
 

 

Nodeems eis Sortie op den Domaine de la Salamandre dëst Joer net konnt stattfannen, hate mir 
eis virgeholl als Alternative op den Domaine de Coyolles bei d´Céline an de Vincent Carré ze fuere 

fir hire Site fir mat der Méck ze fëschen ze entdecken. De Vincent hunn mir jo scho kannt als Gerant 
vum Site zu Latilly a woussten dass Hien ee ganz korrekten an entgéintkommende Mann wär an 

elo konnte mir dann derzou och seng Fra d' Céline kenne léieren, déi net manner charmant an 

entgéintkommend war. 

Mir haten eis Freides zu Coyolles Rendezvous gi wou mir bis Sonndes am Nomëtte fësche wollten. 

Mat dobäi waren de Patrick, de Jeek, de Raym, de Jemp an de Luss. Den Domaine de Coyolles läit 

Le Domaine de Coyolles est un havre de paix dédié à la 

pratique de la pêche à la mouche. Vous y trouverez une 

nature préservée et le confort de l'ancien moulin à eau de 

Coyolles. Voilà l'occasion de prendre un temps pour soi, 

en famille ou entre amis.  

A très bientôt.  

 

A genee esou hunn mir et och empfonnt, mee der Rei no…….. 



ongeféier nach 30 km méi wäit ewech wéi Latilly an et muss een duerch Latatilly fuere fir dohinner ze 

kommen. De Site läit um Ausgang vum Duerf Coyolles an ass mam Navi liicht ze fannen och wann de 

Jemp an ech eng Éiereronn gedréint haten ewell mir déi éischte Kéier laanscht gefuer waren. 

Nodeems mir ukomm an eis an der Receptioun bei der Madamme Céline afonnt haten, hunn mir 
eis Zëmmere gewise kritt wou mir d´Nuecht um Site selwer verbrénge sollten. Heibäi huet et sech 

ëm eng Kummer mat zwee Better an eng mat véier Better gehandelt. D´Kummere ware ganz einfach 

ageriicht mee hunn hiren Zweck awer erfëllt woubäi zu all Kummer och ee Buedzëmmer mat Dusch 
an Toilette gehéiert huet. Mir haten eis esou opgedeelt dass de Raym an de Patrick déi Kummer mat 

den zwee Better haten an de Jemp, de Jeek an de Luss an deier anerer Kummer agedeelt waren. 

 

Nodeems mir agecheckt haten hunn mir eis op den Wee gemaach fir den Parcours kennen ze léieren 
wou mir déi dräi Deeg fëschen sollten. Den Domaine de Coyolles erënnert an senger Konzeptioun un 

deen a Lëtzebuerg wuel bekannten Site vun Sommedieue. Et gëtt och hei ee Groussen a verschidden 

kléng Weieren an awer och méi schmuel Deeler déi mat enger Baach ze vergläichen sinn. Den ganzen 

Site ass beschtens mat Fësch besat déi esouwuel wat Gréisst ewéi och wat Kampfkraaft ubelaangt, 

eis Alles ofverlaangt hunn. 



 

Le Domaine de 7 hectares est composé de 5 plans d'eau d'une surface totale de 4 hectares. 

Seule la technique de la pêche à la mouche est autorisée sur tous les plans d'eau. 

Les sources de la rivière Automne (affluent de l'Oise) alimentent le domaine en eau fraîche. 

L'accès du parcours est réservé à 15 pêcheurs par jour afin de limiter la pression de pêche 

et afin de garantir à chaque pêcheur un espace confortable. 

L'aménagement raisonné du parcours de pêche permet de faire cohabiter 

les pêcheurs et l'écosystème de la vallée. 

Le parcours offre une approche variée : des zones dégagées accessibles aux débutants 

et des approches diversifiées qui raviront les plus confirmés 

Préparez votre venue 

Renseignements Réservations   

Par téléphone  : +33 (0)3.23.55.27.59 

Par email : domainedecoyolles@gmail.com 

De Patrick an de Raym déi schon ee bësse méi fréi ugetruede waren, haten alle Béid schon 

Bekanntschaft mat de staarke Fësch gemaach wei mir ugefaangen hunn a konnten eis nëmme 
Guddes beriichten. Mir hunn dunn och lass geluecht an ech fir mäin Deel sinn net esou richteg 

an d´Rulle komm, ech hunn mech am Ufank ganz schwéier gedoen an eréischt nodeems ech am Eck 

vun de Fëschräiber (Jeek, Patrick a Jemp) ukomm war a Sie mir ee bëssen op d´Spreng gehollef 
haten, dunn hunn ech och lass geluecht wat als Resultat mat sech bruecht huet dass mir Alleguerten 

den éischten Owend schon ee Muskelkater hate vum ville Fësch drillen. 



