
JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2005 
 
 
JANUARI 
2/1: Fagnoules: Puin ruimen aan de sifon + herstelling kapotgevlogen kisten 
9/1: Prospectietocht in het Luikse, met bezoek aan Abime des Ruines en localiseren van 
de Chantoir de Faweu (mooie chantoir doch met een riool erin) 
16/1: Gidsing van een journalist van De Standaard in Trou de l’Eglise. 
16/1: Een hele dag werken in de Faweu, in een fossiele en “propere” hoek van de grot. 
Mark & Peter knallen recht omlaag een spleet open. 
16/1: Gidsing in Bois de Waerimont van de Nederlandse club Delta.  
21/1: Anialarra vergadering bij Rudi 
23/1: Gidsing in Bois de Waerimont van de Nederlandse club Utrecht 
28/1: solo-prospectie van Paul, in de buurt van de Fagnoules met o.m. een bezoek aan de 
ondegrondse groeve van St-Anne.  
30/1: Verder werken aan de Faweu: Paul en Mich knallen verder doch alles loopt dicht. Hoe kan da nu?  
30/1: Gidsing in Bois de Waerimont van de Vlaamse club SPAL. 
 
FEBRUARI 
5/2: In de Fagnoules worden de gebruikelijke knal-boem werken aan de sifon verder gezet 
9/2 tot 13/2: ons jaarlijks speleouitstapje naar de Doubs was weer plezant. Ons programma werd gedwarsboomd 
door een super-crue dus beperkten we ons tot Baume des Crêtes, Canton Bercot, Malatière, langlaufen en 
absinth dinken. 
18/2 : Algemene Vergadering Avalon 
20/2 : Een spannende duikexploratie in de Fagnoules waarin Michel Pauwels een nieuwe sifon voorbij geraakte, 
einde op een vervolg. De dag eindigde met een Secours wegens de late terugkeer van Michel en daaruit 
voortvloeiende taal-misverstanden 
27/2: Fototrip in de Veronika, en uitstap in Chawresse (Rezo B).  Berekoud. 
 
MAART 
4/3: Paul gaf een dialezing te Maastricht voor Speleo NL 
5/3: Er werd toch nog een poging gedaan in de Faweu, die echter weinig opleverde 
6/3: Fagnoules: tussen de ijsstalagmieten door laverend, in de grot geraakt, voor nog een dagje boren en breken aan 
de sifon. 
5-6/3: Secoursoefening te Sprimont met deelname van Annette 
12/3: Algemene Vergadering VVS te Han-sur-Lesse 
13/3: Bois de Waerimont: Fototrip naar Merveilles, Aventure en tevens topo van Boyau des Contorsions. De topo 
bleek achteraf onjuist te zijn wegens een Tikka op de kop van de topograaf… 
20/3 : Buitenkans : we konden mee als sherpa op een duiktrip in de Réseau Sud (Han). Maar: ’t spel stond in crue 
en wij moesten een alternatief uitvinden. Dat werd dan een duiktrip in de Pré au Tonneau, terwijl P&A weer in de 
BDW kropen om die topo van de Contorsions te herdoen.  
26/3 tot 3/4: Onvergetelijke week in de Franse Aude. We bezochten een resem magnifieke grotten: Réseau André 
(rivier), Aven de Clergues, Grotte de Varennes, een grot waarvan we de naam niet mogen prijsgeven maar het 
was zeker één van de 3 mooiste die we ooit deden, en dan tot slot het aragonietpaleisje dat we vorig jaar al eens 
bezochten.  Een spectaculaire wandeling over de corniches van de vallei van de Bryan, nabij het oeroude dorp 
Minerve en tot slot een dagje desobstructie met Stoche maakten de week compleet. Fantastisch.  
 
