
 JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2006 
 
JANUARI 
5/1: Prospectiedag (Paul, Annette, Bart) in de omgeving van Dinant.  
7/1: De voltallige Familie De Bie deed de Abime Beaumont (ter gelegenheid verjaardag Annette). 
13/1: Topowerk in de Chawresse (Paul, Annette) 
15/1: Gidsing in BDW van Spéléo-Lux (Annette, Mario) 
15/1: Fagnoules: Desobstructie sifon Fagnoules. Langs beide kanten gaten geboord. (Paul, Mich, Bart, Bibiche) 
15/1: IJskoude desobstructiedag in de N4 (Frank, Jos, Dagobert).  
22/1: Gidsing in de BDW van Spekul (Frans, Rudi) 
22/1: Paul & Annette werden uitgenodigd in de Souffleur de Beauregard, prachtige ontdekking van de GRSC. 
27/1: Algemene vergadering Avalon 
28/1: Jos prospecteert in de buurt van de BDW. Er wordt geconstateerd dat onbekenden in de Maquis aan het 
graven zijn. 
29/1: Weer topowerk in de Chawresse, althans dat was het plan. Maar Paul is de decameter vergeten dus er kwam 
niet veel van in huis (Paul, Annette) 
29/1: Gidsing in de Haquin van enkele geïnteresseerden (Mario, Mark, Bart, Marjo, Nico) 
 
FEBRUARI 
3/2: Paul gaat bij stevig vriesweer prospecteren nabij Hamoir. Vooral Grotte D. en bijhorende tochtspleet lijken 
interessant. 
4-5/2: Examenweekend Brevet A met deelname Kim, Lennert, Rudi. Iedereen geslaagd, proficiat! 
5/2: Fagnoules: verdere desobstructie van het dak van de sifon (Mario, Paul, Herman, Bibiche & Maurice (ESB). 
5/2: The N4 digging team strikes again (Dagobert, Jos, Peter V) 
5/2: Annette neemt deel aan een oefening van de Speleo Secours 
12/2: Réseau de Fresnes (Lucienne): Een heel plezante tocht tot helemaal achteraan de grot. Weinig water. (Jos, 
Bart, Stefan, Peter C) 
12/2: Eerste poging in de tochtspleet boven Grotte D. Progressie van 3 m, met veel overtuigende middelen (Paul & 
Mich). 
12/2: Annette volgt opleiding EHBO/Speleo Secours in Koekelberg 
17/2: Souffleur de Beauregard: Paul en Annette gaan er samen met Patrice op fotosafari, dit met het oog op een 
presentatie van de grot tijdens de komende Journée de l’Explo. Magnifieke grot. 
19/2: Trotse Bibiche liet ons elk hoekje en kantje zien van zijn ontdekkingen in de grotten van Goyet. Bijzonder 
sportief, mooi geconcretioneerd. Salle de l’Atlantide is subliem (Paul, Jos, Mario, Michaëla, Annette, Peter C en 
Bibiche).  
24/2: Trou Bernard: Initiatie touwtechnieken: voorbereidend tripje op de Doubs (Paul, Annette, Dagobert, Bart) 
26/2: Het afbraakteam ging weer tekeer in de tochtspleet te Hamoir (Herman, Paul) 
 
MAART 
1/3-5/3: Plezante 4-daagse in de Doubs, met een record-sneeuwval (50 à 80 cm op één nacht) en alle 
verkeersellende van dien (De Biekes, Mario, Bart, Francis, Dagobert). De Legarde (sneeuw, crue) verweerde zich 
flink, de Pourpevelle en Malatierre lieten zich gemakkelijker bezoeken  
11/3: Algemene Vergadering VVS te Han-sur-Lesse.  
12/3: Derde desobtructiedag in de tochtspleet te Hamoir. Het wordt er extreem smal. De lager gelegen Grotte 
Danièle wordt grondig bekeken en biedt perspectieven. (Rudi, Annette, Paul) 
18/3: Journée de l’Explo in Brussel (Paul, Annette, Jos, Peter V.) 
19/3: Fagnoules: verder werken aan de eliminatie van Sifon 2. De nieuwe Hitachi boorhamer is fantastisch. We 
beginnen ook met de gracht achter de sifon nog dieper uit te graven. (Herman, Mark, Paul, Bibiche). 
19/3: Annette volgt secours-oefening in Villers-le-Gambon. 
22/3: Jos en Bart gaan nog eens verder desobstrueren in de N4. 
25/3: Paul en Annette werken verder aan de topo in de Chawresse. Zware trip. 