 

Och sinn esou Sortië fir mech ëmmer ganz léierräich, esou hunn ech dës Kéier vun eisem President 

geléiert ewéi een d´Méck am Bam lass mécht an a Plaz seng Angel dran hänke léisst, mee d´Haapt -
saach war awer dass Näischt un d´Méck komm ass zemools wou Dës schon vill Fësch gefaangen hat. 

Um hallwer Eng huet d´Klack gelaut a mir konnten eis usetze fir d´Mëttegiessen, loosse mir et direkt 

soen, et huet eis bannent eisem Openthalt och heibäi un Näicht gefeelt. Mir kruten richtég deftegen 

Hausmannskascht (Blanquette, Rouladen, Bouletten asw.) zerwéiert deen net nëmme gutt war mee 
och esou richteg an de Kader gepasst huet. D´Kréinung war awer déi gutt zoubereete Forellen déi de 

Raym gefaangen hat an déi ons Owes als Entrée zerwéiert goufen. Och ass an der Lodge een Eck 

mat Fëschergeschir equipéiert wou een, niewent Mécken an allen Facetten, och Alles anescht fanne 

kann dat een ewéi ëmmer Doheem vergiess huet. 

 

 



 

Den zweeten Dag hate mir eis Moies virgeholl direkt nom Kaffi ee bëssen op den Hiecht fëschen ze 

goen. Heifir befënnt sech am ieweschten Ofschloss vum Parcours ee Weler wou niewent Hiechten och 

Black Bass en ze fänke sinn. Mir konnten awer net richteg op den Hiecht fëschen ewell de Weier 
praktesch ganz zougewuess war an och d´Geheie schwéier méiglech war. Ewéi mir dunn erëm 

ëmstelle wollten huet de Patrick am Auslaf vum grousse Weier deen op dëser Plaz ganz schmuel ass, 

seng Hiechteméck eng Kéier agehäit an, hei elei kuck elei, konnt Hien esou eng schéi Reebouforell 
mam décken Hiechtstreamer plus stolene Virfang fänken. Domadder net genuch, esou hat Hien och 

nach mat déi beschte Plaz déi um Site ze fanne war fonnt wou mir nach während eisem Openthalt vill 

Fësch fänke sollten. Ewéi mir dun eis normal Staangen an den Auto sichen waren huet den Vincent 

eis gefrot ewéi et gaangen wär um Hiechtweier an nodeems mir Him gesot haten dass mir do net 
fëschen konnten huet Hien op een zweeten Weier verwisen am Ufank vum Parcours wou och Hiechten 

besat waren an deen awer fräi vun Gras war an och d' Geheien war hei manner komplizéiert. Mir 

konnten zwar och op dëser Plaz keen Hiecht fänken awer den Patrick hat zwee mol een Hiecht un déi 

Him awer leider erëm lass gaangen sinn. 

 

 



 

 

 

Als Restriktioun steet an der Beschreiwung vum Site 
dran dass een net mat Streamer, Blop, Booby asw. 

Fëschen dierf, dat ass och guer net noutwendeg ewell 

esouwuel dresche Mécken an och Nymphe a vue 
Erfolleg garantéiert hunn mee och géint Damselen 

hat de Vincent keen Awand esou dass een och Dës 

zum Asatz brénge konnt. Eng schéin Niewen -

erscheinung beim fësche mat der Nymphe a vue 
waren déi vill schéi Roudfiederen déi een hei als 

Bäifang hat. 



 

 

Ofschléissend kucke mir op eng ganz gelonge Sortie zeréck wou et eis un Näischt gefeelt huet, Mir si 

vum Céline a vum Vincent ganz häerzlech empfaange ginn an dee ganzen Openthalt iwwer ware Sie 
sichtlech beméit eis esou gutt wei méiglech ze encadréieren. Och während dem fësche si mir mat 

Rou gelooss ginn an zeguer Samschdes wou 15 Fëscher um Parcours waren, sinn d´Fëscher sech gutt 

aus de Féiss komm an hunn sech net gestéiert gefillt. Elo gëllt am Comité et eng Formule aus ze 
schaffen déi et eise Memberen erlabe soll am Kader vun eisem Joresplang och kënnen dëse schéine 

Site kennen ze léieren.  

 



 

 

 

 

 


