
Anialarra 2011 
 
door Paul De Bie en Annette Van Houtte, SC Avalon 
 

Inleiding 
Onze eerste expeditie op het Massief van Anialarra gebeurde in 1997 en sindsdien werd geen enkel 
jaar overgeslagen. Dat betekent dat we dit jaar een klein jubileum mochten vieren: 15 jaar Anialarra‐
expedities.  
Naargelang de jaren voortschrijden wordt het hoe langer hoe meer duidelijk dat er ons daar nog zeer 
veel werk wacht (de “Todo‐list” wordt elk jaar langer) en dat het er wellicht nooit “gedaan” zal zijn.  
Het bezielende duo achter deze expedities, Annette en ik, wordt er niet jonger op en steekt al enkele 
jaren een tandje bij in een ‐ vergeefse ‐ poging om alsnog te trachten de boel te doen vooruitgaan.  
Concreet betekent het dat we in 2011 bijna 7 weken doorbrachten op het massief:  

‐ mei 2011: prospectie (enkele dagen, Annette en Paul) 
‐ juli 2011: voorbereiding en explo (1 week, Annette en Paul) 
‐ augustus 2011: explo (3 weken, 15 speleo’s van SC Avalon + enkele leden van Casa‐C7 en de 

Troglodieten) 
‐ september 2011: explo (2 weken, 6 speleo’s van SC Avalon) 

Nu, alvorens in samen te vatten wat er in die 7 weken allemaal gebeurde, is het niet slecht om even 
kort de historiek te schetsen van de explo’s op Anialarra en ons werk in een ruimer kader te plaatsen. 
 

Het Systeem van Anialarra: korte historiek 
De zone werd reeds geprospecteerd in de jaren 60, zonder grote ontdekkingen. Het verhaal van het 
Systeem van Anialarra vindt zijn oorsprong in de Pozo Estella (AN3), geëxploreerd door het IPV 
Estella en de SC Frontenac (JF Pernette) in de jaren 1975‐1977. De grot, ongeveer 4,3 km in lengte, 
gaf toegang tot een grote rivier en eindigde op een diepte van ‐542 m op een gigantische instorting. 
Andere belangrijke ontdekkingen van deze Frans/Spaanse groep speleos waren de Sima des Caou‐
Couges (FR3) en Sima de Frontenac (AN6) waarin ook een kleinere ondergrondse rivier stroomde. 
Toen reeds werd verondersteld dat dit zijrivieren waren van de grote rivier die in de Pozo Estella was 
ontdekt. 
 
Het was vervolgens wachten op de Belgische “Equipe Spéléo de St‐Nicolas”, die in de jaren 1984 tot 
1986 de exploraties op het massief hernam. Ze ontdekten de Sima de los Dos Acuarios (AN51) en 
verbonden deze met de AN6. Vervolgens – via een zeer moeilijke vernauwing ‐ verbonden zij de AN6 
met de Pozo Estella (AN3): het Systeem van Anialarra was geboren! De ingang van de AN6 lag flink 
hoger dan die van de Pozo Estella, waardoor de totale diepte van het systeem toenam tot ‐648 m. De 
ESS exploreerde tevens een belangrijke fossiele galerij, die we later de “Canyon Fossile” doopten en 
van groot belang zou blijken. Het systeem AN3‐AN6‐AN51 groeide tot 9 km. 
 
Vervolgens was het lang wachten… op de Belgische Speleoclub Avalon, die in 1997 de exploraties 
overnam. Het begon goed, met de ontdekking van de 410 m diepe AN506‐Sima de los Niños, met een 
machtige 258 m diepe put, Le Monstre.  Deze grot miste op enkele tientallen meters na het systeem, 
maar dat werd gauw goedgemaakt want in 1999 voegden we een 4de ingang toe aan het Systeem, de 
Sima Ibarra (AN519), met o.m. een magnifieke put van 222 m.  
 
