
JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2007 
 
JANUARI 
6/1: De Biekes (Paul, Annette, Kim en Ellen) deden de Chawresse (Grote put, Chicanes) 
7/1: Paul en Frank werken verder in Grotte Norbert. Het wordt er vrij hopeloos. 
12/1: Paul en Annette doen oppervlaktetopo rond de Chawresse, en bezoeken de Trou du Renard 
in Sprimont (80 m rivier in onstabiele grot). Ook de Abri sous Roche de Chanxe en de Grotte de 
Myroule worden gedaan.  
14/1: Fagnoules: een grote ploeg (Rudi, Paul, Mark, Peter V, Bart) gaan een desobstructiepoging 
doen boven de Siphon Moche. Hiervoor werd de waterkracht van de waterval aangewend om de 
modder weg te spuiten. 
14/1: Grotte Norbert: Dago en Jos werkten verder en lieten zich spotten door de concurrentie. 
15/1: Koekelberg: Annette, Mario en Frank initieerden onze drie would-be speleo’s Dirk, Koen en Jan 
19/1: Fagnoules: Paul en Annette bezoeken de grot in mega-crue omstandigheden en maken spectaculaire foto’s.  
21/1: Paul en Annette maken een fototrip geheel achteraan in de Bois de Waerimont. De Déjà-Vu, Natte Droom en 
de Galerie Colorado worden gefotografeerd. 
25/1: Paul en Annette prospecteren in de omgeving van Sprimont en Dolembreux.  
27/1: Initiatie van een aantal (zeer) geïnteresseerden, waaronder het trio Jan-Koen-Dirk, in Trou de l’Eglise. De 
gidsen Annemie, Paul, Peter C en Frank amuseerden zich eveneens kostelijk. 
 
FEBRUARI 
2/2: Paul en Annette werken verder in de Norbert maar Paul was een essentieel desobstructiemiddel vergeten, dus 
veel gevorderd werd er niet. Maar het wordt wat grotachtiger. Diezelfde avond hield Paul een dialezing bij de 
natuurvereniging “Le Génevrier” te Ferrières, over de Grotte des Emotions.  
4/2: Ditmaal gewapend met alle nodige spul trokken Paul en Michaëla naar de Norbert. Er werd rond een hoekje 
gevorderd met zowaar wat concreties, echter alles loopt volledig dicht.  
8/2: Paul is gevraagd een vergadering bij te wonen op de Region Wallonne in Luik, over de Emotions. Hevige 
sneeuw gooit roet in het eten, Paul komt te laat. ’s Middags nog wat prospectie in de vallei van de Lembrée.  
11/2: Mee gaan werken in Trou de la Chaise te Yvoir. Opgesplitst in 2 groepen. Paul en Maurice deden een mooie 
première nadat ze een groot blok hadden verwijderd in een meander. Thierry, met Jos, Dago, Frank en Peter C 
groeven een voûte-mouillante door en ontdekten het begin van een tweede rivier! 
16/2: Algemene Vergadering Avalon, bij Frans thuis. 
17/2: Opleidingsdag Speleo Secours voor Annette. 
18/2: Paul met Peter V naar Trou du Renard in Sprimont. Ondanks neopreenpakken bleek er achteraan niet te 
werken. Terugkomen in drogere tijden. Daarna groef het duo een doline in Dolembreux weer open, echter deze was 
al bekend (Chantoir de la Dernière Doline). 
18/2: Mario en Bart vergezellen Tuur en Tom van Technico op een tochtje in de Grotte-Mine van Olne. 
21/2-> 25/2: DOUBS. Voor de afwisseling verbleven we in de gite van Nans-sous-St-Anne: prima. Het weer was 
bijna zomers te noemen! Grotte de Noailles, Gouffre de Septfontaine, en de onderste galerijen van de Cavottes (tot 
aan het meer): meer moet dat niet zijn hé! Zondags regenden we uit. (Mark, Bart, Mario, Paul en Annette).  
 