27/3: Grotte Danièle:  Rudi en Paul forceren de terminus van de grot en geraken 3 meter verder.  
 
APRIL 
2/4:  Grotte Danièle:  Michaëla en Paul vorderen nogmaals 4 meter, einde in zaaltje met diverse zeer smalle 
tochtende spleten. 
2/4: Een troep grote en kleine Avaloners bezoekt de Galerie des Sources. 
 
8/4 – 15/4 paasvakantie in Herault/Aude. Super speleokamp waarin we niet alleen magnifieke grotten konden 
bezoeken (Pousselières, PN77, “Les Vertes”, Castanviels) maar ook – op uitnodiging - een onvergetelijke en grote 
première konden doen in de Vent d’Anges.  
22-23/4: Rudi en Annette nemen deel aan een Brevet-B weekend  
23/4: Fagnoules: verder werken aan de eliminatie van Sifon 2. Er wordt naarstig aan de gracht gewerkt ook. Het 
einde is stilaan in zicht! (Paul, Bart, Jos, Bibiche). 
28/4: Op uitnodiging van Patrice van GRSC gaan Paul en Annette mee exploreren in de Souffleur de Beauregard. 
Resultaat: een mooi stuk première in de amonts. 
29/4: Dago en Frank gaan nog wat rots verpulveren in de N4.  
30/4: Trou Ozer: de grot waarin we leden verliezen. Na Jarl vorig jaar, komt ditmaal Frans tot het besef dat hij niet 
voor speleo in de wieg is gelegd. Het overige trio (Rudi, Peter, Lennert) amuseert zich daarentegen wel in deze 
speciale grot.  
 
MEI 
1/5: Peter V en Paul verbreden in de Grotte Danièle een zeer nauwe spleet. Vervolg blijft smal en we krijgen 
stockageproblemen. 
7/5: Grotte Danièle: doordat de tocht gekeerd was en nu blies, konden we (achter een stapel puin) het echte vervolg 
localiseren. Na een dag zwaar desob-werk (Paul, Mich) werd doorgebroken in een diaklaas waarin we 4 meter 
stijgen. Smal vervolg zichtbaar maar lijkt zeer veel werk (U-bocht). Jos en Bart gingen op speurtocht in de Vieux 
Mac en vonden ook daar een nieuw stukje, versperd door een groot blok.  
12/5: Routine-bezoek in de Grotte des Emotions. Op één plek is er een instorting geweest en zal een groot blok 
moeten geëlimineerd worden dat nu de “shunt” verspert (Paul). 
14/5: Fagnoules: verder werken aan de eliminatie van Sifon 2. (Paul, Bart, Dagobert). We zijn aan het laatste stuk 
van het plafond bezig! En dankzij de gracht is het water alweer 10 cm gezakt. 
13-14/5: Brevet B-weekend voor Rudi en Annette (aan de RAC, in Wuinant en Trou Ozer) 
19/5: Paul gaat (solo) tekeer als gek in Grotte Danièle, elimineert heel de U-bocht en doet een doorbraak: 20 m 
erbij. En hij prospecteert nog wat en vindt 50 meter verder een piepklein hevig tochtend gaatje.  
21/5: Gidsing van diverse Waalse collega’s in de BDW door Paul en Annette 
21/5: Jos en Bart werken verder in de Vieux Mac en doen een stukje (15 m) mooi geconcretioneerde première. 
25/5: Paul en Frank doen verder in Grotte Danièle en graven het hevig tochtend gat open in het bos. resultaat: de 
Grotte Norbert is geboren, 15 m lang.  
28/5: Dago en ?? naar de Vieux Mac. Geen bijkomend vervolg gevonden.  
28/5: Laide Fosse: klassieke tocht door de 4 Biekes, met bijkomende gast “Nuan”. Er was heel veel water.  
 