Diverse pogingen de eindinstorting van het systeem op ‐648 m te forceren, gaven niet het gewenste 
resultaat, dus concentreerde de ploeg (intussen versterkt met mensen van diverse andere Belgische 
clubs) zich op de “amonts” van het Systeem. Met succes, want de Réseau des Affamées en vooral de 
Réseau de Nostradamus, met gigantische galerijen, maakten dat de totale lengte van het Systeem in 
september 2004 de kaap van 15 km rondde. 



 
In 2005 werd de eindinstorting op ‐648 m dan toch gepasseerd, een historisch moment want 30 jaar 
lang had dit blokkenstort weerstand geboden. In de daaropvolgend jaren werd een enorm réseau 
“post‐trémie” geëxploreerd. Stroomafwaarts eindigde het op een nieuwe en tot op heden 
ongepasseerde instorting, de Trémie Crimson, op ‐748 m diepte. Stroomopwaarts werden vele 
kilometers geëxploreerd in de Rivière Tintin. Amper één jaar later, in 2006, was de lengte van de grot 
de 20 km al voorbij, en de grens van 25 km sneuvelde in 2009. 
 
In 2010 volgde een 5de ingang: de superbe 444 m diepe Sima Ryob’hilti (AN60) werd na vele jaren 
hard werk verbonden. En amper een jaar later, in augustus 2011, werd de verbinding gemaakt met 
de Sima des Caou Cougues (FR3): een 6de ingang, met nog twee satellietingangen, AN57 en AN548‐
FREU. Het Anialarrasysteem passeerde hierdoor de 30 km!  
Amper 3 weken later, in september 2011, verbonden de Avalonners de 401 m diepe Sima de la 
Mariposa (AN509) via een machtige P134 met het Systeem. De diepte van het Systeem van Anialarra 
de grot steeg hierdoor tot ‐770 m, voor een totale lengte van net geen 31 km.  
 
Het potentieel blijft enorm. Geheel stroomafwaarts, voorbij de Trémie Crimson, wacht de verbinding 
met de Sima AN8, waarin de rivier van Anialarra weer verschijnt. Hierdoor zou de lengte toenemen 
tot zowat 40 km, voor een diepte van ‐1183 m. Even waarschijnlijk is de verbinding met het 
Complexe PSM‐Partages (80 km) wat een systeem van 120 km lang zou opleveren en ‐1500 m: de 
langste grot van Frankrijk. Het extreme einde van de Rivière Tintin bevindt zich slechts 90 m van de 
Gouffre des Partages, en een kleurproef heeft aangetoond dat een deel van het water van de 
Partages, via Tintin passeert. Dromen staat vrij! 
 
 

Wat prospectie en voorbereiding 
Begin mei 2011, profiterend van een vakantie in de Pyreneeën (waar anders!), brachten Annette en 
ik al enkele dagen door op het massief. Er werd enkel geprospecteerd. Jammer genoeg had een 
uitzonderlijke warme lente de dikke sneeuwvacht grotendeels doen verdwijnen, maar toch konden 
enkele interessante “blaasgaten” worden gevonden die later zouden resulteren in twee 
ontdekkingen: de Sima Rápida (Trou Souffleur 41) en de Sima Helada (Trou Souffleur 48). Maar tot 
ons afgrijzen bleek de AN509‐Sima de la Mariposa geheel dicht te zitten met sneeuw, van de doline 
was geen spoor meer te zien.  
 
In juli 2011  trokken Annette en ik opnieuw een week naar daar, voor het afzetten van materiaal, het 
voorbereiden van een aantal zaken (bv. het installeren van een grotere regenwateropvang, die 
ervoor moest zorgen dat we in augustus drinken zouden hebben) en natuurlijk ook voor wat 
bescheiden speleo.  
 
 

De resultaten van de juli‐, augustus‐ en septemberexpeditie 
 
Verduidelijking: sinds dit jaar hebben we besloten om, met uitzondering van enkele historische 
ingangen (bv. Pozo Estella), in de namen van alle grotten de correctere Spaanse term “sima” te 
gebruiken, in plaats van “pozo”.  
 
