
Verslag Augustus-September 2010 expeditie 
 
Voor de 14de keer reeds organiseerde SC Avalon een expeditie op Anialarra, die doorgaans 
bestaat uit 2 delen: 3 weken in augustus en 1 week in september/oktober. Dit jaar werd de 
gashendel echter wat verder opengedraaid dan gewoonlijk: sommigen brachten in totaal 
bijna 6 weken door op het massief! Begin maart was er een winterprospectie waarop 
intensief naar "blaasgaten" werd gezocht in de metersdikke sneeuw. Liefst 65 gaten werden 
zo gevonden, veel te veel in feite! Begin juli zocht het duo Paul/Annette de meeste van die 
gaten al op het terrein op om hun belang in te schatten en een schifting te maken, zodat de 
augustus-expeditie ineens met de meest interessantste ervan kon beginnen. Het aantal van 
65 werd aldus fors herleid, want velen bleken slechts met puin gevulde dolines te zijn, 
waarvan de desobstructie zeer tijdrovend zou zijn. We weerhielden een tiental interessante 
gaten, meestal met duidelijke aanzuigende tocht (want ’s zomers keert de tocht om, 
uiteraard). 
 
In augustus zaten we 3 weken ter plaatse, met een ploeg bestaande uit 19 speleo's, allen 
Belgen:  
Rudi Bollaert, Paul De Bie, Kim De Bie, Friedemann Koch, Annemie Lambert, Dagobert 
L'Ecluse, Mark Michiels, Bart Saey, Annette Van Houtte, Kris Vermeulen (allen SC Avalon), 
Luc Bourguignon (GRPS),  
Christophe Bandorowicz (C7-CASA), Florian De Bie (TRT), Patrice Dumoulin (GRSC), 
Benoît Lebeau (GRPS), Kevin Leys (Troglodieten), Jean-Claude London (C7-CASA), 
Stéphane Pire (RCAE), Dirk Van Dorpe (TRT) 
 
Eind september kwamen we nog een week terug, ditmaal met een zeskoppige ploeg: Rudi 
Bollaert, Paul De Bie, Mark Michiels, Bart Saey, Annette Van Houtte en Kris Vermeulen 
(allen SC Avalon). Paul en Annette kwamen zelfs vijf dagen vroeger, opnieuw voor 
prospectie- en voorbereidend werk. 
 

Het Systeem van Anialarra 
In "het Systeem" hielden we drie fond-trips. Ploeg 1 (Bart, Fried, Luc en Stéphane) bleef vier 
dagen onder de grond. Ze werkten aan de Aspirateur (een mogelijke "shunt" die een directe 
toegang zou opleveren vanaf -630 naar de Rivière Tintin, en dus het hele réseau achter de 
gigantische trémie van -648 m), en exploreerden twee dagen voorbij de Siphon Dupont 
Amont. Die was vorig jaar “drooggelegd” na enkele uren graven in de rivierbedding om 
zodoende het waterniveau te doen zakken. De sifon veranderde aldus in een 40 m lange 
voute-mouillante, en daar voorbij is nu een enorme zaal geëxploreerd, Salle Blake & 
Mortimer, die eindigde in een omhooglopende blokkeninstorting. Een kleine zijrivier eindigde 
na 75 m op een sifonnetje. Alles werd netjes getopografeerd (zowat 400 meter aan 
ontwikkeling). 
 
Ploeg 2 (Mark, Paul en Annette) bleef drie dagen in het bivak post-trémie op -560 m, werkte 
eveneens aan de Aspirateur, maar vooral aan de Trémie Crimson: de terminus van de grot 
op -739 m. Jammer genoeg werd na een lange dag riskant werk, geen doorbraak gevonden 
die ons voorbij de Crimson brengt. Wel werd een nieuwe en zeer mooie zaal gevonden, 
Salle Nero, zowat 60 meter lang en 15 meter breed. Einde op een put van 10 meter die 
wegens touwgebrek niet kon worden afgedaald.  
 
