor zijn collega's binnen het bestuur van de SOK iemand met een 
lange termijn visie, soms principieel voor zich zelf en voor anderen, maar o zo 
comfortabel om als mede-bestuurder aan de tafel te hebben. 
U heeft al gemerkt dat ik in feite in een soort verleden tijd aan het schrijven ben. 
Dat klopt, want tot mijn en onze spijt heeft Ed, na goed overleg, besloten om zijn 
bestuursfuncties binnen de SOK neer te leggen. Hij wil de fakkel aan anderen 
overdragen én weer als SOK-lid terugkeren naar het oorspronkelijke: het 
bergiopen en het onderzoek. 
Zeker voor ons was dat in het begin een grote schrik, waar we gelukkig weer 
overheen zijn. Daarnaast heeft Ed belooft (en reeds bewezen) dat we altijd een 
beroep op hem kunnen doen met vragen over de ontelbare zaken, waar hij zo 
bekwaam al die jaren mee bezig is geweest. En hij blijft nog beheerder van zijn 
oude liefde, de Koeleboschgroeve. Zoals Ed het zelf al heeft gezegd: "Het is 
bepaald geen afscheid". 
Hij heeft de fakkel overgedragen. En naar eigen zeggen zou het mooiste 
afscheidcadeau zijn dat anderen zorgen dat de fakkel van de SOK blijft branden. 
Dat hebben we beloofd en als ruil voor zijn fakkel hebben we hem een 
"ordentelikke" zaklantaarn gegeven. Zodat hij de ondergrondse fakkel kan laten 
branden. 

Ed, namens ons allen, badankt! 

Ton Breuls, voorzitter. 



RUILVERKEER 

De Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) uit Frankrijk is een 
vereniging die zich met de studie van ondergrondse zaken bezig houdt. In feite 
alles wat de mens onder de grond gewroet heeft. Waar ze zich echter het meeste 
op concentreren zijn de zgn . souterrains-refuges. Men zou dat kunnen vertalen in 
ondergrondse schuilplaatsen. Ook in Frankrijk (en België) hebben mensen hun 
heil gezocht onder de grond tijdens onrustige tijden. Maar ook het andere tweede 
gebruik van de groeven, putten , schachten , galerijen en wat al niet meer is 
onderwerp van hun studie. Hun tijdschrift SUBTERRANEA op A-4 formaat, in 
luxe druk, gemiddeld 32 pagina's, met foto's en plattegronden, verschijnt al 
jarenlang in een oplage van 4 uitgaven per jaar. Onlangs kwam het 
septembernummer 1997 uit: no 103 !!. 
SOK (en dus SOK-Mededelingen) is nu ruilverkeer aangegaan met de SFES. In 
afwachting van een heuse bibliotheek zijn de laatste nummers van SFES te leen 
bij Ton Breuls, Bovenstraat 28 te Kanne. Uiteraard is SUBTERRANEA in de 
Franse taal gedrukt. Voor degene die daar wat meer moeite mee heeft: de 
plaatjes zijn ook leuk. En met artikelen die van bijzondere waarde voor iemand 
zijn (onderzoek, bezoek, studie) kan een helpende en vertalende hand toegereikt 
worden. 

De deelnemers aan de van Schaïk wandeling 

(foto's: Jean-Jacques Spuisers) 



Verslag van Schaïk-wandeling 

Op 20 december jl. is met een wandeling in het noordelijk gangenstelsel van de 
Sint Pietersberg de 25ste sterfdag van Ir. O.C. Van Schaïk herdacht. 
Het samenkomen van de 40 deelnemers in het Chalet Bergrust was voor vele 
deelnemers een ontmoeting met oude bekenden, want het was niet enkel een 
SOK aangelegenheid. Er waren nog vele genodigden van buiten de SOK. Een 
delegatie van de Stichting Oud Sint Pieteren de Vereniging tot bescherming van 
de Sint Pietersberg waar de SOK goede banden mee heeft, vertegenwoordigers 
van de Vereniging Natuurmonumenten, de gemeente Riemst. de ENCI, 
SOK-Leden. VVV-gidsen, de schrijfster Mieke Dorrestein en ook dhr Misere van 
Staatstoezicht op de Mijnen. 
Bij dit alles stond natuurlijk de fami lie van Schaïk centraal. De wandeling door 
Noord werd dan ook opgesierd met boeiende verhalen over de vele 
ontmoetingen. tochten en werkzaamheden die de aanwezigen samenbrachten 
met de heer van Schaïk. Zoon Wim van Schaïk wist te verhalen van de vele 
tochten, waarbij gemeten. gefotografeert en onderzocht werd. Niet alleen het 
maken van de kaart waar de naam van Schaïk zo sterk mee verbonden is. maar 
ook van andere ontdekkingen zoals vleermuizen en geologie. 
Het SOK-lid Stiet Witlox wist de verhalen van Wim van Schaïk goed aan te vullen 
met enkele boeiende anekdotes over zijn ervaringen in de berg en met de heer 
O.C. van Schaïk. 
Als laatste werd de kluis bezocht. Speciaal voor deze gelegenheid werd de kluis 
geopend door de Vereniging Natuurmonumenten, waardoor iedereen eens kon 
rondwandelen in een deel van de Sint Pietersberg waar de meesten nog nooit 
geweest waren. 
De van Schaïk-wandeling werd afgesloten met een buffet in het Fort Sint Pieter. 
Hier werden de ervaringen van de wandeling onder het genot van een kop koffie, 
thee en broodjes nog eens goed uitgewisseld. 