Systeem Helada‐Anicroches 
Blaasgat TS48 (gauw herdoopt in AN676‐Sima Helada) bleek interessant; een horizontale gang die 
uitkwam op een sneeuwprop met eronder een put. Twintig meter lager vonden we een horizontale 
en sneeuwvrije galerij en een nieuwe put van 26 m.  Vervolgens een balkon met een grote ruimte 
onder. Nog 15 m vrijhangend omlaag en we stonden rond ‐80 in een grote zaal waar 3 reuzengangen 



vertrokken.  Bingo… of toch niet: we bleken via een andere weg in de AN52(Sima de los Anicroches) 
te zijn beland, een grot die we al lang aan het zoeken waren. Prachtige meanders karakteriseren deze 
grot die jammer genoeg, rond ‐100, geheel dichtloopt op een dikke keienafzetting. Het hele 
“systeem” werd getopografeerd: drie ingangen, een lengte van 632 m (waarvan 180 ontdekt in 2011) 
en ‐100 m diep.  
 
AN669‐Sima de la Babosa 
Dit grotje werd vorig jaar gevonden. Goed gesitueerd boven de grote zijrivier van de Réseau 
Nostradamus, zeer hevige aanzuigende tocht. Zeer nauwe meander afgewisseld met kleine putjes. 
Vorig jaar geraakten we na drie dagen zwaar “plopwerk” tot op ‐40.  Dit jaar, weer twee dagen 
“plopwerk” om tot op ‐60 te stranden, voor een heel nauwe barst die minstens 8 m lang is. We 
hadden kunnen denken dat deze grot zich niet zomaar gewonnen zou geven. Een relatie tussen deze 
grot en de nabij gelegen AN561‐Sima del Viento is niet onmogelijk. 
 
AN519‐Sima Rápida 
Blaasgat 48, ontdekt in mei 2011 dat nu op enkele uren tijd werd opengemaakt en een leuke maar 
wat modderige “sima” verborg, met twee takken: één dalend tot ‐80, één tot ‐102 m. Lengte +/‐ 250 
m. Weinig hoop op vervolg, maar nogmaals een bewijs dat de jacht op blaasgaten in de sneeuw een 
lonende bezigheid is! 
 
AN595‐Gouffre Polaire 
Deze in Frankrijk gelegen grot ‐ vandaar de naam “Gouffre” ‐ werd vorig jaar ontdekt en 
geëxploreerd tot ‐170. Daar werden nu twee takken aan toegevoegd: één dalend tot ‐225 (einde op 
nauwe meander), één dalend tot ‐291 m (einde op nauwe meander). Buitengewoon koude en 
spectaculaire ijsgrot, met hevige aanzuigende tocht. Zware desobstructie in het vooruitzicht (in 
2012?). 
 
AN506‐Sima de los Niños 
Traversee langs boven van de P23 die de gigantische P258 “Le Monstre” voorafgaat. Echter deze 
route komt niet uit in de P258, die dus tot nader order niet van diepte wijzigt. 
 
AN51‐Sima de los Dos acuarios 
In deze grot die we als ingang voor het Systeem gebruiken, werd in 2008 een geventileerde meander 
opgemerkt rond ‐85 m. In 2009 werd daar het begin van een nieuwe reeks putten gevonden. Deze 
werden nu eindelijk verder geëxploreerd. De verrassing was totaal: de AN51 verborg in feite nog een 
tweede AN51: de AN51 bis die bijna geheel parallel loopt. Na wat kleinere putten tot op ‐135, volgde 
een megaput van liefst 235 m: de Puits Evident. Deze P235 eindigde rond ‐370 m op een vlak vloertje 
en een gangetje. Na desobstructie bereikten we een laatste putje van 13 m, waar we de verbinding 
maakten met de “klassieke” AN51 op ‐389 m. Ter info: het is de derde maal dat we op Anialarra een 
put vinden van meer dan 200 m; zie ook "Le Monstre" (P259 in Sima de los Niños) en "The Extremist" 
(P222 in Sima Ibarra).  
 
