
De 13de Anialarra Interclub Expeditie 
 

Van 1 tot 23 augustus 2009 vond op het massief van de Pierre-St-Martin (64, Frankrijk) de 13de 
Anialarra Expeditie plaats. 

Deelnemers waren: Annette Van Houtte, Mark Michiels, Rudi Bollaert, Paul De Bie, Bart Saey, Lieven 
De Meyere, Jack London, Luc Bourguignon, Stéphane Pire, Ellen De Bie, Kim De Bie, Annemie 
Lambert, Tobias Speelmans, Dagobert L’Ecluse, Friedemann Koch, Dirk Van Dorpe, Andreas 
Speelmans, allen leden van VVS of UBS clubs. 

Dankzij een strakke organisatie, een goede voorbereiding en uitzonderlijk goed weer en lage 
waterniveau’s onder de grond, kon deze gemotiveerde ploeg zich uitleven met onze 3 
hoofdobjectieven: het Systeem van Anialarra, de AN60 en de AN514-Venus. In de rand gebeurden 
nog wat andere activiteiten ook. 

Het Systeem van Anialarra 
 

Hier waren er vele objectieven: 

- Het verder exploreren van de Rivière Tintin en haar zijrivieren (o.m. Fantasio) 
- Het passeren van de Trémie Crimson, de terminus op -739 m 
- Het verder werken aan de hypothetische shunt tussen de hoofdgalerij op -630 m en de 

Rivière Tintin, via de Aspirateur 
- Een geurproef tussen de Aspirateur en Tintin 
- Een kleine kleurproef tussen M413 en Anialarra 
- De verbinding FR3-Anialarra 

De explo’s 
Er werden vier meerdaagse tochten gehouden. De eerste ploeg (Annette, Mark, Luc, Jack en Lieven) 
vertrok voor 4 dagen. Ze plaatsten fluocapteurs op 9 verschillende plaatsen in de grot. In de 
extreme amonts van Tintin werd de terminus van vorig jaar (blokkenstort) gepasseerd, en er werd 
een goede 100 m gevorderd. 
Slopende trip van 16 u waarvan 11 
u progressie en 5 u explo!  

Hier begint de lange klim doorheen de levensgevaarlijke trémie op ‐650 m

Er werd ook gewerkt aan een 
geventileerde gang die nabij de 
voute-mouillante van Tintin 
vertrekt en mogelijk zou kunnen 
verbinden met de “Aspirateur”, in 
de hoofdgalerij van  het Systeem, 
voor de trémie van -650 dus. Er 
werd zowat 30 m gevorderd, en 
men belandde in iets dat “de 
andere kant van de Aspirateur zou 
kunnen zijn”. Maar nog te smal. De 
tweede dag werd getopografeerd 
en gedesobstrueerd nabij Trémie 
Crimson op -739, zonder een 
doorbraak echter. 

Een tweede ploeg (Paul, Dagobert, 
Friedemann en Ellen) ging 3 dagen 
omlaag en werkte aan de 



Aspirateur (verbredingswerken, 5 m gevorderd…) en deed topowerk tussen -500 en -600.  

De derde ploeg (Annette, Luc, Stéphane, Bart, Rudi en Lieven) vertrok weer voor 4 dagen, en met 
het ambitieuze doel de explo van Tintin/Fantasio af te ronden. Dit met een andere strategie. De 
explo zone ligt immers 4 km van het kamp boven de trémie van -650: 8 km heen en weer, 
vergelijkbaar met de traversee van de PSM dus! Veel te ver om nog rendabel te kunnen werken. Dus 

werd er een geïmproviseerd bivak aan 
de monding van Tintin gemaakt, 
waarin iedereen een helse nacht 
doorbracht, klappertandend van de 
kou.  
Wat bleek: de extreme amont van 
Tintin splitste opnieuw in twee 
takken. De meest noordeljke “Quick & 
Flupke”, de zuidelijke “Tintin” 
genaamd. Fantasio werd zelfs in het 
geheel niet bezocht want men had het 
te druk om de vele honderden meters 
galerijen te topograferen die de 
“extreme extreme amont” van Tintin 
vormen. 180 visées, meer dan 800 
meter topo: wie had dat gedacht?  

Eens deze ploeg weer aan de 
oppervlakte was, werden de 
topogegevens ingetikt: we zijn de 
Gouffre des Partages genaderd tot op 
92 meter, een enorme vooruitgang! 

Ook is er een trio uren bezig geweest 
om het niveau van de 
stroomopwaartse Siphon Dupont van 
de Rivière Capitaine Haddock (de 
hoofdrivier dus) trachten te verlagen. 
Er werd zowat 30 cm hoogte aan 
blokken uit het koude water gesleept, 
en plots werd een hevige tocht 
voelbaar die golven op het water 
blies: de sifon was open! Maar 
niemand was er qua kledij op voorzien 

om deze erg lange voute-mouillante te passeren.  

