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Beste lezer, 

Naar halfjaarlijkse traditie presenteren wij u een nieuwe editie 
van het speleotijdschrift Spelerpes. 
Wellicht is het u al opgevallen dat deze editie wat dunner is 
dan gebruikelijk. Anders dan gewoonlijk was het ditmaal niet 
evident om dit nummer te maken. Ooor allerlei redenen konden 
tal van artikels niet gemaakt worden, vaak buiten de wil van de 
auteurs om. Zo maakte de vele sneeuw de jaarlijkse expeditie in 
de Picos de Europa onmogelijk. 
Een artikel over het J2/Cheve-gebied in Mexico moest op het 
laatste moment worden uitgesteld naar een volgende editi e 
wegens contractuele verplichtingen met sponsor Oiscovery 

Channel. En bij nog een andere expeditie bleek de kwaliteit van 
de verrichte opmetingen onvoldoende, waardoor de topo's niet 
gerealiseerd konden worden. 
Oe Belgisch-Nederlandse speleowereld stond met andere 
woorden niet stil, maar de resultaten van het vele werk kunnen 
we pas in een late re editi e presenteren. 
Niettemin hopen we dat u met veel plezier deze nieuwe 
Spelerpes zal lezen. 
En met de nieuwe topo van de Trou du Nou Maulin als bijlage 
denken we dankzij de inzet van Speleo Nederland een cadeau 
te kunnen geven waar nog vele generaties speleologen plezier 
aan zullen hebben. 
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Auteurs krijgen een extra exemptoar van het nummer waarin hun artikel 
gepubliceerd werd. 
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De redactie staat open vaor alle bijdragen met betrekking tot de 
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