
 

                                                    Club Meeschterschaft 

am Heischter Gronn 



Och dëst Joer huet den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg seng Club Meeschterschaft ausgedroen an 

genee ewéi schonn zanter Joren, waren mir och fir déi éischten Manche déi am Fléiss -

gewässer ausgedroen gëtt, op d´No Kill Streck vum PAW Wolz déi sech am Heischter Gronn befënnt.  

Ënner Wee fir dohinner konnt een schonn gesinn dass et esou lues a lues Hierscht gëtt, an den Wisen 

war nach den Niwwel an et waren schonn frësch Temperaturen woubäi mir awer den ganzen Dag 

iwwer schéint Wieder haten an ewéi den Niwwel sech bis verzunn hat sinn och Temperaturen 

geklommen an Mëttes haten mir schonn erëm summerlech Temperaturen mat 24° Grad. Mir 

haten eis also Moies um hallwer néng um Camping Bissen Rendezvous ginn wou mir bei enger 

gemittlecher Taass Kaffi Plazen ausgeloust hunn. Ewéi Jiddereen seng Fiche hat, hunn mir eis dunn 

op den Wee gemaach op den Parcours wou um véierel op zéng déi éischten Manche ugetutt ginn ass. 

 

  
 

  
 

  
 

Et sinn och direkt ee puer Fësch gefaangen ginn mee loossen mir et direkt soen, den Dag huet awer 

bei wäitem net gehalen wat een versprach huet ewell mir nach ni esou wéineg Fësch gefaangen hunn 

ewéi dës Kéier. Um Enn vum Dag haten déi 13 Fëscher déi ugetrueden waren ganzer 19 Fësch 



zesummen gefaangen, wat ze guer fir dësen Parcours ganz wéineg Fësch waren. Haten mir an der 

Vergaangenheet schonn am Ufank vum Parcours Plazen wou wéineg Waasser war, esou war et dëst 

Joer iwwerall zimlech niddreg, wat op deen waarmen Summer mat ganz wéineg Reen zeréck ze 

féieren war. Mir hunn awer dat Beschten draus gemaach an ënner eisen Fëscher war den ganzen Dag 

iwwer esou eng gutt Ambiance dass guer keng Mëssstëmmung dowéinst konnt opkommen, villméi 

ass déi frëndschaftlech Säit vun eisem Clubfëschen heibäi ervir gestrach ginn. 
 

  
 

   
 

  
 

Nodeems Moies zwou Manche gefëscht ginn waren hunn mir dunn um Camping Bissen zu Mëtteg 

giess, mir haten et wierklech formidabel mam Wieder erwëscht an konnten ze guer op der 



Terrasse iessen. D´Mëttespaus huet dann och natierlech ee bëssen méi laang gedauert ewéi 

virgesinn an mir hunn dunn eben déi zwou ofschléissend Manchen ee bëssen méi spéit ugetutt. 

Mëttes waren d´Fësch awer och nach net méi bäiss freedeg ewéi Moies, zwar konnt een elo mol hei 

an do een Gobage gesinn wat an d´wéinstens gutt fir d´Motivatioun war mee nach eng Kéier, et sinn 

net vill Fësch gefaangen ginn. Dat konnt awer och Näischt drun änneren dass mir erëm een flotten 

Dag zesummen beim Waasser konnten verbréngen an nodeems déi véier Manchen ausgefëscht waren 

hunn mir eis nach eng an der Buvette vum Camping getraff wou d´Schlussresultater ausgerechent an 

verkënnt ginn sinn. 

 

Schlussresultater nom éischten Duerchgang am Fléissgewässer: 

 

1. Plaz:    Patrick Scheid   4 Fësch   209 Pkt. 

2. Plaz    Marc Buso    2 Fësch   145 Pkt. 

3. Plaz    Dan Pierrot   2 Fësch   140 Pkt. 

4. Plaz    Jemp Nicolas   2 Fësch   131 Pkt. 

5. Plaz    Guy Lorang   2 Fësch   123 Pkt. 

6. Plaz    Holger Hansen   2 Fësch   121 Pkt. 

7. Plaz         Marc Duton   2 Fësch   119 Pkt. 

8. Plaz     Marc Dumont   1 Fësch   101 Pkt. 

9. Plaz    Jemp Hoffmann   1 Fësch     95 Pkt. 

10.Plaz    Dan Muno    1 Fësch     87 Pkt. 

11.Plaz                              Raymond Thoma                  45 Pkt. 

11.Plaz    Nicolaus van Zweel        45 Pkt. 

11.Plaz                               Misch Gilson         45 Pkt. 

 

   

 

    



   

 

 

 

   