MAART 
3/3: Paul ontdekt op een solo-prospectie ergens in een godvergeten grot een menselijk skelet. Neolitisch, 
waarschijnlijk, hoewel rhinocerosbeenderen kunnen wijzen op een oudere bewoning. Wordt vervolgd. 
3-4/3: Eerste Brevet A weekend voor Mich, Annemie en Bart, met o.m. Eglise, Weron en Floreffe. Heel goed. 
4/3: Klassieke trip in de Galerie des Sources (Rudi, Koen, Peter V, Dirk, Peter C) met traversee boveningang -> 
onderingang. 
11/3: Paul, Annette en Dagobert gaan de archeologische vindplaats met een professor bekijken. Die namiddag 
prospecteren ze nog wat en vinden ze zo een heuse nieuwe grot die ze Grotte Welva dopen. Ze horen een 
ondergronds riviertje! 
16/3: In de Welva wordt na een paar uur werk het riviertje bereikt dat op -10 stroomt. Moet aan verder gewerkt 
worden. 100 m verder in het bos ontdekken we een gelijkaardig gat, Welva 2, waar we gauw een meter of 5 in 
vorderen. Maar dan komt een boze eigenaar alles verpesten. Inpakken en wegwezen. Prospectie aan de Lembrée, 
om de dag af te ronden. 
18/3: Mario en Herman nemen een kijkje in de Grotte Norbert en Danielle en prospecteren daarna nog in Sy, My en 
Bohon. 
18/3: Annette en Paul bezoeken op uitnodiging de welhaast mythische Grotte de Rosée (vele zeer lange spaghetti’s) 
en de Grotte Lyell (een platgelopen holenberenkerkhof). 
19/3: avondje touwtechnieken te Koekelberg 
23/3: Annette en Paul topograferen 2 grotjes in Vallei van de Lembrée (Bois Gillard 1 & 2) 



24-25/3: Brevet A voor Annemie, Mich en Bart aan de RAC. 
25/3: Mario geeft les over grotbescherming op brevet A, bezoekt daarna Grotte de Warre. 
25/3: We doen een mooie première van de affluent in de Trou de la Chaise. Thierry en Maurice (ESB) samen met 
Dagobert en Paul exploreren 150 m spectaculaire rivier. Peter V geraakt niet door de étroiture in het begin. 
 
APRIL 
1/4: Fagnoules: een dag graven in Galerie Perdolan zorgde voor barstende koppijn ondanks ventilatiebuizen. Mario, 
Rudi, Paul, Maurice. De Cheminee de l’Echo bleek weer “droog” te staan en er werd wat verdergewerkt. 
7/4-15/4: Speleokamp in Tarrasac (Herault) met een reeks prachtige en toffe grotten zoals Rautely, Aven du Basset, 
Aven des Perles, Vent d’Anges, Grotte de l’Ascension. 
20/4: Trou du Renard (Sprimont): de abnormaal droge lente liet Paul en Annette toe een dag aan de afgrijselijk 
onstabiele terminus te werken. Wel oppassen dat de grot niet ons graf wordt. 
21/4: De drie musketiers Jan, Koen en Dirk krijgen hun verticale vuurdoop in Trou Bernard van Mario, Frank en 
Lennert. 
22/4: Gidsing in de Waerimont van “SC Geode”, door Jos, Rudi en Dagobert. 
22/4: Annette en Paul leiden hydrogeoloog Phillippe Meus rond in de Vallei van de Lembrée. Bezoek aan eigenaars 
en verdere prospectie. 
28/4: We pakken verdwijnpunten 144 en 148 aan, in de bedding van de Lembrée gelegen, en bezoeken de perte 
NTS nabij de brug. 
28-29/4: Brevet A voor Annemie, Bart, Mich en Frank. Eerst in Villers-le-Gambon, daarna in diverse grotten 
(Bernard, Eglise, Weron). Een cursist komt in de Bernard ten val en breekt zijn enkel, dus het WE eindigt met een 
secours. 
 