Maar de AN51 had nog een verrassing in petto. Tijdens de twee dagen slecht weer in september was 
het een van de weinige grotten die we konden doen. Aldus penduleerden we naar een groot venster 
op ‐65 m, dat ons al jaren uitdaagt. Erachter werd een mooie puttenreeks ontdekt, met o.m. de Puits 
de l’Obelisque (P54) waarin op 30 m hoogte een spectaculaire traversee langs de wand, ons in 
nieuwe reeks prachtige putten bracht. Deze werden niet geheel afgedaald wegens tijdsgebrek, maar 
volgens de topo zullen we verbinden met de top van de P125 (Puits de la Clavicule) van de klassieke 
AN51, rond ‐200. Mocht dit zo zijn, dan zouden we de etroiturenzone tussen ‐130 en ‐150, en de 
cruegevaarlijke put tussen ‐150 en ‐170, niet meer hoeven te doen! En dat zou ronduit fantastisch 
zijn. Het nieuwe stuk werd AN51Ter gedoopt. De AN51 blijft ons verbazen en is intussen uitgegroeid 
tot één van de belangrijkste “simas” van het massief. 



 
AN509‐Sima de la Mariposa 
Door ons geëxploreerd in 2007‐2009 tot op ‐320 m, geraakten we vorig jaar niet in de grot: de 
ingangsput zat dicht met sneeuw. Ondanks het feit dat de grot in mei 2011 nog potdicht zat, en het 
in juli evenmin passeerde, lukte het in september wel! Aan de terminus van 2009 daalden we een 
magnifieke en absoluut verticale put van 119 m af (134 m indien een venster hogerop gebruikt): de 
Puits des Jeunes. Deze kwam ‐ zoals verwacht ‐ uit in het dak van de enorme Galerie de Nostradamus 
van het Anialarra‐systeem.  
De Mariposa is een zeer verticale grot, een opeenvolging van 401 meter heel esthetische putten. Er 
blijven nog mogelijkheden (bv. de Puits Zébré, die we op minstens 100 m diep schatten, is nog nooit 
geheel afgedaald) en we hebben deze keer de ingang dichtgemaakt om de sneeuw buiten te houden. 
Vervolg in 2012 dus. 
Na deze verbinding, maakten we de allereerste doorsteek van het Anialarra‐systeem, en wel van de 
AN51 naar de AN509‐Mariposa. Het was een vreemde ervaring om voor het eerst de 400 m putten 
van de AN51 af te dalen in de wetenschap dat we ze niet weer moesten uitklimmen.  
 
Het Systeem van Anialarra 
Hoog op de agenda stond de verbinding met het vlakbij gelegen FR3‐systeem, een ondergrondse 
rivier van zowat 2 km lang. We waren al vele jaren bezig met een desobstructie rond ‐475 m en we 
zaten "warm". Na één mislukte poging de eerste week (de werkplaats stond vol water) volgden een 
week later twee flinke sessies en op 10 aug 2011 om 15u10,  sprak Annette de historische woorden 
uit "ik zie een topopunt".  Een topopunt in de FR3 voor alle duidelijkheid, dat we daar achterlieten in 
2006. DE verbinding was gemaakt; het Anialarra systeem krijgt er aldus enkele kilometers en drie 
ingangen bij (en wel FR3, AN57 en AN548). Zie ook de randtekst bij dit artikel. 
 
In het Systeem werd tevens geëxploreerd/getopografeerd nabij de fond (zone Terranef/Haddock 
rond ‐700), werd zeer zwaar gewerkt in de Aspirateur op ‐630  (toekomstige shunt van de zeer 
gevaarlijke trémie op ‐648) en werd getopografeerd in de "amonts" van de rivier van de AN6. 
Tenslotte werd een tweedaagse "raid" gehouden geheel stroomopwaarts, in de trémie "Crêve 
Coeur" van de Réseau Nostradamus. Daar waren we sedert 2005 niet meer geweest. Een eerste 
artificiële klim leverde niets op (25 m hoog), een tweede werd half afgewerkt (klim van 25 m in een 
omhooglopende schacht van minstens 50 m). Wordt dus vervolgd in 2012. 
 
