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Vrijdag

2
Photos by Michel Renda & Phil Bence

15:00 16:00 19:00

Aankomst Inschrijven Borrel

Vanaf 15:00 uur ben je welkom op het domein van 
Pologne.

Inschrijven en verdelen van alle deelnemers over de 
drie verschillende gîtes op het domein van Pologne.

Er is een borrel beschikbaar vanaf 19:00 uur. Wijn, 
bier, speciaal bier en frisdrank is beschikbaar voor 

democratische prijzen.

Attentie!
Op deze aankomstavond is geen dinner voorzien.



Zaterdag
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08:00-10:00 10:00-12:00 13:30-17:30 17:30-24:00

Ontbijt Geologische wandeling
Wolter & David

keynote
Geologie

Herman de Swart
14:00 uur

Dinner 
BBQ

18:30 uur

Goedemorgen! Het ontbijt is beschikbaar bij 
de gîtes waar je slaapt. Gebruik je bestek en 
servies van de gite? Dan graag na gebruik 
even afwassen en weer opbergen.

Afgesloten grotten
• la grotte Heinrichs à Aisnes,
• la grotte du Maye Crevé à Aisnes,
• le Souffleur de Beauregard à Esneux

(deelname bij loting!)

keynote
Myanmar

Joerg Dreybrodt 
(English)

15:30 uur

Stereo Speleo Fotografie
Spectacle Visuel

Michel Renda 
20:00 uur

Aankomst & Inschrijven
Speleo Parcours

Op het domein is een speleoparcours voor alle grote 
en kleine speleologen, inclusief speleobox.

Aperitief 
Openingspeech & 40 jaar SN

Viola van Staalduinen & Herman de Swart
17:30 uur

Muziek
DJ

DJ Fleddermaus
21:30 uur

Inschri jven en het verdelen van de 
deelnemers over de drie verschillende gîtes 
op het domein van Pologne.

Gro(o)t avontuur
Speciaal voor de jonge speleologen is er een tocht 
naar een grote waterrijke grot. Een klassieker die je 
gedaan moet hebben! Durf je door de brievenbus, of 
af te dalen naar de ondergrondse rivier?

Alle jonge speleologen zitten onder de grond, maar als je op 
het domein bent gebleven is er nog wel wat te ontdekken; 
chillen in de speeltuin of even wat coole moves maken op 
het basketbalveld. Of misschien toch eens luisteren naar het 
verhaal over ondergrondse avonturen in Myanmar (in het 
Engels). 

GPS speurtocht
Na het eten is er speciaal voor de jonge speleologen 
een GPS speurtocht in de omgeving van het Domein 
van Pologne.



Zondag
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08:00-10:00 10:00-14:00 17:30

Ontbijt

In de voetsporen van Columbus
Azië

Joerg Dreybrodt
10:00 uur

Speciaal voor iedereen die geinteresseerd is nieuwe grotten te ontdekken buiten Europa. Kom lekker koffie of thee 
drinken en ga in gesprek met Joerg Dreybrodt (Engels/Duits) hij weet alles over ontdekkingsreizen naar bijvoorbeeld; 
China, Taiwan, Vietnam, Laos, Myanmar.

Einde

Goedemorgen! Het ontbijt is beschikbaar bij 
de gîtes waar je slaapt. Gebruik je bestek en 
servies van de gite? Dan graag na gebruik 
even afwassen en weer opbergen.

keynote
Meghalaya

Jos Burgers & Marcel Dikstra
11:30 uur

Tip! 
Vele handen maken licht werk...

De organisatie kan best een handje extra 
gebruiken. Het is immers een weekend vóór en 

door speleologen.

keynote
Philipijnen

Patrick van den Berg
13:30 uur

Klein avontuur
Vanochtend gaan we op pad naar een aantal kleine grotjes in de buurt van het Domein. De Dassengrot bijvoorbeeld 
met een grote zaal aan het einde van een verschillende kruipgangen, is heel leuk om te bezoeken. Of een kijkje in 
een grot waar 5000 jaar geleden al mensen in woonde...



Afgesloten grotten
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la grotte du Maye Crevé à Aisnes la grotte Heinrichs à Aisnes le Souffleur de Beauregard à 
Esneux

Overige (afgesloten) grotten

Zaterdagochtend
Pol Xhaard
10:00 uur

Zaterdagmiddag
Pol Xhaard
14:00 uur

Zaterdag
Patrice Dumoulin
10:00-17:30 uur

Grotte Sainte-Anne (Tilff - Esneux)
Chantoir de Ronsombeux (Ozo - Durbuy)
Le Trou Wéron (Yvoir) 
Trou Ozer (Malmedy)
Manto-Saint-Etienne (Huy)
Grotte de Hohière (Aisne)
Chantoir de Béron-Ry (Remouchamps)

Zondagochtend
Wolter ten Bokkel Huinink

10:00 uur

Kleine grot 2-3 uur
afdalen & klimmen

SRT = ja

Sportieve en smalle grot - 2-3 uur
afdalen & klimmen

SRT = ja

Zware sportieve grot - 8 uur
100 meter afdalen & klimmen

SRT = ja
Afhankelijk van je keuze 1-4 uur

5 personen 5 personen 6 personen

Groep zelf samen te stellen
Er zijn topo’s van de grotten aanwezig, ook kun je 
materiaal lenen van de vereniging. 
Tip! als je vantevoren weet welke grot je wil gaan 
doen, geef dit even door aan de organisatie, wij zorgen 
ervoor dat het benodigde materiaal koorden, 
karab iners e tc . besch ikbaar z i jn . Wel ze l f 
schoonmaken ;-)



Plattegrond
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