
 
 

 

Let it Rain, Let it Rain, Let it Rain on me .......... 

esou kléngt et an engem Lidd vum Armanda 

Marshall dat ech de ganzen Dag iwwer am Ouer 

hat ........ mee bon, de ganze Summer iwwer 

hate mir jo geklot an elo war den Reen eben do,  

och wann ee bësse manner Reen et och gedoen 

hätt. Mir waren also zu 17 Fëscher an déi belsch 

Ardenne gefuer wou mir eis och dëst Joer de Site 

vu La Strange fir eise Club reservéiert haten. Mee 

dës Sortie heescht jo net fëschen an den belschen 

Ardennen, mee la Sortie du Jambonneau,an duerfir 

war et och guer net esou erstaunlech dass esouvill 

Fëscher ugetrueden waren fir et mat deem sch.... 

lechten Wieder opzehuelen. 

 



 

Wou ware mir stoe bliwwen ..... Ah jo ..... et huet gereent mee dat konnt der gudder Laun vun de 

Fëscher awer Näischt unhunn zemools wou dëst Joer vill Fësch gefaange gi si wat jo net esou 

niewesächlech ass an dat eis Fëscher ze guer nom Jambonneau derzou verleede konnt et nach eng 

Kéier mam schlechte Wieder opzehuelen. Esou géint néng Auer Moies sinn déi meeschte Fëscher 

agetraff a scho beim opriichte vun de Staange wousste mir Fëscher eis vill ze verziele mee et sollt 

nach besser kommen, bei der obligatorecher Taass Kaffi wousst de Gerant vum Site eis scho vun 

Hiechten, Zanderen an décke Pijen ze verzielen déi hei a leschter Zäit konnte gefaange ginn, de Jemp 

an ech haten Hien nämlech dorobber ugeschwat ewell mir eis virgeholl haten de ganzen Dag op den 

Hiecht ze fëschen ewell mir och héieren haten dass Dës hei ze fänke wären. 

 



Soe mir et awer direkt trotzt intensivem fëschen huet awer weder een Hiecht nach een Zander a 

scho guer keng Pijen sech gewise mee wann Een net drop fëscht dass kann een och kee vun deenen 

Zielfësch fänken an duerfir hunn mir eis zu puer vun eise Fëscher virgeholl wann ëmmer et méiglech 

ass och op dës Zielfësch eist Gléck ze sichen. Mee och wann mir keen Erfolleg haten esou hunn eis 

Kollegen awer schéin dobäi gemaach an iwwerall wou een hikomm ass waren d´Fëscher am 

gaange Fësch ze drillen, dëst mat allen Methoden déi d´Fëscherei mat der Méck bitt, dat heescht 

esouwuel mat dresche Mécken ewéi mat Nymphen oder och nach mam Streamer jee all Method huet 

Fësch bruecht. 

 

An dunn ..... dunn war et endlech esouwäit all déi Méi a widdreg Ëmstänn mam Wieder ware séier 

vergiess ewéi et geheescht huet, hallwer Eng Zäit fir den Aperitif. Och wann vill Leit et villäicht Nie 

verstoe wäerten ass la Strange awer an engem Otemzuch ze nenne mam Jambonneau. Dësen ass all 

Joers op een Neist de Grond firwat esouvill Fëscher mat op la Strange fueren, u sech wësse mir jo 

ëmmer dass mir op deier Plaz wiederméisseg net verwinnt gi mee dat deet déi gutt Ambiance an 



deen herrleche Jambonneau awer labber vergiessen ouni dee léiwe Geste vum Erny ze vergiessen 

deen eis all Joers, wann mir scho mam Jambonneau, Fritten an Zalot ofgefëllt sinn, d´Kréinung mat 

sengem Stollen opsetzt, deen Hien all Joers als Dessert zum Beschte gëtt. Ofschléissend nach eng 

gutt Taass Kaffi an deen een oder aneren Digestif a Wien denkt dann nach un deen .... Reen an 

déi....Fësch. Mee iergendwann no laanger, laanger Zäit kréien dann eis Fëscher, op Mannst ee puer 

vun Hinnen, sech awer nach eng Kéier motivéiert fir et erëm mam Hierschtwieder opzehuelen, wann 

awer och déi eng oder aner Fëscher et fir deen Dag si loossen ewell esou gesiedegt a voller schéiner 

Erënnerunge kënne mir och eemol verzichten. 

 

Mëttes hunn mir also nach eng Kéier mat de Fësch opgeholl an och do sinn erëm vill Fësch 

gefaange ginn. Och wann eis Taktik fir op d´Raubfësch ze fësche keng Friichte gedroen hunn, och 

wann d´Wieder net esou richteg matgespillt huet, obschonn et war halt Hierscht dat heescht richtegt 

Novemberwieder also der Joreszäit ugepasst an et huet Een sech alt missen deementspriechend mat 

der Kleedung dem Wieder upassen, hate mir eng ganz gelonge Sortie déi eis och dëst Joer a beschter 

Erënnerung wäert bleiwen. Dernieft huet et sech bewäert dass mir de Site fir de Club reservéiere wat 

dorobber zeréck ze féieren ass dass mir ee Joer de Site hunn misse mat 40 flamännesche Fëscher 

Deelen déi den Dag virun engem Concours zu Rabais op dëser Plaz trainéiert hunn an et kann een 

sech jo ausmolen dass dat fir Keen, weder fir eis nach fir Sie, ee Pleséier war. Elo wou mir de Site 

reservéiere gi mir esou Megaventuren aus de Féiss a kënnen eis Sortie a vollen Zich genéissen. 

D´Sortie op la Strange huet seng fest Plaz an eisem Kalenner an dat wäert sech och net änneren, 

zemools wann ee gesäit ewéi een Usproch dës Sortie bei onse Fëscher fënnt. 



  

  

  

 


