Ewell am Mee dëst Joer eis Sortie op Lacroix sur
meuse huet missen ausfalen ewell dee Site net
méi disponibel ass, wollt eise Club déi traditionell
Sortie
an
d´Éislek op
d´Uewersauer,
als
Kompensatioun heifir, erëm opliewe loossen.
Esou hunn mir eis dunn Samschdes den 12. Mee
op der Giewelsmillen um Parking bei der Gare
getraff, fir ee flotten Dag beim Waasser ze
verbréngen. Leider muss ech et virewech huelen
dass net vill Membere vun der Geleeënheet
gebraucht gemaach hate fir eng Kéier kënnen op
de Strecke vun der Entente des Pêcheurs de la
Haute-Sûre ze fëschen, wat iwwerhaapt nëmme
méiglech war ewell eise President de Jeek och
President vun der Entente des Pêcheurs de la
Haute-Sûre ass an eis, dës aussergewéinlech
Faveur, zougestanen huet. Mir haten eis virgeholl
fir Moies op der Giewelsmillen ze fëschen a
Mëttes zu Méchela an der tëschent wollte mir eng
kléng Paus op der Buerschenter Millen am Keller
beim Roy aleeën. Bei schéinstem Fréijors Wieder
hunn mir eis dunn op den Wee gemaach bei
d´Waasser wobäi mir eis opgedeelt haten ewell
d´Méckefëschen u sech jo eng ganz aktiv
Fëscherei ass. De Jemp an de Ech, mir haten
de Sedat matbruecht a wollten Him weisen ewéi

ee mat der Méck op Baarf fëscht. Mir si mat Him heifir op eng Plaz gaangen, dat sougenannte
Baarwenlach an nodeems mir him eng Montage mat enger schwéierer Nymph preparéiert haten ass
Hien mam Jemp an d´Waasser gaange wou mir Him gewisen hunn ewéi dës Methode ze fëschen ass.

De Sedat huet sech nawell ganz geschéckerlech ugeluecht a
konnt niewent ee puer Baarwen och ganz schéi Forelle mat
der déif gefouerter Nymph fänken. De Wieslaw huet och mat
der Nymph gefëscht awer op eng aner Aart a Weis, Hien huet
se ofdreiwe gelooss an huet un der Spëtz vun der Schnouer,
wann Dës stoe bliwwen ass, konnten seng Touchen erkennen.
Och dës Method fir mat der Nymph ze fësche war ganz
erfollegräich.

Nodeems mir Moies ee puer Stonnen op der Giewelsmillen gefëscht haten hunn mir eis dunn op de
Wee op Buerschenter Mille gemaach wou mir eis wollte fir eis Mëttes Partie ee bësse stäerken. Hei
sinn och de Marc an den Erny zu eis gestouss, de Marc war Moies nach verhënnert an huet et dunn
Mëttes eréischt mat de Fësch opgeholl. Den Erni war extra bei eis komm fir mat eis zesummen ze
iessen an esou ee bëssen Zäit ënnert Gläichgesënnten ze verbréngen. Natierlech ass wärend dem
Aperitif an dem Iessen och erëm déi eng oder aner Geschicht opgedëscht gi vun Aventuren déi mir

bei de Sortië vun eisem Club schonn erliewe konnten. Och war Dëst eng wëllkomm Geleeënheet fir
de Moien nach eng Kéier Revue passéieren ze loossen. Eise President huet heibäi ganz faszinéiert
dem Sedat säi Bericht vum Baarwefëschen nogelauschtert a war esou doduerch motivéiert dass Hien
et och Mëttes wollt mat de Baarwen ophuelen.

Och eise President huet heibäi eng gutt Figur
ofginn an huet bewisen dass Hien net manner
geschéckerlech ass ewéi de Sedat, komescher
Weis hunn Sie awer fir unzefänken eemol fir
d´éischt Forelle gefaangen éiert d´Baarwe
gebass hunn. Nodeems de Jeek een oder deen
anere Baarf verfeelt
hat
konnt
Hien dunn
endlech ee Baarf hocken an Hien hat et heibäi ze
guer fäerdeg bruecht dass ech kuerzer Hand an
d´Waasser gaange si fir Him ze hëllefen, wat
Him awer schlussendlech Näischt bruecht huet
ewell ech säi schéinen décke Baarf vun der
Epuisette erof an d´Waasser fale gelooss hunn
an Dësen eis eng laang Nues gewisen huet, a
fort war Hien.

Mëttes zu Méchela sinn och déi aner Techniken am Fléissgewässer zum Asaz komm, de Jemp an
de Sedat hunn et hei mat naasse Mécke probéiert an de Marc huet säi Gléck mat dresche Mécke

gesicht. Mir kucken dann ofschléissend op ee wonnerschéine Fëscherdag zeréck, och wann Mëttes
d´Fësch villäicht ee bësse manner gutt gebass hunn esou war dat dunn och net méi esou schlëmm
ewell no eiser, ee bësse méi laanger Mëttespaus, ware mir mat gutt gesiedegte Bauch net méi
nodroend an hunn trotzdeem all Minutte beim Waasser genoss esou dass ech mengen dass och eis
Sortie op d´Uewersauer onbedéngt eng fest Plaz an eisem Joresprogramm verdéngt huet.