APRIL 
1/4: Prospectie nabij Nettinne en eerste werken in de “Saribots”. 
6/4: Doorbraak in de Saribots: ontdekking van een stukje galerij (10 m lang). 
8/4: Desobstructie in Saribots om in een lager gelegen gangetje te geraken.  
10/4: Megaknal in de Fagnoules, intussen gingen Rudi en Annette in de Buc de laatste stukjes topografern. 
17/4: Verdere desobstructie in Saribots, ontdekking van 2 tinnen borden. Echter het wordt duidelijk dat het in dit 
grotje echt wel gedaan is… 
17/4: In de Fagnoules vallen we de stroomopwaartse – toekomstige – ingang aan. 
24/4: Lang geleden maar er niet gemakkelijker op geworden: we doen nog eens een doorsteek Weron-Dellieux.  
Bont en blauw terug buiten.  
 
MEI  
1/5: Gidsing in Trou de l’Eglise van wat Xaverius-leerlingen. 



1/5: Fantastisch lenteweertje voor … de verdere desob van de sifon van de Fagnoules. 
5-8/5: Doubs, Frankrijk: We deden er een machtige en gloednieuwe grot, de Gouffre des Essarlottes met een 
woeste rivier. De Petit Siblot werd nog eens gedaan (eeuwen geleden), evenals de Cavottes.  
8/5: Fagnoules: opnieuw werken aan de boveningang.  
14/5: Afleidingstrip in de Waerimont in het licht van een verrassingsfeestje voor Stefan. 
15/5: Saribots: finale desobstructie: ’t is er gedaan.  
15/5: Trou des Manants: tripje door fam. Speelmans, met wat verwarring wegens touwen die niet meer hingen 
waar ze vroeger hingen… 
16/5: Doorsteekje Chawresse-Veronika terwijl Paul & Rudi verder aan de topo van de Comblennois werken. 
22/5: tegen beter weten gaat een laatste ploegje weer naar de Saribots maar eindigt in de Chantoir l’Ecluse. 
22/5: Zoveelste desobstructie aan de sifon van de Fagnoules, wat vertraging wegens olietekort in stroomgroep. 
28/5: Een trio trekt naar de BDW voor een laatste poging om een omhooglopend gangetje in Salle des Départs uit 
te graven. Verdict: hopeloos.  
29/5: Fagnoules: verder werken aan boveningang.  
29/5: Annette neemt deel aan oefening Speleo Secours in Nou-Moulin  
 
JUNI 
3/6: Gidsing van 3 mensen in Trou de l’Eglise.  
5/6: herkansing in de Réseau Sud van Han-sur-Lesse. Magnifiek!  De duik van Jacques Petit echter leverde niets 
op.  
11-12/6: Fagnoules weekend: een grote schare genodigden hielp de duikers voor de portage achter de sifon. Michel 
& Jacques doken de S5 en S6 en begonnen een desobstructie boven een nieuwe en ondoordringbare S7. Verder aan 
te doen… want voelbare tocht en geluid van water! 
19/6: In de Emotions treffen we voorbereidingen voor een toekomstige duik in de S2. We hangen looplijnen 
voorbij het Zwijnengat en topograferen er nog verder. 
26/6: Fagnoules: verder werken aan de sifon. Bezoekje van Lucienne die aldus het réseau post-sifon ook eens kan 
doen.  
 
JULI 
3/7: Doorsteek van de Bretaye onder leiding van Rudi.  Er zat zelf een Ier in het gezelschap! 
3/7: Fagnoules: opnieuw werken aan de boveningang. 
10/7 Werken aan sifon Fagnoules + poging de dubbele sifon amont leeg te pompen. Problematisch gedoe vooral 
omdat Paul zijn helm was vergeten en als een blinde mol rondkroop.  
17/7: Duik van de S2 in de Emotions! Zware trip, met alle duikspullen door de Galerie Horrible… Michel geraakte 
een meter of 5 ver in de sifon doch een te lage passage belet alle doorgang. Zeer jammer.  
21/7: Fagnoules: Werken aan sifon Fagnoules + nieuwe poging de dubbele sifon amont leeg te pompen. Echter 
onze pompen zijn niet sterk genoeg om de 8 m hoogteverschil te overwinnen. Te herdoen! 
12-17/7: een sterk viertal deed de Scialet du Silence in de Vercors: -542 m en 850 m touw. De fond werd door 
iedereen gehaald en het boeltje geraakte tijdig gedesequipeerd ook! 
 