JUNI 
1/6-5/6 Pinksterweekend in de Doubs.  Er werden uitsluitend (voor ons) nieuwe grotten bezocht: Grotte Ste-
Catharine (magnifieke rivier), Bief Airoux, Grotte du Lançot (impressionant), Gouffre de la Rasse (actieve 
rioolperte, spectaculair maar met een reukje aan). (Mark, Bart, Paul, en Jos één dag).  
5/6: Vieux Mac: Er werd niet veel gewerkt, het was eerder een klassiek bezoek (Frank, Stefan, Peter V, Michaëla, 
Annemie). 
9/6:  Paul & Annette werken de topo van Grotte Danièle en Grotte Norbert af.  
11/6: Fagnoules: de sifon is bijna vrij. Mits een korte duik is hij al “droog” passeerbaar. Er werd weer zwaar 
gewerkt en ook de gracht werd nog uitgediept. (Jos, Herman, Rudi, Paul) 
16/6: Grotte Danièle: Een doorbraak! Paul, Annette en Bart geraakten na een flinke desobstructie in één ruk zeker 
75 meter verder. Het wordt zelfs ruim en lijkt op een “echte” grot. 
18/6: Trou qui Fume, Furfooz: We waren uitgenodigd door Rudi D’Hoore om een fotoreportage te maken van deze 
grot. Plezant weerziens met de grot die we in geen 10 jaar hadden gedaan. Ook de Puits des Vaux werd binnenste 
buiten gedraaid. (Paul, Mario, Peter C, Peter V, Jos, Frank) 
24/6: Fagnoules: Jacques en Michel doken opnieuw de Siphon Moche (S5) en werkten verder aan hun desobstructie 
van het gangetje boven de S7. Intussen gingen wij tekeer aan de S2 en aan de gracht erachter. (Paul, Raf, Dagobert, 
Michaëla, Michel P., Jacques P., Maurice (ESB), Thierry (ESB), Bibiche) 
25/6: Bart en Peter C gingen het speleoparcours aan de l’Eau d’Heure aan de tand voelen.  
25/6: Grotte Danièle: Paul & Annette topograferen het deel dat we 2 weken geleden ontdekten.  



 
JULI 
1/7: Trou qui Fume, Furfooz: We assisteerden Michel Pauwels die in het meer ging duiken. Modderige maar 
plezante dag. Michel geraakte 31 m diep en het loopt nog door. We vervingen ook de afbakening in de Salle 
Polaire. (Paul, Herman, Bart, Maurice (ESB), Thierry (ESB), Jacques P., Michel P.) 
2/7: Annette en Rudi namen deel aan een Brevet B-weekend in Villers-le-Gambon. 
7/7: Verdere exploratie en topo in Grotte Danièle. Om nu nog verder te geraken zal weer een grote desobstructie 
nodig zijn. (Annette, Kim, Paul, Frank) 
16/7: Het trio Bart, Annemie en Rudi bezocht de Nou Moulin waarin een klassieke rondtrip werd gemaakt.  
21/7: YES YES YES! De sifon 2 van de Fagnoules is geschiedenis. Hij werd vandaag voor de allereerste maal 
“droog” gepasseerd. Daarna werd hij toch nog droog gepompt want er moet nog wel meer van het dak af gehaald 
worden. Paul, Annette, Dagobert, Michaëla. 
 
AUGUSTUS 
 
ANIALARRA-EXPEDITIE – 3 weken 
Een historische aflevering, waarbij een groot vervolg werd gevonden in de Réseau Post-trémie met einde in een 
zaal waarin we de rivier kunnen horen! Meer dan 1 km nieuwe galerijen geëxploreerd. Ook het FR3-systeem werd 
aangepakt en grotendeels getopografeerd.  
 
6/8: In de N4 werden nog een paar modderblokken uit de weg geruimd. Het vervolg blijft extreem smal. (Dago, 
Frank, Nico) 
17/8: En opnieuw in de N4 ging het na eliminatie van een groot blok in dezelfde stijl verder: gaatje 15 cm 
diameter… (Frank, Dago) 
?/8: Prospectie in de buurt van Nettinne door Dagobert. Frank hield het dan weer op de regio van Furfooz waar hij 
een vakantiehuisje had gehuurd.  
25/8: Frank en Jos gingen nog eens naar de Vieux Mac en topografeerden er het nieuwe stukje (26 m). Daarna 
gingen ze nog verder werken in de Grotte Norbert. 
27/8: Fagnoules; voor het eerst konden we naar daar zonder stroomgroep en pompen.. (Rudi, Michaëla, Peter V., 
Paul, Raf. Er werd op diverse plaatsen gegraven. 
30/8: Jos gaat (solo) nog wat verder werken in de Norbert 
 
SEPTEMBER 
2-3/9: Rudi, Annette en Paul namen deel aan het examenweekend Brevet B en behaalden aldus alle drie het zo 
gegeerde “diploma”. Zij mogen nu eindelijk equiperen ☺ 
 
TWEEDE ANIALARRA-EXPEDITIE – 1 week 
Een ongelooflijke week waarbij de rivier werd (her)ontdekt en opnieuw meer dan 1 km première werd gedaan.  
(Rudi, Mark, Paul, Annette, Eric Boyer) 
 
