
 
 

Haut Samschdes den 10.Mäerz war et erëm esouwäit, mir hunn eis schonn fir déi fënneft Editioun 

vun der Coupe Patrick Riehl zu Rolléng op den Weieren getraff fir ënner Fëscherkollegen ee flotten 

Dag beim Waasser ze verbréngen an dobäi d’ Erënnerung un eisen Fëscherkolleg den Patrick Riehl 

héich ze halen. Waren mir an der Vergaangenheet ëmmer fir deen Dag mat beschtem 

Fréijoerswieder verwinnt ginn, esou haten mir et dës Kéier net grad esou gutt erwëscht, bei groem 

Himmel huet et am Laf vum Dag ëmmer erëm ee bëssen ugefaangen ze reenen och wann 

d´Temperaturen nach agreabel waren wann ee bedenkt dass et nëmmen eng Woch virun eisem 

Frëndschaftsfëschen nach zweestelleg Minusgraden zu Lëtzebuerg hat an d’ Weieren nach zougefruer 

waren. Och war deen kléngen Weier bei der Buvette nach zwee Deeg virun eisem 

Zesummekommen nach zougefruer, dat sécherlech mat drun Schold war dass bei der haiteger 

Editioun vun der Coupe Patrick Riehl net esouvill Fësch gefaangen ginn sinn ewéi dat schonn eemol 

an der Vergaangenheet de Fall war, mee Eent nom Aneren........ 
 

Nodeems mir eis schonn um Virowend vun der Coupe Patrick Riehl beim Alain getraff haten fir eis 

Bannkuren mat engem lëschtegen Ofschlossiessen zu Enn ze bréngen, sinn mir dunn Samschdes 

Moies um aacht Auer ugetrueden, nach zimlech midd ewell mir um Virowend esouvill giess 

haten......., fir d´Stänn opzeriichten an ab néng Auer sinn dunn eis Fëscher Een nom Aneren agetraff 

fir sech anzeschreiwen an hir Plazen samt Partner ze zéien. 
 

   



 

 
 

Et waren 12 Fëscher ugetrueden an d´Auslousung hat folgend Zesummesetzung vun den Equippen 
erginn. 

Dan Muno            -        Patrick Bartholmé                   Jemp Nicolas  -        Patrick Bertrand 

Jemp Hoffmann    -        Marco Duton                          Luca Lepage  -        Raym Paulus 

Pit Bertholet         -        Bartholmé Joé                       Gérard Bertholet -        Patrick Scheid  

Um zéng Auer ass et dunn lass gaangen, war et duerch dat kaalt Waasser bedéngt oder haten mir 

villäicht Fësch ze vill spéit ausgesat, jiddwerfalls sinn déi éischten Manche net vill Fësch 
gefaangen ginn an och Allgemeng sinn dëst Joer net esouvill Fësch gefaangen ginn ewéi dat schonn 
mol de Fall war. Och dëst Joer hat déi Equipe déi beim Lousen d´Plaz mam Alaf gezunn hat déi 

beschten Kaarten an esou war praktesch den Mätsch schonn no der éischter Manche entscheet och 
wann d´Gewennerequipe och duerno, an voller Confiance, gutt weidergefëscht huet an ganz verdéngt 

mat groussen Ofstand dëst Joer den Mätsch ëm d´Coupe Patrick Riehl fir sech entscheeden konnt, 
mee dozou spéiderhin méi........ 



 

  



Natierlech kënnen mir net nëmmen mat der Méck fëschen ewell wann et eppes gëtt wou mir nach 

besser dran sinn…….. 

  
 

 
Mëttes sinn nach manner Fësch gefaangen ginn wie Moies esou dass am Ganzen vun deenen sechs 

Equippen moer 50 Fësch gefaangen ginn sinn.  Dat konnt der gudder Stëmmung awer Näischt 

un  hunn an unsech ass et jo och drëms gaangen fir zesummen ee flotten Dag beim Alain ze 

verbréngen. Ofschléissend hoffen ech dass dat gutt Iessen wat den Alain eis opgedëscht huet mäin 

kléngen Fauxpas gutt gemaach huet deen mir ënnerlaaft war beim opschreiwen vun den Plazen wou 

Den Alain hat eis eng Choucroute preparéiert déi besser net 

hätt kéinten sinn, dozou ass et vill Fleesch vill Gromperen 

an vill Sauermous ginn an ewéi mir schonn bal geplatzt sinn 

ewell mir natierlech erëm vill ze vill giess haten, do huet 

Hien schonn deen nächsten Plateau bruecht. Mir sinn 

bestëmmt gutt Éisser an ginn net gären eppes an d´Kichen 

zeréck, mee beim Iessen hat awer mat Sécherheet den 

Alain gewonnen 



déi eenzel Manchen sollt gefëscht ginn, dat hat mat sech bruecht dass a Abee mol zwou Equippen op 

der selwechter Plaz gelant sinn……. Jee jee jee den Alter…..   

 

Schlussklassement: 
déi 6. Plaz war fir d´Equipe Luca Lepage – Raym Paulus mat 4 Fësch an 131 cm 

déi 5. Plaz war fir d´Equipe Pit Bertholet – Joé Bartholmé mat 4 Fësch an 132 cm 

déi 4. Plaz war fir d´Equipe Patrick Scheid – Bertholet Gérard mat 6 Fësch an 199 cm 

déi 3. Plaz war fir d´Equipe Jemp Nicolas – Patrick Bertrand mat 6 Fësch an 203 cm 

déi 2. Plaz war fir d´Equipe Dan Muno – Patrick Bartholmé mat 10 Fësch 

 

an d´Gewënner Equipe war den Jemp Hoffmann – Marco Duton mat 20 Fësch 

 

 

  
 
 

 


