Och dëst Joer ass de Fly Fishing Club
Lëtzebuerg op Freux bei Libramont gefuer fir ee
flotten Dag zesumme beim Waasser ze
verbréngen. Den Datum vun eiser Sortie dëst
Joer muss wuel gutt gewielt gewiescht sinn,
haten sech dach ganzer 22 Memberen
ageschriwwe fir un eiser Sortie deelzehuelen.
Mam Wieder hate mir et eigentlech och ganz
gutt erwëscht, mir haten zwar vun Allem ee
bëssen a vun eelef Auer aus un zimlech mam
Wand ze kämpfen deen dach mat Momenter
ganz
staark
geblosen huet,
mee
wann
ee bedenkt wat fir ee Wieder mir an de Wochen
a Méint virdrun haten da ware mir dach deen
Dag nach gutt bedéngt. Ewéi mir géint néng
Auer um Site agetraff si ware scho vill
Memberen ukomm an d´Freed sech erëm ze
gesi war ganz grouss, esou huet et dann och
eng gutt Zäitche gedauert bis mir ukomm
si mat fëschen, hate mir eis dach vill ze
verzielen. Freux ass fir eis Memberen eng vun
deene wéinegen Destinatiounen déi mir all
Joers usteieren, wou ee mam Belly Boat
fësche kann, duerfir hunn dann och veschidde
Memberen dës Geleeënheet ergraff woubäi der
nieft och d´Booter déi een op dëser Plaz kann

reservéieren Alleguerte vun eise Fëscher profitéiert gi sinn. Dëst war och net vu Muttwëll wou dach
dëst Joer de Weier staark mat Waasserplanze bewuess war, wat eis d´Fësche vu Land aus zimlech
erschwéiert huet. Duerfir hunn och déi meeschte Fëscher déi zu Fouss ënner Wee ware mat dresche
Mécke gefëscht an ze guer dann hat een nawell mam Gréngs ze kämpfen. Et sinn dann awer
trotzdeem vill Fësch gefaange ginn och wann déi Fëscher wellecht erausfuere konnten et wesentlech
méi einfach haten. Dat konnt der gudder Stëmmung awer Näischt unhunn zemools wou de Fësch bestand zu Freux ganz ofwiesslungsräich ass. Esou sinn niewent deene ville schéine Forellen och
nawell vill Routae gefaange ginn déi och guer net esou kléng waren, dernieft hat de Patrick ee
kléngen Hiecht gefaangen an de Marc hat ze guer ee richteg schéinen Hiecht un deen Hien awer de
leschte Moment verluer huet ewell Hien jo op d´Forell gefëscht hat an esou natierlech kee stole
Virfang hat.

Och wann d´Konditiounen eis et dës Kéier net esou einfach gemaach hunn, war dat dach séier erëm
vergiess ewéi Abee mol am Agang vum Site Dampzeechen ze gesinn waren. Dat konnt nëmmen
heeschen dass elo géif d´Mëttespaus agelaut ginn. Grillmeeschter war Haut den Gérard an Hien huet

seng Saach ganz gutt gemaach, wat jo net verwonnerlech ass bréngt Hien dach Alles mat wat esou
een gudden Grillmeeschter ausmécht, Hien huet grouss Hänn, schwätzt gären ( huet eng déck
Schnëss) an virun Allem ësst Hien och selwer gären esou dass een sech iwwert d´Qualitéit vum
Gegrilltes keng Suergen huet bräichten ze maachen. Mir hunn eis dann och net zwee Mol bieden
gelooss an hunn schéin dobäi gemaach. Gedrénks huet natierlech och net dierfen feelen an vun der
neister Errongenschaft, den Jemp huet eis eng Zapanlag organiséiert fir dass den Béierchen och gutt
kill bleift, hunn mir och ausgibeg profitéiert, d´Marie – Paule huet eis dunn nach mat sengem selwer
gemaachten Dessert verwinnt an eng gutt Taass Kaffi huet zum Ofschloss och net dierfen feelen.

De Gérard am vollen Asaz, Hien huet alles gi fir
déi hongereg Kollegen zefriddenen ze stellen a
mir hunn eis natierlech net laang fléiwe gelooss

Natierlech sinn iwwer Dësch d´Fësch déi gefaange goufen ëmmer nach gewuess an deen Een oder
Aneren huet d´Äerm net wäit genuch ausernee kritt fir ze weisen ewéi déck säi Fësch war. Dernieft
war awer och een Fëscher dobäi déi ee bëssen gemotzt huet ewell Hien guer Näischt gefaangen hat.

Mëttes ass dunn weider gaangen, komescher Weis konnten d´Fëscher Mëttes net séier genuch an
den Ufank vum Séi komme wou Moies eis zwee Fëschraiber, de Jeek an de Jemp, anscheinend
schéin dobäi gemaach haten an esou haten sech da Mëttes d´Fëscher Alleguerte ronderëm d´Insel
am ieweschten Deel vum Séi versammelt.

Mëttes huet déi ganzen Zäiten iwwer ee stramme Wand geblose wat et och net méi einfach gemaach
huet fir Fësch ze fänken. Eng flott Niewebeschäftegung waren déi vill Routaen déi op déi dresche
Mécke gebass hunn, natierlech waren net nëmmen déck Routaen déi d´Méck geholl hunn, eng
sellesche Klénger hunn dat och probéiert woubäi Sie natierlech d´Méck net gepackt hunn déi jo der
Gréisst no ausgewielt ware fir Forellen ze fänken. Gutt gefaangen hunn d´Réihoersedgen woubäi ee
mol eng Kéier déi schwaarz am Beschte gaange sinn an zu deem huet een déi um Waasser och nach
am beschte gesinn ewell de ganzen Dag iwwer Wolleken um Himmel waren.