…en dan was het weeral tijd voor de 9de Anialarra-Expeditie op het massief van Pierre-St-Martin. Drie weken 
lang gaven we er een lap op, met als kers op de taart de nu reeds historische doorbraak in de stroomafwaartse 
trémie van het Systeem van Anialarra, op -648m.  Een kilometer première en vooral: grote perspectieven. 
 
AUGUSTUS 
14/8: Dago gaat op prospectie in Nettinne en vindt een verdwijngat, gauw N4 gedoopt, waarin prompt wordt 
gewerkt 
28/8: Souffleur de Beauregard: fier als een pauw leidde Patrice Dumoulin een 6-tal Avalonners rond in de 
recntste ontdekking van de GRSC. 
 
SEPTEMBER 
3/9: N4: verder graven.  Straffe verhalen over bulderende rivieren en orkaantocht. 
4/9: Systeem van Bretaye: onze traditionele jaarlijkse tocht waarbij we ditmaal 4 Waalse vrienden op sleeptouw 
namen.  
10-11/9: Kim en Lennert amuseren zich rot op hun hun eerste weekend “Brevet A”. 
11/9: Gidsing in de Sainte-Anne.  
11/9: Fagnoules: voorbereidingen in het kader van een tocht met de Speleologische Dagen.  Eerste graafwerken in 
een goed tochtend gangetje geheel stroomopwaarts.  
16-17/9: Deelname aan de Speleologische Dagen, de beste tot nu toe!  Avalon gidste groepen in de Waerimont, 
Fagnoules en Père Noel.   Paul kraakt er een rib in een “étroiturenmasjien”… zie verder 



23/9-3/10: Anialarra-Expeditie deel 2: We brachten meerdere dagen door in het réseau “post-trémie” doch zonder 
de rivier te hervinden. Wel prachtige premières gedaan. Wegens Paul’s gebroken rib werd de expé voor een deel 
van de ploeg vervroegd afgebroken… mea culpa.  
24/9: N4: Graven. Het wordt er “masochistisch” 
 
OKTOBER 
2/10: Waerimont: gidsing van een enthousiaste en attente ploeg van de SSN 
8/10: graven in de N4 
8/10: Secoursoefening in Abime de Beaumont, met deelname van Annette 
9/10: Waerimont: gidsing van een ploeg Hollanders, tot onze verbazing niet bijzonder uitbundig 
15/10: Tweede Brevet-A weekend voor de benjamins Lennert en Kim.  
16/10: Waerimont: gidsing van Cascade + 3 UBS.  
22/10: N4: het wordt eentonig: graven. Men zit al 10 meter ver.  
23/10: de dag dat iemand diesel in de stroomgroep tankte!  Fagnoules dus, verdere desobstructie van de sifon, en 
daarna verder graven in het gangetje stroomopwaarts. 
23/10: Gidsing in Trou Wéron. 
26/10: Dago krijgt spoedcursus touwtechnieken in het fabriek te Hemiksem 
29/10: N4: dan toch: een doorbraakje!  Na 13 m gang te hebben uitgegraven zitten we nu in een klein zaaltje, met 
een forse beek en overal veel modder. 
30/10: Waerimont: Mario & Mich herstellen de gladgelopen paadjes in de grote zalen.  
23/10-30/10: Annette volgt een keizware speleo secoursstage in Frankrijk (PSM).   Chapeau!  En wij mogen nu 
gerust verongelukken: Annette kent er alles van.  
 