10/9: Klassiek tripje in de Vieux Mac (Mario, Marjo en Bart). 
10/9: Grotte Norbert: er werd ditmaal gewerkt in een gangetje in het hoogst gelegen zaaltje (Dgaobert, Jos) 
17/9: Mario en Annemie superviseerden de VBSF-speleobox die op de kaaien was opgesteld.  
19/9: Paul is aanwezig op de eerste vergadering van het “Comité de gestion” van de Grotte des Emotions te 
Remouchamps. 
24/9: Fagnoules: De Sifon 2 werd voor de allerlaatste keer leeggepompt. Er werd al een deel van de 
pomp/dam/buizen-infrastructuur afgebroken en uit de grot gehaald. Er werd ook gewerkt in het extreme amont van 
de grot. (Michaëla, Raf, Dagobert, Nico, Paul). Paul passeert en doet 20 m première (zaaltje).  
 
OKTOBER 
1/10: Fagnoules: Eindelijk terug een mooie rivier zonder buizen! Artificiële klim nabij waterval (afgebroken na 
valpartij), verder graven in extreme amont (zicht op een vervolg), materiaal uit grot halen. (Francis, Jos, Herman, 
Mario, Paul).  
7/10: Fagnoules: Paul neemt revanche op klim aan waterval, graven in gang nabij de waterval, en in de extreme 
amont  wordt de vorig week ontdekte zaal getopografeerd. (Paul, Jos, Dagobert, Frank, Bart). 
7/10: Annette neemt deel aan een secoursoefening in Bernard en Weron. 
14/10: Gidsing in BDW van SC Persephone door Frank en Jos. 
15/10: Gidsing in BDW van ’t Es Nauwe door Mario, Michaëla en Lennert. 



15/10: Chawresse-Veronika: Coup de Théatre: het trio Rudi, Bart en Paul graven ten einde de Réseau des Gours 
een nieuwe verbinding door die uitkomt in de Réseau Bibber & Blubber.  Eén van de grootste ondergrondse 
circuits in België ziet het levenslicht (1154 m). 
20/10: Annette en Paul topograferen de nieuwe “Jonction de la Bétonnière” in de Chawresse-Veronika. 
22/10: Gidsing in de BDW van de GRSEM door Jos en Annette. Dago ging ook mee. 
22/10: Bart en Peter C doen de Ronsombeux. Hun plan om ook nog de Contrastes te doen valt tegen: ze vinden de 
grot niet!  
29/10: Rouge Thiers: plezante grot maar er was wat te weinig water. (Annemie, Tobias, Peter C) 
 
NOVEMBER 
5/11:Fagnoules (komt daar dan nooit een einde aan?): graven en nog eens graven in de modderpijp nabij de 
waterval (Peter, Dago, Frank, Nico, Mario) 
 
30/10-4/11 DERDE ANIALARRA-EXPEDITIE – 1 week 
En weer een geweldige week waarbij een schitterende en verrassende affluent werd geëxploreerd (Tintin) en het 
hele Rantanplan labyrinth uitgeëxploreerd en getopografeerd. Weeral 1 km première wat het totaal van dit jaar op 
3500 m brengt… een record.  (Paul, Annette, Eric Boyer, Bart, Patrick Géa) 
 
11-12/11: Speleo aan Zee: evenement georganiseerd door SC Cascade, met veel belangstelling en goede deelname 
van Avalon. Paul stak het avondprogramma in elkaar, en hield samen met Mario een stand. Annette gaf een 
interessante presentatie over bivaktechnieken.  
18/11: Paul ging Tom & Tuur van Technico initiëren in de edele kunst van het topograferen, in een door hen 
ontdekte grot  (VsO). Mooie ontdekking.  
18/11: Jos gidste een delegatie van Styx in de Fagnoules. 
19/11: Fagnoules: de grot stond in grote crue maar dit weerhield een Avalon-ploeg niet om verder te gaan graven 
nabij de waterval. Echter om 14u30 panikeerden sommigen toch en koos iedereen eieren voor zijn geld. Maar de S2 
passeerde nog steeds, dus onze desobstructie mag toch wel een succes worden genoemd.  
17-19/11: Rudi trok met 3 Nederlanders naar Oostenrijk voor nog wat exploratie. Ze geraakten eindelijk in de put 
waarin ze al jaren aan het werken waren.  
19/11: Annette neemt deel aan een secoursoefening 
25/11: Juniorlid Tobias deed de Chawresse (tijdens een Jongeren weekend) 
26/11: De die-hards die de eerste nieuwe rondtrip van de Chawresse-Veronika wilden doen kwamen bedrogen uit. 
Onze Jonction de la Bétonnière sifonneerde totaal. De Dag werd dan maar gered met topo in de Réseau de l’Angle 
Droit (Frank, Paul) en een sportieve trip in de Rezo B( Rudi, Bart). 
29/11: Jos en Dagobert deden nog eens verder in de Grotte Norbert. Het bovenste stuk van de grot mag nu 
definitief als “afgewerkt en hopeloos” worden verklaard.  
 