Na de verbinding met de Mariposa en de FR3 telt het Anialarra‐systeem nu 7 hoofdingangen en 2 
secundaire ingangen waarvan de Mariposa, die zich op 2178 m hoogte bevindt, de hoogst gelegen is.  
 
De totale lengte van de grot wordt in één klap 3,4 km langer en bereikt nu bijna 31 km (30828 m), en 
de diepte stijgt tot ‐770 m. Het Anialarra‐systeem is nu het derde grootste van het PSM‐massief, na 
het “Complexe Pierre St Martin‐ Gouffre des Partages” (80200 m) en “Arrestélia” (59425 m). 
 
Er zijn 7 hoofdingangen en 2 secundaire ingangen: 
1) AN509‐Sima de la Mariposa 
2) AN6‐Pozo de Frontenac 
3) AN51‐Pozo de los 2 Acuarios (met nog twee satellietingangen; AN502 en AN551)  
4) AN519‐Pozo Ibarra  
5) AN60‐Sima Ryob’hilti 
6) AN3‐Pozo Estella  
7) FR3‐Sima de Caou Cougues  
 
De FR3 heeft twee secundaire ingangen die rond ‐80 uitkomen doch voldoende ver liggen om als een 
aparte ingang te worden beschouwd: 
8) AN57  



9) AN548‐FREU (heeft nog een satellietingang, AN520).  
 
Andere grotten en werkzaamheden 
 
‐ AN563 (drie ingangen) werd herzien. Toen einde touw op ‐30, nu idem maar wel 10 meter dieper 
geraakt dan in 2000, tussen sneeuw en ijs. Ruime, mooie grot.  
‐ AN560, een grote sneeuwput, werd herzien. De terminus van 2000 werd niet gepasseerd (‐40). 
‐ AN513: desob, putje gevonden 5 m, dan te smal. 
‐ AN73‐Grand Frissons: we klommen naar een lucarne in deze doline. Negatief. 
‐ Er werd gegraven aan drie veelbelovende blaasgaten die hoog op de Crête van Anialarra zijn 
gelegen: de Marmottengaten. 
‐ Oppervlaktetopo: met een optische waterpas werd de hoogteligging van alle ingangen van het 
Systeem precies bepaald, een karwei dat meerdere dagen in beslag nam. We maakten ook de 
oppervlaktetopo tussen Babosa (AN669), Confusion (AN7/AN61) en Viento (AN561) 
 
Traversee Lépineux‐Verna 
Traversée Pierre‐St‐Martin: Liefst 14 van onze speleo’s profiteerden van de unieke buitenkans om via 
de historische ingang, de Gouffre Lépineux (P318) af te dalen en tot in de Salle Verna te traverseren. 
Daarna bezochten ze allen nog de Galerie Aranzadi, die bereikbaar is na een 100 m hoge klim in Salle 
Verna. Paul en Annette kregen zelfs de eer de Gouffre Lépineux te hertopograferen. Met dank aan 
ARSIP voor de uitstekende organisatie. 
 