MEI 
1/5: Weer naar de pertes (144-147-148) van de Lembrée (Herman, Mario, Paul, Peter C, Peter V, Dirk, Bart).  
Het is intussen al 30 dagen kurkdroog in België! 
4/5: Dago en Paul doen verder in de Renard. Liggend in de rivier (neopreen) vorderen ze 1 m in de instabiele 
blokken. Daarna doen ze voort in Perte 147 (Lembrée). De tocht (7,7 °C) komt uit een spleetje van 5 cm breed. 
6/5: Annette en Paul gidsen de CRSOA in de Bois de Waerimont. Heel leuk, de 3 oudsten (allen meer dan 60 jaar 
oud) gingen er nog heel vlot door! 
6/5: Jos en Dago topograferen de Saribots in Nettinne en vinden in de buurt een nieuw grotje, de Mautain. 
11/5: Trou du Renard (Sprimont): Paul en Annette vorderen nog een meter, vinden 30 jaar oude rotte houten balken 
(van de voorgangers CRSOA). Alles is zo instabiel dat ze voorlopig even de zaak gaan laten rusten. Daarna doen ze 
voort in Perte 147 (Lembrée) en vorderen 1 m in de spleet. 
13/5: Paul solo aan Lembrée. Diverse grotjes onderzocht, de ingang van Bois Gillard 1 wat verbreed. 
13/5: Gidsing van Technico in de Waerimont, door Jos en Peter C 
12-13/5: herhalingsweekend Brevet A aan de RAC en in de Haquin, door Annemie, Bart, Mich en Frank. 
17/5: Fagnoules: Bart, Mich en Dago graven 3u in Galerie Perdolan. Intussen elimineren Paul en Dirk een groot 
blok dat 3 m hoog in de cheminée de l’Echo hangt.  
20/5: Lembree: verder werken aan Perte 144, waarin we op -5 een geventileerd gangetje zijn aan het verbreden 
(Paul, Herman, Peter V). 
20/5: Gidsing in de Haquin van Greetje, door Peter C, Annemie en Tobias. 
17/5-20/5: Annette neemt deel aan een secoursoefening in de Doubs (Gouffre du Chenau). Wilfried gaat mee als 
kok. 
27/5: Gidsing in Nou-Moulin van Ineke, Sofie en Stijn door Rudi en Annette. 
26-28/5: Driedaagse. Paul, Peter V en Bart wroeten twee dagen lang in de pertes 144 en 147 van de Lembrée. De 
derde dag trekken Paul en Bart naar de Fagnoules. De cheminee de l’Echo wordt eindelijk overwonnen maar loopt 
op + 8 m dicht! Er worden ook CO2 metingen gedaan en nog gegraven, rechts voor de Siphon Moche. 
28/5: Tobias deed “iets” in de steengroeve van Villers-le-Gambon, terwijl Dagobert prospecteerde in Nettinne en 
met de GPS coordinaten opmat. 
 
JUNI 
1/6: Paul en Annette gaan werken in Bois Gillard 1. Geheel beneden (-18m) werd op een uur of 4 een doorbraak 
geforceerd. 8 m gevorderd, dan te smal. Gestopt na accidentje Annette: blok op vinger -> snijwonde. 
3/6: Lembree perte 144: flinke metsel-en stabiliseringwerken. Geheel beneden in de spleet gewerkt, tot aan een 
linkerbocht geraakt. Ook nog de perte NTS bezocht (Dirk, Dago, Paul). 
8/6: Lembreé: rookproeven wijzen uit dat de felle tocht van Bois Gillard 1 niet in relatie staat met een andere 
ingang. Dus zeer interessant! Beneden verder gewerkt, echter niks evident. Even terug in hold zetten, teveel werk! 
Daarna een paar uur in P144 gewerkt, waar we eerst eigenaar Marc moesten uithalen, die er een groot blok aan het 
vermorzelen was! We vorderen in één ruk 5 meter en zien twee vervolgen (Paul en Bart). 



10/6: Fagnoules: een historische dag. Mits pompen en veel inventiviteit (tijdelijke dammen) slaagden we erin de 
Siphon Moche droog te leggen en een bliksembezoek aan de galerij erachter te maken (Paul, Dirk, Mark, Peter C) 
15/6: Fagnoules: de stunt van vorige week werd herhaald door Paul en Frank. Er wordt een buis door de sifon 
getrokken die de rivier kanaliseert om het leegpompen te vergemakkelijken. Een eerste desobstructie van het dak 
van de sifon wordt begonnen. 
16/6: Annette volgt een dag bijscholing van de Speleo Secours 
17/6: Lembrée: In P144 wordt hard gewerkt en dat wordt beloond met een doorbraak. We zakken 5 meter en 
komen daar in een gangenstelsel terecht (20 m). Einde op geventileerde vernauwing. P147 wordt met cement 
gestabiliseerd (Rudi, Bart, Peter V, Peter C, Paul, Dago) 
24/6: Zware werken in de Fagnoules waar we vastbesloten zijn de Siphon Moche naar een andere wereld te helpen 
(Paul, Raf, Rudi). 
24/6: Barrage de l’Eau d’Heure: Bart en Annette gaan naar het speleoparcours, Annette zorgt voor spektakel 
wanneer ze door een windvlaag op een 100 m hoge tyrolienne wordt geblokkeerd. 
30/6-1/7: Examenweekend Brevet A. Onze 4 kandidaten slaagden (Mich, Bart, Annemie, Frank). De “deviatie” 
bleek een stressverwekkend obstakel! 
 