DECEMBER 
3/12: Fagnoules: een drukke dag met veel verschillende karweien: graven op diverse plaatsen, topograferen, 
werken aan de Sifon 2 (bache leggen, gracht uitgraven). De graafplek aan de waterval leverde onverwacht de 
toegang tot een  cheminee op met een grote echo. Echter er moet nog veel worden uitgegraven en er hangt een 
levensgevaarlijk blok boven je kop (Mario, Michaëla, Paul, Annette, Bart. 
9/12: Frank en Nico gidsen een enthousiast trio nieuwelingen in een zeer natte Haquin.  
10/12: Fagnoules: verder werken aan de cheminee bij de waterval, topo (Mario, Paul, Annemie, Herman, Maurice) 
15-17/12: Annette zit in de Doubs als voorbereiding op een secoursoefening en doet er de Gouffre du Vauvougier 
en de Grotte des Chaillets. 
16/12: Paul gaat mee sherpa spelen voor een duik in de sifons van de grot van Tom & Tuur (VsO) 
17/12: Fagnoules: er wordt gegraven in de Réseau Est en de Galerie Perdolan (Dagobert, Annemie, Michaëla) 
23/12: zoveelste dag werken in de Norbert (Paul en Jos). We weten niet weer waar naartoe met ons puin. 
28/12: Tweede maal, goede maal: Bart en Nico vinden ditmaal wel de Grotte aux Contrastes 
30/12: Om het jaar in schoonheid af te ronden, zitten Dagobert en Paul in de Norbert, de Danièle en vinden ze 
zowaar een nieuw maar klein grotje, Grotte Michelle.  
  
 
CONCLUSIE 
We zijn weer “goed bezig geweest”.  2006 was een goed jaar voor ons. In België deden we geen spectaculaire 
ontdekkingen maar schreven we toch geschiedenis: enerzijds door de eliminatie van de Sifon 2 in de Fagnoules 
(een karwei dat ons twee jaar lang bezighield en tientallen dagen werk vergde), anderzijds door een nieuwe 
verbinding Chawresse-Veronika. In Hamoir deden we alles bijeen zowat 200 m aan première in Grotte Danièle en 



Norbert en daar gaan ze ons nog terugzien. De N4 leverde nog steeds niet veel op en ook in de Vieux Mac bleven 
we op onze honger zitten.  
 
Er werden weer veel leuke klassiekers gedaan: Trou d’Haquin, Abime de Beaumont, Chawresse, Veronika, 
Lucienne, Trou Bernard,Galerie des Sources, Trou Ozer, Laide Fosse, Vieux Mac, Nou Moulin, Ronsombeux, 
Rouge Thiers en de Contrastes, en daarenboven konden we toch weer een reeks uitzonderlijke Belgische grotten 
bezoeken, zoals de Trou qui Fume, Grottes de Goyet, Souffleur de Beauregard, VsO 
Wie durft er zeggen dat Avalonners alleen gaan graven? 
 
Een trio “anciens” gaf het voorbeeld door het Brevet B te behalen en ik hoop dat dit voorbeeld door onze jongere 
leden wordt gevolgd. 
In het buitenland dan, was er in de eerste plaats het fantastische resultaat in het Systeem van Anialarra. Bijna al 
onze dromen kwamen er uit. De rivier teruggevonden, en we deden kilometers gevarieerde première. De beste 
aflevering ooit.  
Maar ook onze andere buitenlandse vakanties (Doubs, Herault) waren de moeite waard. Alleen jammer dat de 
uitstappen in de Doubs op zo weinig belangstelling mogen rekenen van onze leden.  
Tot slot was 2006 het jaar waarin Avalon eindelijk een eigen clubblaadje kreeg, de Avalonflash! 
 
Mag ik iedereen voor 2007 weer veel speleoplezier toewensen. 
 
Paul De Bie 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 


