
 

                                                                          

Haut Samschdes de 24. Februar 2018 waren am 

ganzen dräizéng Membere vum Flyfishing Club 

Lëtzebuerg op Boismont gefuer fir mat der Méck 

ze fëschen. Ewell am Virfeld den Thermometer 

Nuets schonn op 5° Grad ënner Null gefall war 

hate mir virun eiser Sortie virsiichtshallwer beim 

Gerant ugeruff fir ze froen op et och net zou - 

gefruer wär, Hien huet eis dunn verséchert dass 

dat nach net de Fall wär an esou stoung dunn 

eiser Sortie Näischt méi am Wee. Bei knackegem 

Wanterwieder mat 5° Grad Minus si mir 

ugetruede fir eng éischte Kéier mat de Kollegen 

ee schéinen Dag beim Waasser ze verbréngen, 

dat nodeems mir eis de Wanter iwwer ëmmer 

Freides Owes zu Lamadelaine um Weier getraff 

hunn fir zesumme Mécken ze bannen. 

 



 

 

 
d´Waasser esou kloer war, wat mat Sécherheet och op déi wanterlech Minus Graden zeréck ze 

féieren war. Natierlech hate mir eis vill ze verzielen, hate mir eis dach schonn eng Zäitchen net méi 

gesinn och wann den haarde Kär vun de Méckebënner sech natierlech reegelméisseg trefft wou dat 

Leider fält eis Sortie op Boismont ëmmer géint 

der Enn vun der Saison fir d´Méckefëscher zu 

Boismont ewell ab dem 1. Mäerz erëm mam 

Stëppchen op deier Plaz gefëscht gëtt. 

Deementspriechend schei waren och d´Fësch 

déi anscheinend schonn all Méck gesinn haten 

an deemno och Alles schonn kannt hunn. 

D´Fëscher hunn sech schwéier gedoen och 

wann awer verschiddentlech schéin Fësch 

gefaangen ginn sinn an ee puer vun eisen 

Fëscher wei den Jemp, eisen Bréifdréier, den 

Sedat oder och nach den Roger, Haut een ganz 

gudden Dag erwëscht haten. Deem Géigen - 

iwwer stoung ech (den Luss), deen Haut awer 

och iwwerhaapt keen Fouss op den Buedem 

kritt huet an nëmmen zwou kléng Pijen 

opzeweisen hat. Et sinn dann och haaptsächlech 

am Agang vum Weier Fësch gefaangen ginn wat 

bekannter Weis och déi beschten Plaz ass. 

D´Fësch sutzen um Fong wat wahrscheinlech 

duerch déi kal Temperaturen bedéngt war an 

esou war d´Sinkschnouer déi beschten Taktik 

fir un den Fësch ze kommen. Ech hunn och bis 

elo nach net zu Boismont gefëscht gehat dass 

hei 



dach eis Haaptbeschäftegung de Wanter iwwer ass. Heizou kann een och soen dass eis Bannkuren zu 

Lamadelaine um Weier beim Alain ëmmer gutt besicht waren, hei hunn de Guy an de Eugene sech 

ofwiesselnd eng Éier draus gemaach fir eis all Freiden eng nei Méck virzestellen déi mir dann 

zesumme gebonnen hunn. Mir haten och ee Freiden den Eric Arborgast an eisem Bannkur deen eis 

een neit Material virgestallt huet fir Hiechtmécken ze bannen, dat war ganz interessant an den Eric 

wousst ewéi ëmmer eis beschtens ze ënnerhalen an eis déi neisten Trends ze vermëttele bezüglech 

der Fëscherei mat der Méck. Et war dann och den Eric deen eng Kéier Freides eng Soirée organiséiert 

hat wou de Wayne McGee bei ons komm awer fir eis un Hand vun enger flotter Virféierung, d’ Alaska 

Trophy Adventures Lodge um Alagnak an Alaska virzestellen, dat war ee ganz gelongenen Owend 

deen dobäi och nach richteg gutt besicht war. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mat gutt gefëllte Méckenkëschten hunn mir eis also gutt gelaunt op de Wee gemaach a schonn no 

puer Kilometer huet  déi éischten Iwwerraschung op eis gelauert ewell nodeems mir vun der 

Haaptstrooss ofgebéit waren hunn mir misste feststellen dass d‘ Fransousen nach laang net 

iwwerall gestreet haten an esou si mir an een Deel komm wou nëmmen an all Richtung zwou 

Spuren an der breet vun engem Pneu äisfräi waren a wann dann och nach een entgéint komm ass 

dann ass et richteg knaschteg ginn.  



 

 

Freides Owes virun der Sortie hat de Raym eis schonn am Bannkur d’Zong laang gemaach andeems 

Hien eis an allen Eenzelheete verzielt huet wei Hien de ganzen Dag iwwer d’Lënsenzopp fir eis Sortie 

gekacht huet….. an dunn hunn ech nach Mettwurscht dra geschnidden a Gesolpertes huet och net 



dierfe feelen ..... an ewéi gutt dat scho gericht huet ....... Jee mir konnten et net méi erwaarden 

a wat soll ech soen, mir sinn net enttäuscht ginn, de Raym hat seng Saach esou gutt gemaach dass 

ze guer Fëscher dobäi waren déi och eng zweeten an eng drëtte Kéier hir Jatte fëlle gelooss hunn an 

duerno hunn a bee mol och d‘ Fësch gebass ........ Wat esou eng gutt Zëppchen awer ausmécht!

 


