la Strange
23 Membere vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg
haten sech op de Wee gemaach an déi Belsch
Ardenne fir um Lac de la Strange mat der Méck
ze fëschen. Ufanks November ass dat ëmmer
een Héichpunkt an eisem Club Liewen.
Normalerweis ass den November jo ee ganz
ongemittleche Mount mat Niwwel, Reen an
nidderegen Temperaturen, a genee ënnert
dëse Konditiounen hunn mir eis och Haut op
de Wee gemaach, mee dat huet awer kengem
vun eise Memberen d´Motivatioun geholl ewell
Sie wousste jo Alleguerte wat eis géif erwaarden
an de Belschen Ardenne …….. nee net déi vill
schéi Fësch déi een hei fänke ka …… nee och net
dee schéinen Dag deen eis befier
stoe soll…..mee natierlech de Jambonneau!

Mir haten eis also bei richteg fiesem
Hierschtwieder getraff fir zesummen ee flotten
Dag ënnert den Fëscherkollege beim Fëschen ze
verbréngen. Schonn ewéi mir ukomm sinn hunn
mir net schlecht gestaunt ewéi mir eis an der
Lodge afonnt hate fir bei enger gemittlecher
Taass Kaffi de Plang vum Dag ze maachen. An
der Lodge war Alles nei, säit eiser leschter
Sortie op dëse Site ass vill un der Lodge
geschafft ginn an d´Resultat kann sech weise
loossen. D´Veranda ass ausgebaut gin esou
dass elo vill méi Leit do Plaz fannen.

Scho wei ech Moies beim Weier bäi gefuer sinn hunn ech nëmme gutt gelaunte Fëscher ugetraff déi
schonn dobäi waren ee bësse Fëscherlatäin ënnert eneen auszetauschen an dobäi huet ee scho ganz
vill Freed eraushéieren op den Héichpunkt an der Mëttesstonn, mee der Rei no. Ewéi ech mäin Tour

ronderëm de Weier gemaach hunn fir ee puer Fotoe vun eise Memberen ze maache sinn ech nëmmen
op zefridde Fëscher gestouss an dat obschonns Moies d´Fësch nach net richteg wakereg waren an
och d´Wiederkonditioune richteg der Joreszäit ugepasst waren. Mee och dat huet säi Charme an
ëmsou méi freet een sech dee Moment drop wann de President een op den Aperitif rifft. Ewéi ech also
den Tour vum Weier gemaach hunn haten déi meeschte Fëscher nach Näischt gefaange bis op
eise Rookie de Claude, Hien hat direkt zwou Forelle mat enee gefaange ….. dat geet jo scho gutt un.
Et muss een awer och soen dass eis zwee nei Memberen, de Claude an de Jeannot richteg gutt an
d´Profil vun eise Club Fëscher passen, Sie kënnen alle béid mat der Méck fëschen
(zumindest Viraussetzung), sinn zwee Schnësserten (scho besser) a beim Iesse bleift keng Grimmel
iwwreg an och kee Patt stoen (perfekt) esou dass Sie zwee den Opnam Exame mat Bavour
gemeeschtert hunn. Iwwerhaapt war ech ganz erfreet bei mengem Rondgang esouvill vun eisen
Memberen beim Waasser ze gesinn et muss een schonn soen dass la Strange säin Charme huet.
Séier war de Moien vergaangen an mir hunn eis beim Aperitif erëm fonnt.

An dunn war et endlech esouwäit de Gérant de site huet nëmme bräichten ee mol ganz lues a table
ze soen a scho ware mir prett fir et mat de Schwéngs Haxen op ze huelen. Natierlech, ech bräicht et
net ze ernimmen ....... mee et sief awer gesot ....... huet eise Kampf mat den Haxen erëm ee
bësse méi laang gedauert an hat bei verschidde Fëscher och nach een Nospill ...... mee
iergendwann hunn mir eis dunn gutt gesiedegt erëm eiser Passioun erginn a wat soll ech soen, a bee
mol hunn d´Fësch och gebass esou dass dunn Mëttes och d´Fëscher op hier Käschte komm si wat
d´Fëschen ubelaangt.

Ofschléissend mengen ech soen ze kënnen dass mir op ee formidabele Fëscherdag zeréck kucke wou
et eis awer och un guer Näischt gefeelt huet, villméi sinn erëm sämtlech schéi Facettë vun eiser
Passioun zum Virschäi komm, vill Freed, Frëndschaft an ee bësse Stëppele muss och dobäi sinn,
ënnert Gläichgesënnten. Ech wëll awer bei dëser Geleeënheet och nach eng Kéier drun erënneren
dass elo erëm all Freiden Owend eis Bannkuren, ënnert der Leedung vum Guy, zu Rolleng op de

Weiere beim Alain, stattfannen. Dëst ass eng flott Geleeënheet fir sech och iwwert de Wanterméint ze
gesinn an dobäi kann een och hei seng Méckenkëschten erëm opfëllen.

