
 

Samschdes de 4. November war et endlech erëm esouwäit, mir sinn op Hompré an d´Belsch gefuer 

fir um Lac de la Strange mat der Méck ze fëschen a virun Allem fir géigeniwwer eisem Regimm  ze 

sëndegen ewell dës Sortie net ëm sos la Sortie du Jambonneau genannt gëtt. Mir haten eis genee 

ewéi schon d´lescht Joer de Site fir eis Sortie reservéiert, dat nodeems mir viru Joren eng Kéier 

d´Päsch haten dass mat eis zesummen ee flammännesche Club mat ville Memberen do gefëscht huet 

an dat fir kee Fëscher zoumuttbar war. Mee loosse mir dëst Joer ee Mol fir eng Kéier mam 

Jambonneau ufänken ewell et net esou einfach ze erklären ass wat un deier Héiss esou 

Besonnesches ass zemools wou se och nach mat enger Bearnaise Zooss zerwéiert gëtt, mee bei 

dëser Sortie passt dat einfach a wann ee kuckt wifill Memberen, mir ware Gëschter erëm zu 

Uechtzéng, de wäite Wee op sech geholl hunn an dat och nach am November wou ee jo gewosst net 

ëmmer mam Wieder verwinnt gëtt, da muss schonn eppes drun sinn un deem Jambonneau oder ass 

et net einfach déi gutt Stëmmung an déi grouss Komerodschaft déi an dëser Joreszäit 

besonnesch gutt deet. Mir hunn jiddwerfalls eise Jambonneau erëm zelebréiert a kucken och dës 

Kéier erëm op eng ganz gelonge Sortie zeréck. 

 



 

 

Woubäi mir beim Fëschen ukomm wären. Fir unzefänken huet de Kader dëst Joer wat d´Wieder 

ubelaangt och erëm gestëmmt ewell et war alles dobäi wat den Hierscht am November esou ze 

bidden huet, naass, kal, Niwwel an als Kréinung och nach eng gutt Portioun Reen. Dat konnt eis awer 

Näischt unhunn ewell zeguer ewéi et scho bal Däischter war, hat de Petzi an de Marc nach ëmmer net 

genuch an ech froe mech op Sie am Däischteren iwwerhaapt nach de Wee zeréck bei d´Lodge fonnt 

hunn. Dat Éischt wat ech awer Haut gesinn hunn war dem Dutons Marc seng nei Staang, eng super 

SAGE Staang déi Hien zu engem ganz moderate Präis beim Toni van der Molen an der Liquidatioun 

erstanen hat. Hei muss ech dann och eng Klammer opmaache fir mäin Bedaueren auszedrécken dass 

d´Fëschergeschäft Toni van der Molen vun Iechternach um Joresenn fir ëmmer seng Dieren 

zoumécht wat fir eis Méckefëscher dach ganz schued ass zemools wou ee beim Toni net nëmmen 

säi Fëschergeschir kafe konnt mee och dobäi nach seng Gläichgesënnten treffe konnt an ewéi oft 

huet den Toni an seng Fra ee mat engem guttgemengte Rot op de richtege Wee gefouert, mee leider 

ass och dëst schéint Kapitel vun der Méckefëscherei a Lëtzebuerg, Enn des Joers Geschicht. 

 



 

 
De Marc hat dann och séier seng nei Staang ageweit, war Hien dach ee mat den Éischten déi Fësch 

gefaangen hunn an dat och nach mat der dreschener Méck. Mee och de Patrick Bartholmé an 

de Patrick Bertrand hunn Moies schéin dobäi gemaach woubäi de  Patrick Bartholmé seng Fësch 



statesch mat Bissanzeiger gefaangen huet an de Patrick Bertrand Moies mam Streamer gefëscht huet 

wat un sech ganz erstaunlech war ass Hien dach sos ëmmer mat der dréchener Méck ënnerwee. 

De Jemp hat et Moies op den Hiecht probéiert, sinn dach a leschter Zäit ëmmer erëm schéin Hiechten 

um Lac de la Strange gefaange ginn. Et sinn dann och dëst Joer relativ vill Fësch gefaange ginn och 

wann een net soe kann dass et einfach gewiescht wär. De Raym hat och dës Kéier erëm de Luca 

matbruecht an ewell de Joé och mam Patrick matkomm war hat sech séier eng Equipe vu 

Bouwe fonnt déi zesummen de Séi onsécher gemaach hunn wat eis awer ganz gutt gefall huet erëm 

ee bësse jonkt Blutt an eise Reien ze gesinn. 
 

 

 

 
 

 



 

 



 

Mir waren och richteg frou ewéi den Änder an seng Fra d´Marie – Paule sech zu eis gesellt hate fir 

mat eis zu Mëtteg ze iessen. Hien hat extra dee wäite Wee op sech geholl fir ënnert de Kollegen ze 

sinn a bei deier Geleeënheet ee bësse mat Hinnen ze poteren. Och dëst Joer war eis Sortie op de Séi 

vu La Strange eng absolut Beräicherung vun eisem Joresprogramm, och d´Locatioun vum Site huet 

sech als dee richtege Schrëtt erwisen ewell mir esou net brauchen ze fäerten dass ze vill Fëscher 

sech afannen an dann d´Fëschen nach méi schwéier gëtt. Bei dëser Geleeënheet wëll ech dann och 

nach eng Kéier drun erënneren dass de Freiden 10. November eis Bannkuren zu Lamadelaine um 

Weier beim Alain ufänke, woubäi mir hoffen dass sech do och erëm vill Memberen afanne fir 

zesummen ee puer flott Musteren ze bannen oder einfach nëmme fir ee Mol an der Woch seng 

Kollegen erëm ze gesinn. Och dëst Joer huet den Eric Arbogast sech bereet erkläert eis seng 

neiste Musteren eng Kéier bannen ze kommen an dobäi och ee bësse vu senge Reesen ze verziele 

wat fir eis Memberen ëmmer erëm op een Neist eng interessant Saach ass an eng grouss 

Beräicherung vun eise Bannkuren duerstellt. Donieft fuere mir den 2. Dezember op Brouennes fir do 

d´Joer auskléngen ze loossen, och Brouennes ass ëmmer op een Neist eng Sortie wäert. 