Besluit 
Kortom, stilgezeten hebben we niet! Onze 15e jubileumeditie kan eens te meer terugblikken op 
mooie resultaten. En voor 2012 ligt het programma al vrijwel vast, want in bijna elk van de grotten 
waar we in 2011 bezig waren, wacht ons nog een boel werk en exploratieplezier. Tevens willen we in 
2012 de AN6‐Sima de Frontenac hernemen, een grot die al jaren op een nieuwe topo en vooral een 
grondig onderzoek wacht.  
Het massief van Anialarra heeft na al die jaren van intensieve exploratie, nog niet veel van zijn 
aantrekkingskracht verloren...  In 1986 schreef Jack London een artikel naar aanleiding van zijn 
deelname (toen o.m. de verbinding tussen de Pozo Estella en de Pozo de Frontenac werd gemaakt) 
aan de expedities van de Equipe Spéléo de St. Nicolas op het massief van Anialarra. De titel luidde: 
“Anialarra ‐711 m ... et on est nulle part” (Anialarra ‐711 m... en we staan nergens).  De diepte bleek 
een overdrijving, het was “slechts”  ‐648 m maar is intussen geëvolueerd naar ‐770 m. Voor het 
overige kunnen we nu, 25 jaar later, weer roepen: “Anialarra ‐770 m... en we staan nog steeds 
nergens”.  
 
 

Randtekst: op zoek naar de Verbinding Anialarra‐FR3 
Vandaag vertrekken we voor een driedaags bivak met als doelen: werken aan de Aspirateur en topo-
explo van enkele ‘kleinere’ dingen die we moeten afwerken in de rivier Haddock en Terranef. De derde 
dag, bij het omhoog komen zullen we gaan werken aan de verbinding naar de FR3 . Gisteren was een 
andere ploeg echter superenthousiast van hun desobdag teruggekomen. Dagobert meldde dat er nog 
maar 50 cm te verbreden was en dat een steentje daarachter 1 m naar beneden viel en, een blik in mijn 
richting werpend, dat “een smallere” er wel zou doorraken?! De anderen van de ploeg waren iets 
voorzichtiger in hun beweringen. 
 
Natuurlijk zijn we nieuwsgierig na dat nieuwtje en wanneer we er passeren zullen we toch maar eens 
gaan kijken in plaats van te wachten tot overmorgen. Tobias en ik zijn als eersten aan de FR3-
werkplaats, we doen onze gordel uit en kruipen snel naar de terminus om daar te constateren dat het 
nog veel te smal is. Hé, jongens, ik ben niet dik maar doorheen iets van 12 cm hoog kruipen is lichtelijk 



overdreven. Ik ben geen platvis! Een beetje overdreven optimistisch geweest gisteren? Er blijft nog 
minstens 1m50 tot 2 meter te verbreden. Daarachter wordt het inderdaad hoger, maar zeker geen 
meter hoog. Wel lijkt het passeerbaar en in de verte kunnen we in het schemerduister iets grotere 
blokken waarnemen. De bruisende rivier lijkt binnen handbereik, maar er zal nog “geplopt” moeten 
worden. 
 