Annette in de “mini‐canyon” van Tintin 

De vierde ploeg tenslotte (Bart, Friedemann, Kim, Paul) koos deze Siphon Dupont prompt als 
doelwit. Bart en Friedemann, in latex ponto en cagoule Marboré (met dank aan Ruben Gomez), 
passeerden het 40 m lange obstakel. Erachter: een reusachtige galerij waarin een honderdtal meter 
werd afgelegd. Beperkt potentieel weliswaar, want weer richting van de trémie op –650. Maar 
eindelijk zullen we eens weten hoe de andere kant van de trémie eruitziet…. 

Er werd ook nog een dag gewerkt nabij de Trémie Crimson op –739, de terminus van de grot, maar 
voorlopig passeert dit obstakel niet en blijft het hier heel moeilijk werken.  
 
Diezelfde avond werd ook nog de top van de eerste put van de Daltons eindelijk gesaneerd en fors 
verbreed. Hoog nodig, want er gebeurden reeds twee ongevallen met grote vallende blokken.  

Tenslotte werd er weer flink van katoen gegeven in de Aspirateur (-630), met de Ryobi thermische 
boormachine en “doorslaande argumenten”. We zijn hier nu weer een meter of 4 verder geraakt, en 
vanaf daar wordt het wat breder en hoger, wat ons toeliet zowat 15 m verder te kruipen tot waar 
het weer versmalt.  

Na al deze exploraties is bedraagt de lengte van het Systeem van Anialarra ongeveer 25,7 km voor 
een ongewijzigde diepte van -739 m.  



De geurproef 
Een in dieselolie gedrenkte doek werd in het begin van de 
Aspirateur gelegd, in de fel aanzuigende tocht.  

De Aspirateur 

 
‘s Anderendaags werd de Rivière Tintin over +/- 1 km 
opgeklommen, tot waar het gangetje vertrekt richting 
Aspirateur. Uit dit gangetje blaast een felle tocht, en wat 
bleek: de diesel was duidelijk te ruiken! Er is dus zeker 
een verbinding tussen de hoofdgalerij van het Systeem, op 
–630, en de Rivière Tintin die hier bijna evenwijdig aan 
loopt.  
Nog maar eens een voorbeeld van hoe twee onafhankelijke 
rivieren toch kunnen verbonden zijn (cfr. Jonction PSM-
Partages via M3, of Partages –Anialarra via Tintin) 
 
Er dient nog gigantisch veel werk te worden verricht, want 
volgens de topo resteert er nog 30 m te gaan in dit 
gangetje van 20 à 25 cm breed. Maar ooit passeert dit 
hier, moeten we die gehate trémie op –650 niet meer 
door, en kunnen we zowat 3 uur uitsparen op een trip naar 
de fond of naar de extreme amonts van Tintin!  
 

 
De kleurproef 
De collega’s van de Tritons hadden op woensdagavond 5/8 
zowat 300 gr fluoresceïne uitgegoten in de waterval aan de 
basis van de putten van de M413.  

Een meer dan positieve fluocapteur!

De eerste fluocapteurs, gerecupeerd in Tintin op donderdag 
6/8 rond 22 uur, bleken negatief.  Maar een week later kwam 
de analyse van de capteurs die gerecupereerd waren op 
woensdag 12/8. Niemand die erin geloofde… maar 5 minuten 
later was de capteur van Tintin, en meer bepaald “Quick & 
Flupke”, gifgroen!  Wat een stunt! De hydrologische 
verbinding Partages-Anialarra is opnieuw bevestigd, en 
ditmaal weten we perfect langs welke affluent ze gebeurt en 
waar we dus moeten verder werken. Enigszins verontrustend 
is het kleine debiet (2 l/s) wat doet vermoeden dat de 
captage in de Partages heel erg klein moet zijn, maar wel 
permanent want de fluo passeerde bij grote droogte.  
 
De verbinding Partages-PSM-Anialarra zou resulteren in een 
systeem van ong. 110 km lang (het grootste van Frankrijk) en 
1440 m diep, met 17 ingangen (die elk op zich “gouffres” van 
+/- 400 m diep zijn). 

 

De verbinding AnialarraFR3 
Een modderig laminoirtje op -475, gevuld met schistplaketten, zonder tocht maar waaruit we één 
keer water hadden zien stromen. Zou dit een overloop van de FR3 kunnen zijn? Er werd dan ook in 
het verleden zonder veel overtuiging in gewerkt. Ditmaal pakten we het serieuzer aan. Het 
resultaat van drie wilde desobstructiesessies was dat we 5 meter opschoten, er een goede 
aanzuigende tocht is ontstaan en we de rivier van de FR3 horen dreunen op slechts enkele meters 
afstand! Ook deze verbinding is nog slechts een kwestie van tijd. Ze zou 3 extra ingangen opleveren 
(FR3, AN57, AN548) en meer dan 2000 m aan galerijen. 