de familie van Schaïk bij het portret van hun (groot)vader 



Vondsten uit groeves 

door Han Bochman 

Pistooltje 

Op zoek naar fossielen in de Keerderberg Midden kwamen allerhande 
verschillende vondsten te voorschijn . Een mosasaurus-tand, scherven van een 
oude sauskom, een kwartje van Willem 1 uit 1825 en wat oude centen uit het 
derde kwart van de vorige eeuw. En ineens een klein pistooltje. Erbij lagen nog 
houtresten en een koperen schroefj~. 
Het pistooltje is waarschijnlijk van Schotse oorsprong en stamt van eind vorige 
eeuw, begin deze eeuw. Om te herladen draait het pistooltje zijwaarts open, in de 
richting van de pijl. Het zou een damespistooltje kunnen zijn . Aan de hand van 
het stukje hout is het houten handvat gereconstrueerd. Er zijn enkele kleine 
caliber patroontjes gevonden in de onmiddelijke omgeving. 
Omdat het wettelijk verboden is een vuurwapen te bezitten zonder vergunning, is 
de loop van dit pistooltje onbruikbaar gemaakt. Verder is het mechaniekje wel 
bewegend gemaakt. 
Leuk detail is dat toen het pistooltje gevonden werd het nog in geladen toestand 
was. 



Scharnderberg-info 

De Scharnderberg kan toegevoegd worden aan het SOK-groeven bestand. 
Gedurende geruime tijd heeft de werkgroep "afsluiting Schamderberg" onder 
leiding van Henk Ramakers hieraan gewerkt. Omdat het niet de afsluiting van 
één ingang betrof, maar dat er maar liefst 4 ingangen onder de loupe genomen 
moesten worden, was het een heel karwei. De werkgroep heeft het volgende 
gedaan: 

• Volledige afsluiting van de oude hoofdingang, inclusiefterreinophoging aan de 
buitenzijde. 

• Fundering, metselwerk en plaatsen hek in de overblijvende ingang aan de 
"boerderijzijde". 

• Het ruimen van vele kubieke meters puin en afval uit de groeve. 
• Het vrijmaken van een gang die vol mergelpuin lag om de oude hoofdgang 

beter bereikbaar te maken. 
• Het afsluiten van de toegang tot de kelder van het klooster aan de 

Akersteenweg d.m.v. een hekwerk. 
• Het beveiligen van de trap bij de voormalige MAVO d.m.v. een hekwerk. 

Het resultaat is er een om trots op te zijn ! Op vrijdagavond 13 februari 1998 zal 
de werkgroep vanaf 20.00 uur de resultaten tonen aan een aantal genodigden, 
die direct of indirect bij de afsluiting betrokken waren. 
De werkgroep gaat ervan uit dat veel SOK-leden bij deze gelegenheid aanwezig 
willen zijn om met hun te "klinken". Om de toeloop te kunnen stroomlijnen is het 
noodzakelijk dat men het bijgevoegde inschrijvingsformulier, vóór 1 februari 
1998, terugstuurt aan John Knubben. 

De werkgroep "afsluiting Scharnderberg". 

AANMELDINGSFORMULIER AFSLUITINGSFEEST SCHARNDERBERG 
Naam: .... ...... ... ... .. .... ... ......... .. ... ...... .. .. ......... ...... .. .. ... ... ...... .... .... .. .... ... ... .. . 

Adres: ............. .. ............................................ ............ ............. ............... .. .. 

Telefoonnummer: 

Wil graag aanwezig zijn bij de "inwijding" van de Scharnderberg als SOK-groeve. 