JULI 
30/6-8/7: Paul en Annette zitten een week in het zuiden van Frankrijk. Deelname aan viering 30 jaar SSF, met 
reddingsoefening in St Marcel d’Ardeche. Dan vakantie in de Hérault, met bezoek aan Pousselières, magnifiek, en 
desob in Trou du Virage. 
1/7: De Saribots wordt aan een laatste onderzoek onderworpen, daarna wordt in de Mautain gewerkt en een 15-tal 
meter gevorderd! (Jos, Dago, Peter V) 
8/7: klassiek tochtje: Peter C en Bart kropen elke meter van Manto-St-Etienne af 
13/7: En hetzelfde duo draait de Abime de Beaumont en Four à Chaux binnenste buiten. 
15/7: snikheet weer, ideaal voor de Fagnoules. Puin ruimen en werken aan S. Moche, terwijl Jacques en Michel de 
Siphon 6 duiken en er voorbij verder werken. De duikers trekken ook pompslangen door de S6. (Annette, Paul, 
Dago, Dirk, Bart, de 2 duikers en JC London) 
20/7: Paul werkt solo verder in P147. Daar zijn we nu 3 meter ver in de smalle spleet geraakt, maar de koude tocht 
komt uit een zeer instabiel plafond. Tijdens de werken barst een hevig onweer los en Paul is getuige van de crue 
van het jaar. 
22/7: Systeem van Bretaye: de naweeën van de crue van eergisteren maken een doorsteek onmogelijk. Bezoek tot 
aan Passage du Président (Annemie, Tobias, Dirk, Bart, Dagobert, Paul). Daarna wordt nog met een paar 
archeologen naar Pauls prehistorische site gegaan voor een tweede oordeel, terwijl Dirk en Dago nog wat in de 
Mautain gaan graven. 
 
AUGUSTUS 
 
ANIALARRA-EXPEDITIE – 3 weken 
Een aflevering waar we met gemengde gevoelens op terugblikken. De terminus van het systeem wordt al door de 
eerste ploeg gepasseerd, maar in de tweede ploeg wordt Annette het slachtoffer van een banaal ongeval met de 
gekende grote gevolgen. De reddingactie mobiliseert meer dan 100 speleo’s en legt onze expé meer dan een week 
lam. De laatste week gebeurt echter nog een explotocht met mooie premières, o.m. in de Rivière Tintin. 
 
4/8: In Grotte Mautain graven Jos en Dago nog een paar meter verder. 
 
SEPTEMBER 
2/9: Met 7 man naar de Fagnoules. Poging om nieuwe dam boven de waterval te maken. De Siphon Moche is 
intussen open, maar nog te weing lucht om veilig te passeren. We sluiten een 15 cm dikke slang aan die door de S6 
loopt en doen een eerste mislukte poging deze S6 te pompen. (Mark, Dirk, Annemie, Tobias, Paul, Michaela, Bart) 
2/9: Doorbraak in de Mautain waar het doorgraven van de Boyau Gardena een nieuw, laag zaaltje oplevert en een 
putje naar een grote gang die jammer genoeg na 10 à 15 meter doodloopt. (Jos, Peter V, Dago) 
9/9: Weer grote operaties in Fagnoules. De duikers positioneren de slangen beter in de sifon en daardoor kunnen 
wij hem leegpompen. Er is echter nog teveel instromend water dus we durven nog niet passeren. De duikers van 
hun kant geven hun desobstructie post-S6 op: te smal. Avalon zal er aan te pas moeten komen. (Mario, Annemie, 
Andreas, Bart, Paul, Frank, Herman + 2 duikers) 
9/9: In Mautain wordt gegraven maar voorlopig geen nieuwe doorbraak in zicht (Jos, Dago, Peter V, Tobias) 
16/9: Fagnoules: Paul en Michaela installeren een nieuwe dam, net voor de Siphon Moche. Echter na urenlang 
metselen en werken, blijkt de dam over te lopen. De schuld van de “slappe” brandweerslang van 15 cm die teveel 
weerstand heeft, volgens Paul. 



