
 
Nodeems mir dat leschte Joer eng éischte Kéier op Coyolles bei d´Céline an de Vincent gefuer ware 

fir op hirem Domaine mat der Méck ze fëschen, hate mir dës Sortie, wellecht eis ganz gutt gefall hat, 

och dëst Joer an eise Joresprogramm agebaut. 

                                                                                 

Mir sinn vum 1. bis den 3. Juni an d´Champagne 

gefuer fir dräi ganz flott Deeg ze erliewen déi mir 

esoubal net vergiesse wäerten. Um Virowend vun 

eiser Urees war esouvill Reen gefall dass a Lëtzebuerg 

Katastrophen Alarm ausgeléist gi war. Natierlech war 

d´Champagne dovunner net verschount bliwwen an 

um Domaine de Coyolles sinn och fatzeg Wiederen 

erofgaangen déi bewierkt hunn dass d´Waasser brong 

war. Mir haten eis also zu siwe Mann héich op de Wee 

gemaach fir am Laf vum Moien zu Coyolles anzelafen. 

De Patrick war zu deem Zäitpunkt nach an Irland wou 

Hien eng ganz Woch gefëscht huet mee Him hat et 

awer d´lescht Joer beim Céline a beim Vincent esou 

gutt gefall dass Hien Samschdes Moies mat sengem 

Bouf nokomm ass. Mir sinn dunn vum Céline ganz 

häerzlech empfaange gi woubäi Hat scho ganz 

genéiert war op Grond vum dréiwe Waasser. Mir hunn 

vun Him dunn eis Zëmmeren zougewise kritt an 

nodeems mir eis aquartéiert haten hunn mir eis direkt 

op de Wee gemaach ( Nee net fir de Parcours kennen 

ze léieren) fir um Mëttesdësch Plaz ze huelen. 

Nodeems mir eis dunn uerdentlech gestäerkt haten, 

et ass ewéi gewinnt deftegen Hausmannskascht ginn, 

an dat richteg gutt a net ze knapps, hunn mir eis 

dunn op de Wee op de Parcours gemaach.  



 
 

  
 

Obschonns d´Waasser dréif war konnte mir vum éischten Dag aus un vill a schéi Fësch fänken. Déi 

Eng hunn heibäi mat dresche Mécke gefëscht déi aner mat Nymphen an och Damselen hunn ganz vill 

Fësch bruecht. Och hate mir eis iwwert dee ganze Site verdeelt, deen Weier deen am Beschte besicht 

war wor awer dee laanggezunnen den de säitlechen Ofschloss vum Site mécht. Hei hat eise President 

am Joer virdru schonn esou munch schéi Forell gefaangen an dëst Joer waren net manner schéi Fësch 

besat. Den Haaptfësch zu Coyolles ass d´Reebouforell woubäi awer och déi eng oder aner Baach - 

forell konnt gefaange ginn. Dernieft ginn et an de Weieren och vill wäiss Fësch, esou konnt een 

niewent de ville Routfiederen och Schleie gesinn a riseg Graskarpe sinn och ronderëm geschwommen 

Net schlecht gestaunt hunn mir awer och wou mir niewent deene ville klénge Piegen awer och grad 

esouvill kléng Black Bassen fänke konnten, dat war schonn ëmmer zu Latilly esou flott dass een och 

do konnt Black Bass en fänken. Zwar waren et lauter Klenger mee wann déi eemol eng Kéier 

Alleguerte grouss sinn da versprécht dat awer vill fir d´Zukunft. De Site ass a senger Konzeptioun 

ähnlech opgebaut wei Sommedieue, och hei sinn déi eenzel Weiere mat schmuele Kanäl verbonnen 

an de Site ass esou grouss dass een sech gutt aus de Féiss kënnt, mir hate jiddwerfalls déi zwee 



éischt Deeg de Site fir eis erläng an den drëtten Dag waren zwar ee puer franséisch Fëscher do mee 

dat huet een awer guer net gespuert. 