Dit formulier toezenden aan: 
J. Knubben 
Bombeydaal 7 
6228 GT Maastricht 



Raadsel(achtig) 

4 berglopers zitten in een grot met slechts 1 uitgang. 
De uitgang is een lange tunnel die zo smal is dat men er maar met 2 personen 
tegelijkertijd doorheen kan. 
De 4 arme donders hebben maar 1 lamp en nog slechts 60 minuten voordat de 
grot instort. 
Het viertal is een nogal gemelleerd gezelschap, 2 rappe jongens en 2 vergrijsde 
broeders. 
De snelste bergloper doet er 5 minuten over om de tunnel uit te komen. De 
tweede 1 0; de derde 20 en de vierde 25 minuten. De enige redding is om met 
tweetallen naar buiten te gaan maar doordat ze maar één lamp hebben moet van 
het tweetal één persoon elke keer terug . 
Bijvoorbeeld: de snelste van 5 minuten gaat samen met die van 10 minuten naar 
buiten en keert weer terug om een ander op te halen. Dit betekent 10 minuten 
heen en 5 minuten terug. Haalt die van 25 minuten op, keert terug en haalt 
tenslotte die van 20 minuten op. Resultaat; 10 heen, 5 terug, 25 heen, 5 terug, 20 
heen, Totaal is er dan 65 minuten over gedaan dus die van 20 en 5 minuten zijn 
helaas onder het puin bedolven. 
Ook is mogelijk 5 en 10 naar de helft van de tunnel, 5 terug, haalt 25 op etc. 

De oplossing is truc-vrij. 

Succes! 
Laurens Smets 
Meldermuntserweg 2 
6325 PL Berg en Terblijt 

(Deze opgave staat ook in de Pierk van deze maand, het blad van Speleo 
Nederland.) 



Nieuwe hoofdredacteur SOK INFO 

SOK-INFO is begonnen als een brief van de sekretaris Ton Breuls aan de leden 
op 6 oktober 1984. Dit nummer 1 heeft ook nog geen nummer. het heet dan ook: 

SOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFOSOKINFO 

Het doel was van begin af aan om de SOK leden te informeren over komende 
activiteiten op groeven gebied in de ruimste zin des woords. 

Vanaf nummer 30 (januari 1989) heeft het toenmalige SOK-stuurgroeplid Jacquo 
Sllvertant die belast was met ledenactiviteiten, de SOK-INFO verzorgd. Jacquo 
heeft SOK-INFO nummer 35 (mei 1990) in een mooi aangekleed jasje gestoken, 
de opzet zoals we die nu allemaal kennen. Bij nummer 41 (mei 1991) is dit over 
genomen door ondergetekende. De layout is in de loop van de nummers en jaren 
geleidelijk veranderd , de techniek gemoderniseerd. 

Het SOK-lid Ger Goessens heeft aangeboden de SOK-INFO in het vervolg te 
gaan maken. Met heel veel goede aanbevelingen en beloftes om te assisteren 
draag ik daarom met veel plezier het medium dat de SOK-leden informeert aan 
hem over. 

Daarom vraag ik alle SOK leden om hun copy naar Geropte sturen. 
• Ger Goessens 

Valeriushof 33 B 
6215 GC Maastricht 
e-mail : goessens@pie.nl 

Ik wens Ger heel veel sterkte met dit werk en ik roep hierbij alle SOK-leden op 
hem te bedelven onder copy, zodat hij de komende tijd weer een aantal boeiende 
SOK-INFO's kan maken. 

Joep Orbons 



MEET THE UNDERGROUND PRESS 

De parlementaire werkgroep die het Cannerbergschandaal onderzoekt, praat 
achter gesloten deuren met de top van het ministerie van Defensie uit 1971 . Na 
archiefonderzoek en gesprekken met ambtenaren is dat jaar 1971 als cruciaal uit 
de bus gekomen, omdat toen TNO-studie onaanvaardbare asbest-concentraties 
aantoonde. De huidige Commissaris der Koningin "Van Voorst moet bij 
werkgroep CANNERBERG komen", schrijft Dagblad de Limburger (DdL van 
31.10 en 07.11.1997). Samen met Ter Beek (minister) vormde Van Voorst als 
staatssecretaris van Defensie toen de top. De huidige staatssecretaris Patijn van 
Buitenlandse Zaken hoorde als hoogste ambtenarenbaas (secretaris generaal) 
daar eveneens bij. Ook hij wordt gehoord. 
En het resultaat van die gesprekken? "CANNERBERG: Ter Beek en Van Voorst 
voelen zich niet schuldig". DdL publiceert dit "verrassend" nieuws op 
14.11.1997. 
Omdat de CANNERBERG zich uitstrekt over zowel België als Nederland begint 
de onrust ook te groeien in de gemeente Riemst. Tot voor kort bestonden er 
nauwelijks contacten met de gemeente, maar de laatste tijd is daar verandering in 
gekomen. "CANNERBERG ook aan Belgische kant vervuild" lezen we in De 
Maaspost van 26.11.1997. Het is meer een artikel over getallen en statistiek, 
want er worden heel wat "wetenswaardigheden" opgesomd: aantallen kamertjes, 
militairen, kilometers, enz. 