Blokken ruimen in de laminoir richting FR3 

De AN60Pozo Ryobilti 
In de AN60 werden er enkele dagen lang forse 
verbredingswerken uitgevoerd in de nauwe meanders 
rond -50, voor de in juli opgemerkte diepe put. Eens 
deze “calibrage” gebeurd was, kon een prachtige P94 
worden afgedaald. Een klim van 10 meter leverde het 
vervolg op: een actieve put (Puits des Gours) van 40 
m. Vervolgens, weer een klepper van 108 m diep 
(Puits Friedemann), maar beneden, op –297, kwam er 
weer één van die typische PSM-meanders roet in het 
eten gooien! Te smal maar veel tocht, enkele meters 
verder wordt het al weer breder. Echter vooraleer 
daar een desobstructie te beginnen, zijn er nog vele 
andere mogelijkheden uit te proberen. En zogezegd 
zo gedaan, de voorlaatste dag geraakten we via 
acrobatisch getraverseer op –210, in een lucarne. 
Daarachter een dalende meander met zicht op 
nieuwe puttenreeks en echo. Dus eerst eens zien 
waar dit heen leidt. Wordt vervolgd.  

Prachtige grot, met veel concreties, magnifieke 
putten, en een ongelooflijke akoestiek. De grot ligt 
boven het Systeem van Anialarra en zou er een 5de 
ingang van kunnen worden.  Lengte nu +/- 700 m en 
diepte -297 m. 

De AN514Pozo Venus 
De AN514, of  Pozo Venus  (of Gouffre Venus, want 
de grot ligt in de strook niemandsland tussen 
Frankrijk en Spanje) werd ontdekt in juli 2008, hoog op de crête van Anialarra, net onder de top 

AN60: Een nieuwe put wordt gespit (Puits Friedemann)



ervan. Gauw leverde dit onbeduidende gaatje een –50 m diepe grot op met hevige aanzuigende 
tocht. En wetende dat de grot op 2330 m hoogte ligt (één van de hoogste van het hele massief), pal 
boven het Systeem van Anialarra, en liefst 170 m hoger dan de actuele hoogste ingang (AN6 op 2156 
m), begonnen we gauw te dromen van een boveningang.  
De terminus van 2008 werd gepasseerd na veel verbredingswerk. Nieuwe P15 afgedaald met bang 
hartje want boven de put hingen tonnen zeer onstabiel puin. ‘s Anderendaags (allerlaatste expédag) 
werd deze hangende trémie grotendeels gepurgeerd. Onderin de P15 werd een piepklein venstertje 
in de wand verbreed… erachter zit een ruime put van zeker 30 à 40 m diep. Dus, we kunnen stellen 
dat Venus zeker tot –100 doorgaat! Wordt ook vervolgd. 
 

Pozo Venus: afdaling van een put, na urenlange “purgering” van een trémie

Andere activiteiten 
In de AN51 werd op -100 een nieuwe puttenreeks gevonden waarin we momenteel gestopt zijn 
boven een nieuwe put. Wordt vervolgd. 

Er werd een poging gedaan om enkele gaten te bereiken in de falaises (Pène de Castetne) die de 
Cirque de Marmitou domineren, geheel stroomopwaarts dus. Poging gestaakt vanwege teveel 
onstabiel puin in deze 200 m hoge rotswanden. 

Er werden boven de terminus van de grot, meer bepaald in de sector boven Fantasio, 4 putten 
afgedaald die geen van allen verder liepen. Ook de B21 (-80m, JF Pernette 197x) werd opnieuw 
onderzocht, negatief. 

Diverse 
Tijdens deze expeditie werd o.m. getopografeerd met twee DistoX eenheden. Dit is jammer genoeg 
geen onverdeeld succes gebleken. Er zijn diverse ernstige problemen geweest, die nogal wat 
consequenties hebben gehad voor de topoploegen. Ook andere ploegen op het massief van de PSM 



kenden soortgelijke problemen met hun DistoX apparatuur. We zullen dit opnemen met de 
Zwitserse uitvinder van het toestel.  

De toekomst 
We weten wat doen tijdens onze september-expeditie! Jammer genoeg zal één week tekort blijken, 
maar niet getreurd: in 2010 is er weer een lange expeditie. En de perspectieven zijn enorm. De 
droom van “la Pierre réunie” van vele Arsipiens …een ongelooflijk grotsysteem.  

Het Systeem PSM-Partages (80km) zou kunnen verbonden worden met dat van Anialarra (26 km). 
Anialarra kan verbonden worden met FR3 (2 km), het is bijna slechts een formaliteit. Een kleine 
verbinding, maar symbolisch belangrijk. Vergeten we evenmin de verbinding Anialarra met AN8 (9 
km), eventueel via de AN26. En dromen staat vrij, waarom niet een extreem hoog gelegen ingang 
(Pozo Venus)?  Het resulterende grotsysteem PSM-Partages-Anialarra-FR3-AN8 zou 120 km lang en -
1610 m diep worden.  

En ooit, ooit wordt het verbonden met Arrestelia Ziloa… nog eens 60 km erbij. 

 

In de voûte‐mouillantes rond ‐550 m.

Verslag: Paul De Bie, Expeditieleider 

Foto’s: Friedemann Koch, Jean-Claude London, Paul De Bie 
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