Ploeg 3 (Paul, Kevin, Bart, Florian) bestaande uit één vijftiger en 3 juniors had vooral 
topowerk op het menu staan. De nieuwe Salle Nero en de omgeving bleek groter dan 
verwacht; meer dan 200 m in ontwikkeling. De put werd er afgedaald doch jammer genoeg 
geen vervolg. In de Galerie Terranef werden wat niet eerder afgedaalde putten te bekeken 



en opgemeten. Tijdens deze driedaagse werd er ook een zware lap gegeven op de 
Aspirateur, waarin we vele meters opschoten tijdens 2 zeer heftige sessies.  Maar er 
resteren nog heel veel meters te gaan…  
 

 
Er gebeurden twee dagtrips om te werken aan de verbinding Anialarra-FR3 op -475 m,  we 
zijn weeral een meter of 3 gevorderd. We horen de rivier van de FR3 dreunen maar de 
laminoir is over nog minstens 4 meter te laag. Wordt vervolgd. 
Nog op een dagtrip werd rond -500 een artificiële klim gedaan die een fossiele galerij van 
zowat 150 m opleverde: Galerie du Baghwan.  
 
Tot ieders grote spijt zat de Gouffre des Partages (weer) dicht met sneeuw en ijs en kon de 
geplande trip, om samen met de Tritons (Lyon) te zoeken naar de verbinding Anialarra-
Partages, niet doorgaan. Maar uitgesteld is niet verloren... 

De AN60 – Pozo Ryob'hilti 
De AN60 kwam aan al onze verwachtingen tegemoet. Ter herinnering: een jarenlang 
volgehouden desobstructie, die begon in 2001, leverde in 2009 een grote doorbraak op: 
einde op –297 m voor een te nauwe meander. Deze meander werd in augustus 2010 
verbreed, einde boven een grote put. Het trio Bart, Kris en Rudi daalde deze put in 
september af, een kanjer van liefst 121 m diep: Puits des Laminak. Na nog twee putjes stond 
de ploeg zoals verwacht in het Systeem van Anialarra. De AN60 wordt dus de 5de ingang 
van het Systeem. Het is een schitterende en zeer sportieve grot, met imposante putten, 444 
m diep en 1 km lang. In de loop der jaren hebben we er 45 afdalingen in gemaakt, 
hoofdzakelijk om de meander op –30 te verbreden. Toch niet zo evident voor een grot die 
1200 km ver gelegen is. De grot werd nu volledig gedesequipeerd en zal allicht nooit meer 
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door ons gedaan worden. Hoewel de AN60 zowat 1 km stroomafwaarts van de AN51 in het 
Anialarrasysteem uitkomt, is het geen valabel alternatief voor de zeer gemakkelijke AN51. 
De zone tussen 0 en -50 is vrij lastig en nauw, de Puits des Laminak is zeer cruegevaarlijk 
en bovendien is het met 444 m de diepste puttenreeks van het Anialarra-massief.  

De AN588 – Pozo de la Grieta 
Onze winterse prospectie bleek een gouden zaak te zijn. Meerdere van de gevonden 
blaasgaten leverden belangrijke vervolgen op! Zo ondermeer "TS16", intussen AN588 
genummerd.  
Meerdere dagen werk (Paul, Dagobert, Benoit) waren nodig om tonnen puin uit de ingang 
(een kleine doline) te halen, wat resulteerde in een doorbraak: een zeer nauwe put die over 
een meter of 15 werd afgedaald. Het duo Jack/Patrice nam over en exploreerde, alweer mits 
veel desobstructiewerk, een vervolg van eerder nauwe putten in een kloof die regelmatig 
dich zat met blokkenplatforms: de "Puits Craignos" die op -80 dichtliepen. Tijdens het 
desequipement werd op -25 een lucarne opgemerkt en vrijgemaakt. Vanaf dan ging het snel 
in een vervolg van ruime en gemakkelijke putten. Iedereen dacht dat we vertrokken waren 
naar -400, maar op -220 liep alles dicht op een vlakke keienvloer. Via lucarnes werden 
diverse parallelle putten geëxploreerd die echter niet toelieten de terminus te passeren. 
Jammer. Diepte -220 m voor 435 m totale ontwikkeling. 
 

De AN672 – Pozo de los Groselleros 
Een ander blaasgat dat we deze winter ontdekten, TS15, leverde na flink wat desobwerk 
(Dagobert/Stéphane) een meandertje op, afgewisseld met kleine putjes. Dan plots een 
grotere put (P35)… we dachten vertrokken te zijn,  doch op –79 verloren we de sterk 
aanzuigende tocht in een zeer linke instorting die boven ons hoofd hing. Een middag werken 
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leverde slechts enkele meters winst op. Moet zeker herbekeken worden want ligt fantastisch 
goed boven de meest stroomopwaartse stukken van Tintin en Quick & Flupke. Diepte -79 m 
voor 114 m totale ontwikkeling. 