Afgelopen zomer heeft de VVV-Maastricht meegewerl<t aan een Italiaanse 
promotiecampagne voor Nederland. Voor Maastricht werd het "ondergronds 
gebeuren" in de provincie centraal geplaatst. In de luxe-gids worden bijna alle 
Europese landen beschreven en zo dus ook "onze grotten" van Nederland. 
Prachtige kleurenfotografie van ondenneer de GEMEENTE GROT, 
FLUWEELENGROT, SIBBERGROEVE en het NOORDELIJK 
GANGENSTELSEL sieren het artikel , dat in sappig Italiaans wordt geserveerd. 
Voor een beetje SOK-ker dus geen probleem. "Per maggiori informazioni sulla 
geologia e la storia di queste grotte si puö contattare il SOK o direttamente il suo 
segretario JOEP ORBONS. Met adres, tel, fax en e-mail naturallemente. Si si, mi 
amore ... 
In het Belang van Limburg van 20.11.1997 is een foto van de ingang van de 
DREIDEUGBERG (Roosburg) in Ziehen de blikvanger van een artikel over 
vleennuizen in en rond het huis: "In een echt huis huizen vleermuizen". Het is 
een voorlichtend artikel over de (venneende) overlast van vieren onder je dak, de 
leefwijze, het belang en de beschenning. "Eén vleennuis eet iedere zomernacht 
ongeveer 750 muggen. Daar kan geen opgevouwen krant tegenop". 

Terug naar Sibbe: "Aanleg van ingang grotten bij Sibbe voorlopig stilgelegd" 
(DdL 24.11.1997). 
De rechter heeft de aanleg van de 36 meter diepe toegangsschacht voor de 
mountain-bikers boven de Daelhemmerweg stilgelegd, in afwachting van het 
resultaat van het bezwaarschrift dat de eigenaar van het Sprookjesbos heeft 



ingediend. Het gebruik van de parkeerplaats bij de Wilhelminatoren zou een 
enorme over1ast kunnen betekenen voor de achteringang van het Sprookjebos. 
De grotbezoekers (minimaal 10 tot 15.000 per jaar) zouden daar hun auto 
parkeren en dan per fiets naar de nieuwe ingang rijden. Dan volgt er (te voet 
natuur1ijk) een afdaling per wenteltrap van 18 meter, de rest wordt overbrugd via 
een schuin aflopende gang. In een ondergrondse droogruimte staan dan de 
fietsen voor het grottraject gestald. 

In vergelijk met voorafgaande jaren was de berichtgeving over de Kerstvieringen 
in de verschillende groeven vrij summier. Een traditionele foto van de wachtende 
rij mensen voor de ingang van de Kerstmarkt in de GEMEENTEGROT ontbrak 
natuur1ijk niet in Ddl. Verder een eveneens bekende foto van de 
GEULHEMMERGROEVE in een artikel in de Maaspost (23.12.1997) onder de 
kop "Bergse schuilkerk geopend". 

"Hersenspinsels in een eeuwenoude groeve" (Ddl 24.12.1997) en "Kunst in 
ondergrondse mergelgroeve" (Maaspost 23 .1 2 .1 997) gaat over 15 
kunstenaars die in vier maanden tijd in de SIBBERGROEVE, tekeningen en 
beeldhouwwerken maakten op uitnodiging van de harmonie Sint Rosa van Sibbe. 
De kunstenaars hebben zich laten inspireren door de bijzondere sfeer van en in 
de groeve. HARY MOLIN, blokbreker in de groeve, snapt eigenlijk niets van de 
moderne kunst. Hij had liever een uitgekapte mosasaurus gezien dan 
beschimmeld brood en mosselen aan een touwtje. Tja, blokbrekers en kunst. ... 
De tentoonstelling was tussen Kerst en Nieuwjaar te bezichtigen. 

Redaktie T. Breuls en E. Lamkin 
Bovenstraat 28 
B-3770 Kanne Riemst 
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