
Verslag Anialarra augustus expeditie 

georganiseerd door SC Avalon, met deelname van speleo’s van SC Avalon, C7-Casa, GRPS, RCAE, ESB, 

Spero 

Hoewel dit slechts deel 1 is van onze expeditie (binnenkort vertrekken we voor nogmaals twee weken) 

geven we toch even een update van waar we mee bezig zijn geweest. 

 

Werken in het Systeem van Anialarra 

In het begin van de expeditie kregen we het heuglijke bericht dat het Frans/Spaanse/Japanse 

collectief Rodez-Aragonite-Alpina Millau-Bilbao-SC Tokyo zoals verwacht de verbinding had gemaakt 

tussen de AN43 en het Systeem van Anialarra. Met ander woorden, het Systeem van Anialarra had er 

nu een 8
ste

 ingang bij en wel geheel stroomafwaarts gelegen. De mogelijkheid om een enorme 

traversee te doen (liefst 7500 m lang en -800 m diep) konden we niet laten liggen (hoewel we goed 

beseften dat hier heel veel van onze kostbare exploratietijd zou aan opgaan). Maar het was de 

bekroning van zoveel jaar werken. 

Aldus deden twee ploegen deze traversee, die allicht bijna nooit meer zal herhaald worden, daar er 

een massa equipement aan beide kanten en onderweg bij komt kijken, en een perfecte kennis van 

het complexe systeem. Wij maakten gebruik van ons bivak in de Salle des Marsupilamis (-575). 

 

De 1ste ploeg na de geslaagde doorsteek AN51-AN43 

Ploeg 1 deed de traversee in twee dagen, vanuit de AN51 naar de AN43 (Annette, Paul, Martin, 

Gertian, Lieven, Stéphane). Zij ontmoetten de Frans/Spaanse/Japanse collega’s ter hoogte van de 

Jonction, die overigens perfect daar gemaakt werd waar ze vorig jaar voorspeld werd: in Salle Nero. 

Ploeg 2 deed de traversee in drie dagen, vanuit de AN43 naar de AN51 (Jack, Luc, Rudi). Zij 

besteedden de tweede dag aan het vervangen van touwen in de zone post-trémie. 

 

In het Systeem werden nog drie dagtrips gehouden, enerzijds in de amonts, anderzijds rond -500. Dit 

leverde bijna 600 m aan nieuwe galerijen op. Vooral de explo van de Affluent Chaud die vorig jaar 

ontdekt werd, bleek een verrassing want hij loopt pal zuid over wel 350 m.  



 

Explo in de Réseau des Affamés (amonts) 

Dankzij deze explo’s, maar vooral door de verbinding met de AN43 (5,2 km !) stijgt de totale lengte 

van het Systeem van Anialarra naar 37700 m en de diepte is nu -837 m. 

 

Andere grotten 

 

AN594-Sima de la Verdad: op deze ontdekking van vorig jaar hadden we al onze hoop gesteld om 

een directe toegang te maken tot de meest stroomopwaartse delen van de Rivière Tintin. Maar na 6 

dagen zware arbeid (de grot is een opeenvolging van korte, te nauwe meanders en putjes) strandden 

we op -185 in een ruime zaal (Salle du Verdict) waarin een hangende instorting alle tocht (en al onze 

hoop) opslokt. Maar in deze grot is het laatste woord nog niet gesproken hoor! Vervolg in 

september. 

 

Verdad: Dagobert stapt de zaal binnen (-185) waarin een levensgevaarlijke instorting ons (voorlopig) 

deed stoppen 

 

AN669-Sima de la Babosa: kleine, nauwe grot met fel aanzuigende tocht. In 2010-2011 geraakten 

Paul en Annette na 7 dagen desob op -60, einde op meander van 10 cm breed. Deze werd nu 



aangevallen, en 5 desobdagen later hadden we het genoegen de toegang tot een nieuwe put (20 m 

?) te kunnen vrijmaken. Vervolg in september. 

 

De zeer nauwe eindmeander op -60 krijgt een eerste behandeling. Drie dagen later zaten we 8 m 

verder boven een nieuwe put. 

Sima de la Basura: deze doline, die ooit werd gebruikt als (speleo)stort in de jaren 70, kreeg ons vorig 

jaar al een keer of vier over de vloer. Maar nu werd voor de desobstructie alle registers 

opengetrokken: 5 dagen werk om de instabiele doline leeg te maken. Einde rond -5 m, voor een 

nauw meandertje. Fel aanzuigende tocht. 

 

Basura: links graven we een gat, rechts bouwen we een muur. Ook dat is speleo. 

AN6-Sima de Frontenac: een van de historische ingangen tot het Systeem van Anialarra. We zullen 

deze grot herexploreren en vooral hertopograferen. Er werden 2 dagen besteed aan het equipement 

(nu tot op -200, nog 200 m te gaan). Vervolg in september. 



 

AN107: controle van de sneeuwhoogte in deze 162 m diepe grot, die wij in 2004 met een zeil 

dichtmaakten om binnendringen van de sneeuw te voorkomen. 

 

Traversee Puits Lépineux-Salle de la Verna 

 

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de ontdekking van de Salle de la Verna, organiseerde 

ARSIP een grote viering, waaronder de traversee door 60 speleologen van de historische, meer dan 

300 m diepe Puits Lépineux naar de Salle de la Verna. Vijf van onze mensen namen hieraan deel: 

Annemie, Martin, Gertian, Kim en Ellen. 

 

Gertian in de Puits Lépineux. Foto: M. Bouthors. 

Deelnemers: 

 

Rudi Bollaert, Luc Bourguignon, Paul De Bie, Kim De Bie, Ellen De Bie, Lieven De Meyere, Martin 

Heusterspreute, Annemie Lambert, Jack London, Dagobert L’Ecluse, Stéphane Pire, Gertian Roose, 

Annette Van Houtte, en dank aan Christopher Haest en Marc Grignard 
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