De AN595-Gouffre Polaire 
Nog een winters blaasgat  "TSN25" 
liep door en bleek een echte ijsgrot. 
Bijzonder koude grot, met 
permanent negatieve temperaturen 
zelfs. Tot op grote diepte waren de 
rotsen wit berijmd of bedekt met een 
heldere laag ijs. De felle tocht die 
omlaag jaagt is hier niet vreemd 
aan. In een drietal memorabele 
explo’s werd een diepte van –175 m 
bereikt, einde op enerzijds een put 
(zonder tocht), anderzijds een te 
verbreden vernauwing boven een 
put (hevige tocht). De grot ligt 100 m 
hoger dan de hoogste ingang van 
het Systeem, en boven een stuk 
lapiaz waaronder nu niets gekend is. 
Bovendien ligt ze in Frankrijk 
(vandaar de Franse naam!) en niet 
Spanje zoals al de rest. Wordt 
vervolgd in 2011… als de grot dan 
niet dicht zit met sneeuw! 
Het desequipement van deze grot 
was tamelijk "episch" want op dat 
moment stond ze in flinke crue. Een 
ijsgrot exploreren is één ding, maar 
wanneer er langs overal ijswater 
door de sneeuw zeikt, lawines 
omlaag donderen en vastgevroren 
rotsblokken loskomen dan is het echt niet de plaats waar je moet zijn! 
 

AN669-Pozo de la Babosa 
Nog een nieuwe spruit: AN669-Pozo de la Babosa, gelegen op de zuidelijke crête en ook 
weer een winters blaasgat (de crête zit er vol van, in feite!): dit gat zag ons vijf keer over de 
vloer komen. De hevig aanzuigende tocht motiveerde ons tot zwaar desobstructiewerk in een 
afwisseling van kleine putjes en te nauwe passages. Einde op –40 m voor een nieuwe 
vernauwing, wordt dus vervolgd in 2011. Zou in relatie kunnen zijn met AN561 (Viento) of 
een afzonderlijke toegang tot het Anialarrasysteem kunnen worden. Wegens een putje met 
dikke moonmilch op de wanden in combinatie met de fluitende tocht, was dit een 
buitengewoon modderige, natte en koude grot. 
 

AN509-Pozo de la Mariposa 
Van één ding waren we zeker: de Mariposa zouden we verbinden met het Systeem. 
Herinneren we ons de blitz-exploratie van vorig jaar (2009), waar we in drie dagen tijd een 
diepte bereikten van –320 m, met halte in een enorme put, waarin stenen nog vijf seconden 
verder vielen. De topo wees uit dat we op die plek exact boven de Réseau Nostradamus van 
het Anialarra Systeem zaten, en laat daar nu net een grote omhooglopende put zijn.  

Rudi rond ‐100 in de AN595



Maar, nooit het vel van de beer verkopen voor je hem geschoten hebt, zegt het spreekwoord. 
Net zoals de Gouffre des Partages, zat de Pozo de la Mariposa potdicht met sneeuw op –20 
m. Grote teleurstelling dus… en deze verbinding wordt minstens 1 jaar uitgesteld! 

Diverse 
Er werd nog flink gewerkt aan enkele andere blaasgaten (o.m. AN590, AN593, AN668, 
AN673, AN674, AN675) maar die leverden voorlopig nog geen grote ontdekkingen op. In de 
meeste gevallen betreft het grote desobstructiewerken. Maar één ding staat vast: al die 
grotten verbergen een (groot) vervolg! 
 
In de buurt van de AN73-Gouffre des Grand Frissons (Grand Entonnoir) werd een grote put 
afgedaald  die eveneens toegang gaf tot een grote ijszaal met tot 5 meter lange 
ijsstalactieten: AN596 Pozo Antartico. Einde op touw van 95 m lang, boven een diep zwart 
gat. Wordt ook (hopelijk) vervolgd in 2011. 
 
Tenslotte werden verschillende reeds bekende grotten opnieuw geëxploreerd: AN62 (-75) of 
AN671-Pozo de la Vergüenza (-90)  
 
Het was een zeer goede aflevering, waarin de fundamenten zijn gelegd voor alweer een 
nieuwe expeditie… in 2011. 
 
Het Anialarrasysteem groeide 2 km ten opzichte van vorig jaar en meet nu 27,5 km in lengte 
voor een ongewijzigde diepte van –739 m.  
 

 