Ondertussen is de rest van de ploeg aangekomen: Paul, Jack, Christophe en Lieven. De vooruitzichten 
zijn heel wat aanlokkelijker dan een avondje in de Aspirateur zitten werken en het besluit om ons 
programma aan te passen is snel genomen. We zullen vandaag hier verder werken. Een flinke plop en 
heel wat puin ruimen later gaan Paul en ik terug naar achteren om een volgende plop voor te bereiden, 
er is echter nog heel wat manueel kapwerk en stilaan lijkt het wel of we er misschien toch nog gauw 
gaan door zitten. Paul kapt en hakt als een bezetene, probeert eens of hij verder raakt, maar het lukt 
hem niet. Hij laat me voorgaan en ik probeer nog wat te ruimen, maar er is amper plaats om het hoofd 
te draaien, laat staan om te graven. Voorzichtig waag ik me aan een eerste poging maar zit al gauw 
vast, er zit nog een laatste bult in de weg die met veel moeite wordt verwijderd. 
Deze keer besluit ik mijn kans te wagen. Ik ruil mijn helm voor Pauls hoofdlampje, maak mijn zakken leeg, 
pers de lucht uit mijn longen en kreun eens goed (zoals de tennisspeelsters) en raak zo enkele 
centimeters ver, waar ik blokkeer. Shit! Ik ben mijn borstzakje vergeten leeg te maken. Dompie! Er zit 
nog een notaboekje in, een lepeltje en een buigzaam potlood. Het is maar een korte versmalling, er 
doorheen raken moet mogelijk zijn. Het moet lukken. Ik pers een tweede maal alle lucht uit mijn longen, 
mijn lepeltje vindt een plaats tussen twee ribben, het buigzaam potlood breekt, het laatste restje 
lucht wordt met een volgende kreun uit mijn lichaam geperst en… het lukt! Ik ben erdoor. Oef, terug 
ademruimte. 
Toch durf ik nog geen victorie kraaien, wie weet zitten we niet aan de goede kant van de sifon van de 
FR3, maar er voorbij! Ik lig op een bodem van zand en kiezel van een laagvoeg met een schistplafond, 
Enkele meters voor mij zie ik in het duister een bruisende rivier blinken. De spanning is om te snijden. 
Achter mij wachten de andere in stilte het verdict af. Daar ik nooit het stroomafwaarts gedeelte van 
de FR3 heb gezien weet ik niet of we op de juiste plaats zijn beland. Hoewel ik zo snel kruip als ik kan 
lijken de luttele meters die me van de rivier scheiden eindeloos. Op het einde van de laagvoeg, net op 
het moment dat ik bijna voorover het water in duikel, lig ik plots oog in oog met een rode markering op 
een blokje. Is het om het geluid van de rivier te overstemmen of van blijdschap, maar ik roep zo luid ik 
kan: ‘een topopunt!’. Mijn kreet wordt van aan de andere kant van de étroiture beantwoord met luid 
gejuich, een ware explosie van blijdschap. 
Eindelijk is het zover, op 10 augustus 2011 is de verbinding Anialarra-FR3 een feit, het is 15u10. Een 
prachtige beloning na zoveel jaren werken. We zijn uitgekomen in het gangetje op enkele meters van de 
eindsifon. Dezelfde laagvoeg waar ontdekker Jean-François Pernette bijna dertig jaar geleden reeds 
een korte vruchteloze graafpoging ondernam en waar Patrick Géa in 2006 tijdens onze toposessies 
ook even in groef. Beiden hielden het toen snel voor bekeken omdat het daar een echte rattenval is, bij 
crue loopt het ding snel onder, dat is duidelijk. Het is ook duidelijk dat het vanaf die kant nooit zou zijn 
gelukt. 
Terug naar Paul, die nog steeds nijdig ligt te kappen in de versmalling om me te kunnen volgen. Ik help 
hem van mijn kant. Van zodra hij er ook door is, draait hij zich om, om nog te verbreden voor de andere 
ploegleden. Omdat het te smal is om er met tweeën te werken ga ik terug naar de rivier. De galerij is te 
laag om erin recht te staan en dus installeer ik me op de oever. In elkaar gedoken, met de voeten in de 
rivier ga ik zitten wachten op de rest van de ploeg. Hoewel de plaats niet erg comfortabel is en de 
ijskoude tocht me snel afkoelt geniet ik met volle teugen van het gebeuren. We maken er een erezaak 
van dat iedereen van de smalste tot de grootste deze memorabele gebeurtenis zou kunnen beleven en 
het duurt bijna anderhalf uur eer de voltallige ploeg de ‘jonction’ gepasseerd is. 
Samen gaan we even een stukje stroomop kijken, maar Paul en ik keren al gauw terug naar de 
verbinding om de topo ervan te maken. Ondertussen gaan de andere vier die nog nooit in de FR3 
geweest zijn nog even een toeristische uitstap doen tot aan de basis van de putten. 



 
‘s Avonds in het bivak, op -575 m, eigenen we ons zonder pardon een plastiek flesje toe dat bij nader 
inzien gevuld blijkt met wijn. Een cadeau van Friedemann van vorig jaar!  Aldus delen we onder ons 
zessen een kwart litertje warme wijn om deze historische dag feestelijk af te sluiten. Heerlijk. 
Annette 
 
 
 
 
 
 


