
 
 

Och dëst Joer hat de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg eng Sortie  op les Etangs de Socourt an de 

Vogese fest ageplangt. Nei sollt awer bei dëser Sortie sinn dass mir net ewéi an der Vergaangenheet 

fir een Dag dohinner fuere wollten, mee dës Kéier sollten et zwee Deeg, Samschdes a Sonndes sinn. 

Dat hat sech esou erginn ewell mir bei eiser leschter Sortie gesinn hunn ewéi déi nei Chaleten op 

dëser Plaz gebaut gi sinn an esou hunn mir eis dunn och direkt virgeholl gehat dës Chaleten ze 

profitéieren an ewéi scho gesot dës Kéier ganzer zwee Deeg op deier Plaz ze fëschen. 
 

  
 

Et konnt ee bal mengen dass d´Fréijoer nëmmen drop gewaart hätt dass et erëm richteg lass géif 

goe mat de Sortië vum Fly Fishing Club ewell pénktlech fir déi éischt Sortie iwwert zwee Deeg huet 

Wieder sech vu senger beschter Säit gewisen an esou konnt engem flotten Openthalt ënner Kollegen 

Näischt méi am Wee stoen. Leider konnt ech dës Kéier aus perséinleche Grënn net mat dobäi si mee 

meng Fëscherkollege wousste mir nëmme Positives ze beriichten, ugefaange bei den neie Chaleten 

déi anscheinend tipp top equipéiert sinn a wou ee fir esou ee Fëscherweekend gutt opgehuewe wär. 



  
 

 
 

   



  
 

Mee och d ´Fëschen usech ass et derwäert fir zwee Deeg op dësem Site ze verbleiwen zemools wou 

elo och deen zweeten Weier, direkt géigeniwwer vum Haaptweier, zougängeg ass fir mat der Méck ze 

fëschen. Eis Fëscher hunn dann och vill schéin Fësch gefaangen och wann et ewéi ëmmer eng 

Erausfuerderung war fir bei deem groussen Insektenopkommen déi richteg Méck ze fannen. Eis 

Fëscher hunn awer mat verschiddenen Methoden Erfolleg gehat, déi Eng hunn mat ganz kléngen 

dreschen Mécken gefëscht, woubäi Anerer hiert Gléck mat Chironomen an mam Streamer fonnt hunn. 
 

  
 

  



  
 

  
 

Dat Besonnescht un de Sortien déi iwwert een Dag erausginn ass awer dass een an aller Rou och 

nach Owes zesumme setze kann, a wat gehéiert do onbedéngt dozou, natierlech eng zünfteg Grillade 

an doranner si mir als Club och net schlecht, an dat gëtt dann och esou oft zelebréiert ewéi et 

méiglech ass. Zu Socourt haten eis Fëscher extra heifir dee grousse Chalet vum Bedreiwer zur 

Verfügung gestallt kritt an ech hunn mir soe gelooss dass et do un Näischt gefeelt huet, ze guer den 

Uewen haten se ugefaangen ewell et am Abrëll jo Owes nach ka spatz ginn. Eis Fëscher hunn 

jiddwerfalls hiren Openthalt genoss a waren sech Eens dass dëse Site mat den neie Chaleten och 

onbedéngt eng Beräicherung an onserem Joreskalenner ass zemools wou op dëser Plaz och nach 

d´Méiglechkeet besteet fir an der Musel ze fëschen déi direkt hannert dem Site laanscht leeft. 
 

  



 
 

  
 

   