NOVEMBER 
6/11: De die-hards Rudi & Paul gaan nog eens op exploratie in de Rezo Bibber&Blubber in de Chawresse.  
6/11: N4: eerste verbredingswerken in het zopas ontdekte zaaltje.  
12-14/11:  een trio (Paul/Raf/mark) brengt 4 zeer plezante dagen door in de Doubs, en doet daar de Chaillets, Cul 
de Vau en de Leubot (een primeur) 
17/11: P&A vliegen weer in de topo van de Chawresse (Comblennois) 
19/11: Derde Brevet-A weekend voor Lennert en Kim.  
20/11: weeral een desobstructiedag aan de sifon van de Fagnoules 
18-20/11: Rudi gaat met een trio Hollanders exploreren in Oostenrijk: lawines en étroitures waren zijn deel.  
20/11: Mario gaat wat topograferen voor de Grotters.  
26/11: 6 Avalonners wonen het filmfestival te Parijs bij: zeer geslaagde aflevering.  
27/11: N4: verder werken in bijzonder natte en koude omstandigheden.  
 
DECEMBER 
04/12: We bezoeken de mooie ontdekking van de ESB, de Trou de la Chaise te Yvoir.  Heel mooie rivier. 
04/12: Het personeel van de Berghut gaat graven in de Veronika.  
11/12: Geslaagde gidsing in de Eglise.  
11/12: Met zijn twee slechts, doch dat weerhoudt Mario & Paul niet van een zoveelste desobstructiedag in de sifon 
van de Fagnoules . Er komt stilaan schot in de zaak (mag wel na +/- 20 dagen werk) 
16/12: Paul doet solo-prospectie in Eprave en belandt nog in de Waerimont. 
17-18/12:  Vierde Brevet A weekend voor Kim en Lennert 
18/12: Fototocht in de Grotte des Emotions. 
25/12: De Speelmanskes doen de Trou Wuinant.  
26/12: de afsluiter van een plezant 2005 kan niet anders dan een mega-boem in de Fagnoules zijn.  
30/12: N4: ook daar wordt menige “boem” gesignaleerd. Men ziet een interessant gangetje vertrekken, met veel 
water.  
30/12: Paul & Annette gaan nog wat prospecteren in Eprave en belanden o.m. in de Trou Poubelle en Thiers des 
Falizes 
30/12: Tobias neemt deel aan VVS-jongerenweekend te Han-sur-Lesse 
31/12: we vieren Oudejaar in clubverband, bij Flip en Karin thuis.  
 
 
BESLUIT 
 
Het was weer een superdruk jaar.  Sommige maanden waren er wel 13 activiteiten!  Echter, het stond vooraf vast 
dat het een overgangsjaar zou worden, dit omwille van een waanzinnig idee van uw voorzitter om de sifon van de 
Fagnoules te elimineren.   De vaste ploeg “Fagnoules-specialisten” liet zich niet afleiden door allerlei randgebeuren 



zoals Saribots en N4 en aldus werd er liefst 23 keer naar de Fagnoules gegaan!    Gelukkig nadert ons karwei daar 
stilaan zijn einde en zullen we in 2006 wat constructiever werk kunnen  doen: de verdere exoplo van het réseau 
post-sifon! 
 
Andere grote ontdekkingen in België bleven uit, hoewel er flink wat gewroet werd in grotten als Saribots, Faweu, 
N4. Maar wat niet is kan nog komen! 
 
Tussen al onze exploraties door werd er weer stevig “klassiek” gegrot, en konden we “with a little help from our 
friend”  ook een aantal uitzonderlijke grotten bezoeken zoals de Trou de la Chaise, Réseau Sud of Souffleur de 
Beauregard.  
 
Onze verplichtingen om anderen te gidsen in onze ontdekkingen eisten echter ook flink wat tijd op, maar dat is de 
prijs van het exploreren van nieuwe grotten. 
 
In het buitenland konden we weer prachtige grotten doen, de Aude blijft in mijn geheugen gegrift. En natuurlijk de 
Anialarra, waar we nu al 9 jaar aan een stuk van de een verrassing in de andere rollen.  
  
We hebben er in elk geval weer ons best gedaan, en meer kan een mens niet doen…. per slot van rekening zijn we 
toch maar amateurs. 
 
 
Paul De Bie 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


