
 

Mir haten eis also Rendezvous ginn zu Coyolles wou am Ganzen néng Fëscher vun eisem Club 
agetraff sinn fir een gemittlechen Weekend ënnert Kollegen ze verbréngen. Den Domaine läit 

ofgeleeë ganz um Enn vum Duerf an an déi Rou ronderëm d´Weiere bréngt mat sech dass een hei 

den Domaine de Coyolles  

Vum 13. bis de 15. Juni war de Flyfishing Club aus 

Lëtzebuerg erëm op Coyolles an den Departement de 

l´Aisne gefuer fir do beim Céline a beim Vincent ee 

puer Deeg beim Méckefëschen ze verbréngen. Den 

Domaine läit an der Regioun Hauts – de – France an 

ëmfaasst am Ganze 7 ha wouvu 5 Weieren eng 

Waasserfläch vu 4 ha ausmaachen. D´Weiere si gutt 

besat mat Reebouforellen an déi eng oder aner 

Baachfrell kann een och hei fänken. 



d´Zäit vergiesse kann an éiert een sech ëmsinn huet sinn déi puer schéi Stonne schonn erëm 

Vergaangenheet mee der Rei no......... 

 
 

Déi Rou déi een zu Coyolles virfënnt gëtt am Fong geholl just ënnerbrach duerch d´Quake vun de 

Frësche mee och dat huet säi Charme. De ganze Site ass de Fëscher virbehalen an hei gëtt Alles 

gemaach fir dass Dës kënnen hirem Hobby an aller Rou nogoen. Mir hunn gären dovunner profitéiert 

an dernieft ware mir och zu Dräi Mann héich, de Petzi, de Jeek an ech selwer, ënnerwee fir Fotoen ze 

maachen, woubäi et eis un Motiver net gefeelt huet. 

Eise President de Jeek huet direkt mat honnert a 

l´heure lass geluecht an huet eng Forell no der 

anerer gefaangen, Hien hat sech duerfir ganz an 

deen ieweschten Deel vum Site verfuusst wou 

och de Weier mat den Hiechten ass. Dësen Deel 

vun der Fëscherei ass ugeluecht ewéi eng kléng 

Baach, wat awer net heesche well dass op deier 

Plaz nëmme kléng Fësch sech ophalen, de Jeek 

huet jiddwerfalls déi déckste Fësch bei eiser 

Sortie gefaangen och wann deen déckste Fësch 

dem Dan vergonnt war mee dozou spéider méi…. 



 

   
 

Wann et esou weider geet da baut sech zu Coyolles och ee gudde Bestand un Black Bassen op, 

de Vincent hat eis och vu scho richteg groussen Exemplare verzielt an huet eis och erkläert dass bei 

Hinne géif mat der Daddy Longleg naass op Dës gefëscht ginn andeems dass een se op de Fong 

Flott ass och dass mir mam Domaine de Coyolles ee Site hunn wou mir 

kënne mat der Méck op den Hiecht fëschen an déi meeschte vun 

eise Fëscher haten och hiert Geschir dës Kéier dobäi an hunn vun deier 

Geleeënheet profitéiert. Leider waren d´Hiechten awer dës Kéier méi 

zeréckhalend an hunn eis et net einfach gemaach. Et war awer dem Dan, 

dee vun eis Alleguerten am meeschten op den Hiecht gefëscht huet, 

vergonnt deen eenzegen Hiecht bei dëser Sortie ze fänken, deen Hien sech 

och giedlech verdéngt hat. Nodeems de Vincent eis un d´Häerz geluecht hat 

dass wann mir géifen een Hiecht fänken, dësen am ieweschte Weier deen 

extra geduecht ass fir op den Hiecht ze fëschen anzesetzen, hunn mir eis 

séier op de Wee gemaach an hunn den Hiecht och an deem Weier ausgesat, 

natierlech net éiert mir awer eng Foto mat Him gemaach haten. Dernieft 

konnte mir awer och Black Bassen fänken an nodeems mir kléng ugefaangen 

hate sinn Dës dann och nach ëmmer méi grouss ginn. 



goe léisst an dann ëmmer erëm liicht drun zupft, dat géif Dës esou reizen dass se net 

widderstoe kéinten. Dat ass dann och schonn déi nächsten Erausfuerderung wann mir dat nächst Joer 

erëm dohinner fueren. 
 

 
 

  
 

   



   
 

Ewell d´Kächin um Domaine de Coyolles hiert Handwierk versteet, si mir och an deier Hisiicht voll op 

eis Käschte komm an ewéi kéint et aneschters sinn, hunn mir eis natierlech och gäre verwinne 

gelooss. Dat ass scho Moies mam Kaffi ugaangen, wou mir eis ëmmer gutt Zäit gelooss hunn a wann 

mir vum Dësch gaange si war keng Grimmel méi iwwreg. Mam Mëttegiessen ass et dunn esou 

weidergaangen an natierlech hate mir och Owes erëm gudden Appetit. Ewell mir et och nach gutt 

mam Wieder erwëscht haten, konnten mir dann och Owes op der Terrasse iessen. D´Menüen u sech 

kann een als guttbiergerlech Kiche bezeechne mee et huet eis ëmmer geschmaacht an et ass och 

kee mat eidelem Mo vum Dësch gaangen. 
 

  
 

  
 

Éiert mir eis ëmsinn hate waren déi dräi Deeg um Domaine de Coyolles schonn erëm Geschicht a mir 

hunn eis Een nom Aneren op den Heemwee gemaach mat ganz vill schéinen Erënnerungen am 

Gepäck. Och dëst Joer war den Domaine de Coyolles eng grouss Beräicherung an eisem 

Joresprogramm op déi mir och an Zukunft mat Sécherheet net verzichte wäerten. 



 
 

  
 

  
 