22-23/9: Speleologische Dagen te Heure, waar Avalon opnieuw zijn beste beentje voorzet en o.m. de organisatie 
van het zaterdagprogramma op zich neemt. We begeleiden o.m. mensen in Fagnoules en Bois de Waerimont. 
Annette ontvangt een Gouden Spelerpes voor haar jarenlange inzet voor het VVS, en dan vooral in de redactie van 
het tijdschrift. 
23/9: Jos, Mario en Dago topograferen een 100-tal meter in de Mautain. 
29-30/9: 1ste WE van Brevet B waaraan 7 Avalonners deelnemen. (Annemie, Kim, Michaela, Lennert, Bart, Peter C 
en Frank) 
 
OKTOBER 
28/9-7/10: Anialarra mini-expé met veel sneeuw en veel prospectie en exploratiewerk. Paul, Mark, Dirk aangevuld 
met 3 Fransen: Patrick, Eric, Jo.  
6-7/10: Ellen en Tobias nemen deel aan een VVS jongeren weekend. 
7/10: Annette doet mee aan een reddingsoefening in de St. Anne, of beter in de secretariaatskamion buiten 
7/10: Gidsing in Bois de Waerimont van CSARI door Jos en Dago. Ontdekking driehoekige monokristaliene 
stalagmieten. 
14/10: Mijlpaal in Fagnoules: na vervanging van de buis in de Siphon Moche door een dubbele, harde ribbelbuis,  
pompen we de S6 leeg en passeren hem, en zetten aldus voet als eerste niet-duikers in de Salle des Cinquantenaires. 
Paul, Rudi, Raf. 
14/10: in de Bois de Waerimont wordt TRT door Mich en Bart rondgeleid. 
20-21/10: En weer een Brevet B weekend voor de 7 uitverkorenen  (Annemie, Kim, Michaela, Lennert, Bart, Peter 
C en Frank) 
21/10: in de Bois de Waerimont wordt Hades door Paul, Mario en Ellen rondgeleid. Ontdekking trapvormige 
aragoniettubes.  
21/10: In de Mautain wordt de topo afgewerkt door Jos en Dago. 
27/10-3/11: Annemie en Tobias nemen deel aan de VVS-Interclub in de Lot. 
28/10: Sensationele ontdekking in de Fagnoules. Voorbij de S6 wordt de étroiture in de Salle des Cinquantenaires 
vergroot. Een enorm groot en gevarieerd réseau wordt vluchtig geëxploreerd, zeker 500 m lang. Het is de 
bekroning van jarenlang werken in deze grot. (Mario, Jos, Paul, Frank en de duikers Michel en Jacques, + JC 
London) 
 
NOVEMBER 
3/11: Na de ontdekking van vorige week trekken we weer naar de Fagnoules. Terwijl een ploeg het nieuwe stuk 
bezoekt en er nog een 50-tal meter bijvindt, topografeert een andere ploeg al lustig. En we beginnen alvast met de 
eerste verbredingswerken van de S6. (Paul, Dirk, Dago, Mich, Peter C, Peter V) 
4/11: Dago gaat aan de Lembree P144 dichtleggen met een zeil, deze winter kunnen we er toch niet verder doen. 
11/11: Fagnoules: een slag in het water. Terwijl we bezig waren om de beschermingskokers naar de S6 te brengen 
(die er de buis moesten beschermen), kregen we een crue. Gedaan met pompen dus. We ruimden dan maar zoveel 
mogelijk materiaal op dat nog in de grot lag. (Rudi, Jos, Bart, Annemie, Tobias, Peter C, Paul.) 
16/11: Fagnoules: er werd een nieuwe oppervlaktetopo gemaakt, die een heel ander resultaat geeft dan die van een 
paar jaar geleden. Wederoptreden van Annette, die sinds haar ongeval begin augustus op hete kolen zat. (Paul, 
Dago, Annette). Daarna gingen we nog wat graven in de Mautain. 
18/11: rarara… de Fagnoules. Een gidsing ditmaal van de club Speleo Kempen vzw. De beschermingskokers 
werden rond de buis in de S6 geplaatst en een forse “plop” in het dak gezet. (Paul, Annemie, Tobias) 
25/11: Ter definitieve bevestiging werd de oppervlaktetopo van de Fagnoules weer gemaakt, ditmaal met een zeer 
precieze optische waterpas. Daarna hernamen we een oude werkplaats: de potentiele boveningang van de grot, in 
een nauwe put nabij de perte. (Mario, Paul, Annette) 
24-25/11: Brevet B: Annemie, Kim, Michaela, Lennert, Bart, Peter C en Frank bekwamen zich verder in de edele 
kunst van het equiperen. 
 