 

  
 

  
 

 



Zu Coyolles kann een awer och op den Hiecht fëschen, wei mir zejoert do ware war et nach 

schwéier fir an den Hiechtweieren ze fëschen ewell engersäits vill Planzen am Waasser waren an et 

awer och ronderëm esou zougewuess war dass et schwéier war mat der Méck ze geheien. De Vincent 

hat de Wanter iwwer awer gutt geschafft esou dass et dës Kéier gutt méiglech war op deene Plazen 

ze geheien an och de Weier war net ze vill zougewuess. Dovunner hunn mir natierlech misse 

profitéieren zemools wou et net vill Plaze gi wou mir kënne mat der Méck op den Hiecht fëschen. Den 

éischten Dag huet et guer net laang gedauert bis dass deen éischten Hiecht gebass hat, leider ass 

mäin Karabiner opgaangen esou dass ech den Hiecht net lande konnt mee dat huet eis awer esou 

motivéiert dass mir drun bliwwe sinn a schlussendlech och sollte belount ginn. Mir hunn ee puer méi 

kleng Hiechte gefaangen an ee richteg décke vun 103 cm war och dobäi. Ech hunn den Hiecht Mëttes 

géint véier Auer an der praller Sonn gefaangen an derzou och nach op der selwechter Plaz wou ech 

scho Moies ee méi klénge gefaangen hat. De Vincent war och direkt kucke komm an ass séier 

ee Meter siche gaange fir den Hiecht ze moossen, Hien huet den Hiecht och erëm am ieweschten 

Hiecht - Weier ausgesat esou dass Dësen och villäicht nach eng Kéier vun engem anere Fëscher 

gefaange gëtt deen dann hoffentlech grad esou vill Freed un deem schéine Fësch huet ewéi ech se 

hat. Ech war awer net deen Eenzegen deen een Hiecht gefaangen huet, och den Dan an de Jemp 

konnten een Hiecht fänken an haten och nach anerer un déi Sie awer leider net lande konnten. Et ass 

jiddwerfalls flott dass mir och elo eng Sortie hunn wou mir kënnen op den Hiecht fëschen an d´Céline 

huet mir Sonndes och gesot dass Sie en plus elo och nach ee Parcours op engem klenge Floss kéinten 

ubidde wou zwee bis dräi Fëscher kéinten am Dag fëschen. 
 

  
 

  
 

    



  
 

  
 

   
 

  
 

Ganz erfreet ware mir och dass erëm ee ganz jonke Fëscher vun eisem Club dobäi war, de Patrick hat 

säi Bouf matbruecht an et war richteg flott ze gesinn ewéi Hien vu sengem Papp ugeléiert ginn ass. 

Hien huet sech dobäi ganz Geschéckerlech ugeluecht, et huet een direkt gesinn dass den Apel net 

wäit vum Stamm fält. De Patrick a säi Bouf waren dann och Moies déi Éischt déi ech ugetraff hunn 

ewéi ech bei d´Waasser komm sinn. Ech war extra ganz fréi opgestane fir ee puer Fotoe vun der 

Stëmmung Moies fréi um Site anzefänken. 



  
 

   
 

 
 

Mir haten dräi formidabel Deeg zu Coyolles, d´Céline an de Vincent waren déi ganzen Zäit iwwer 

sichtlech beméit fir eis den Openthalt esou angenehm wei méiglech ze gestalten. D´Kächin hunn eis 



ëmmer erëm op een Neist mat hire Menüen an Desserten iwwerrascht an Duscht hunn mir och net 

gelidden. Mir haten déi ganzen Zäit eng super Ambiance, et ass vill gelaacht ginn an ee 

bësse Gestëppels huet och net dierfe feelen. Mir freeën eis elo schonn op d´nächst Joer a Wien weess 

dann ass d´Waasser bestëmmt och erëm kloer. 
 

     
 

 

 

 