DECEMBER 
2/12: Wegens een mega-crue konden we niet in de Fagnoules en daarom werkten Rudi en Paul een hele dag aan de 
nieuwe boveningang. We horen er reeds de rivier die 15 m dieper in de Fagnoules moet stromen. 
2/12: Bart en Peter C proberen hun equipeerlessen in de praktijk te brengen in de Trou Bernard. 
7/12: Hetzelfde duo doet de Trou Ozer. 
9/12: Paul en Annette nemen deel aan een oefendag van de Speleo Secours in het fort van Dave. 
14/12: Annemie en Francis gaan materiaal zoeken dat ze in de Haquin zijn verloren tijdens het brevet B en brengen 
daarna een bezoek aan de Abime de Lesves, die vol water staat. 
14/12: Fagnoules: een ploeg werkte verder aan de boveningang, een andere aan de Siphon 6 (Paul, Dago, Mario, 
Bart). De hele grot vertoont sporen van de hevige crue van 2/12). Voorbij de S6 wordt een ander, hoopvol vervolg 
opgemerkt (grote echo) 



20/12: Paul en Dago gaan met mensen van de gemeente van Dinant de problematiek van de riolering en de 
verzakkingen rond de Fagnoules bekijken. Vervolgens prospectie met ontdekking 1 interessant gaatje. Daarna 
werken ze nog 4u in de boveningang. 
23/12/07 Fagnoules: Jos en Bart werken stevig verder aan de boeveningang. Er moet veel puin naar buiten omdat 
alles vol ligt en ze stoppen met nog 1 plop te doen (menen ze). 
28/12/07 Abime de Beaumont. Kim en Frank gaan oefenen in het equiperen. Ze gaan ook op zoek naar de Grotte de 
Ham maar die vinden ze niet. 
29/12/07 Jongerenweekend. Ellen en Tobias gaan naar de Ardennen en doen Puits Aux Lampes en de Laide Fosse. 
Tobias gaat ook in de Maulin de keiensifon verbreden om enkele mensen te helpen er door te raken. 
30/12/07 Fagnoules. Annette (jazeker, zij doet haar blijde wederintrede in een grot!!), Paul, Dirk, Annemie, Benoit 
Lebeau. Terwijl de dames Benoit gidsen werken de heren aan de boveningang en slagen er in om de verbinding 
open te maken via een voorlopig zeer selectieve cheminee. De doorsteek is een feit! 
31/12/07 Nieuwjaarsfeestje te Stabroek. 
 
 
CONCLUSIE 
Op het eerste zicht een jaar als de vorige? 111 verschillende activiteiten! Veel gewroet en gewerkt in verschillende 
grotjes, op zoek naar de ontdekking van het jaar.  Grotte Norbert, Welva 1+2, Bois Gillard, de pertes van de 
Lembrée, de Mautain, enz. hadden allemaal wel iets in petto voor de explorators onder ons, doch dé grote 
ontdekking werd bij wijze van spreken in onze huiskamer gemaakt: de Chantoir des Fagnoules!  Maar dat was dan 
ook iets waar we al jaren naar toe aan het werken waren. In 2007 besteedden we zowat 25 dagen aan deze grot! In 
2008 zal het nieuwe réseau ons vast en zeker nog veel exploratieplezier bezorgen. 
Voor wat de Anialarra betreft, zette het ongeval van Annette een beetje een domper op de vreugde. Maar aan de 
andere kant is zo een reddingsactie ook iets dat je moet hebben meegemaakt, en komt het de solidariteit en het 
groepsgevoel ten goede. 
We hopen in elk geval dat we in 2008 van dergelijke ongelukken bespaard blijven. We hebben immers nog een 
paar rekeningen te vereffenen met de Anialarra! En niet alleen daar: ook de Norbert, Bois Gillard, P144 of Mautain 
hebben hun geheimen nog niet prijsgegeven. Maar Avalonners zijn volhouders… 
 
Naast onze ontdekkingen werden weer flink wat klassieke grotten gedaan, in binnen-en buitenland. Er was ook een 
grote belangstelling voor het volgen van de brevetten van het VVS, en dat zal op termijn leidden tot een grotere 
zelfstandigheid. 
 
In 2008 bestaat Avalon 25 jaar. Dat zal op gepaste wijze gevierd worden, en we hopen ook dat jubileumjaar met 
een mooie ontdekking te bekronen!  
 
Paul De Bie 
voorzitter 
 
 
 


