den Lac de la Salamandre

Dëst Joer war de Flyfishing Club aus
Lëtzebuerg mol erëm eng Kéier op de Lac de la
Salamandre op Latilly gefuer fir ee bësse mat
der Méck ze fëschen. War dës Sortie an der
Vergaangenheet ëmmer ee vun den
Héichpunkten an eisem Joresprogramm, esou
hate mir déi lescht Joren et net méi fäerdeg
bruecht, aus deene verschiddensten
Ursaachen, eng Sortie op de Lac de la
Salamandre ze organiséieren. De Comité hat
duerfir beschloss dass mir solle probéieren dës
Sortie vum Juni an den Oktober ze verleeën,
dat ass vum Wieder hier zwar net méi esou
gënschteg mee op Grond vun der Joreszäit
awer méi einfach ze organiséieren. Mir sinn
also de 4 Oktober zu 13 Fëscher ugetruede fir
ee Weekend mat ganz ville Fësch op dësem
Site ze erliewen. Ee puer vun eise Fëscher
ware schonn um Virowend vun eiser Sortie
ugereest an hunn d´Nuecht schonn am Chalet
verbruecht, esou konnte Sie dunn Freides
Moies gutt ausgerout de Fëscherdag ufänken.
Déi aner Fëscher sinn dunn am Laf vum Moien
Een nom Aneren agetraff woubäi den Luss alt
Nees den Leschten war.

Latilly läit am Departement de l´Aisne an enger ländlecher Géigend a wat de besonnesche Charme
vun dësem Site ausmécht ass dee ville wäisse Sand deen engem d´Gefill gëtt ewéi um Strand beim
Mier ze fëschen, dernieft huet d´Waasser eng wonnerschéi gréng/blo Faarf. Ee weidere Grond deen
dëse Site esou eemoleg mécht sinn déi vill schéi Fësch déi een hei fänke kann. Latilly ass och eng
mat deenen eenzege Plazen an eiser Géigend wou ee Black Bass en fänke kann, dëst Joer ass dann
och nach dobäi komm dass richteg déck Pije gefaange gi si wat och fir d´Méckefëscher kéng
alldeeglech Saach ass. Ech perséinlech hat vill Freed mat de Pijen, ass dat dach a mengen Aen
ee vun deene schéinste Fësch an deen dobäi och nach net einfach mat der Méck ze fänken ass. Als
Méck hat ech ee Streamer, ee Flash, dee mir ee puer richteg déck a vill vill kléng Pije bruecht huet.
Et sinn awer och ganz vill Forelle vun eise Fëscher gefaange gi woubäi och hei richteg kapital
Exemplairen dobäi waren. Schéi war och dass all eis Fëscher vill Fësch fänke konnte, woubäi d´Fësch
net wieleresch waren an esouwuel gutt op dresche Mécken ewéi och op Streamer gebass hunn.

Obschonns mir jo schonn eng Rei vun Joren net méi zu Latilly gefëscht hunn hat een d´Impressioun
ewéi wann d´Zäit hei stoen bliwwen wär, an awer mierkt ee gutt dass den Vincent net méi do ass.
D´Uwänner ware verschiddentlech
zimlech zou gewuess och wann nach
ëmmer vill Plazen do si wou ee gutt
geheie kann. Och feelt engem op dësem
Site den Uspriechpartner wat
d´Fëscherei ubelaangt. Alles an Allem
muss ee festhalen dass den Haaptakzent
um Restaurant läit wat mat sech bréngt
dass zum Beispill d´Chalete verfalen. An
mengem Chalet war zwar bannendran
Alles propper an huet och alles
funktionéiert mee an anere
Chalete waren awer vill Mängel
festzestellen. Esou hunn zum Beispill
Steckdousen net méi funktionéiert an
den Duschen hunn Armaturë gefeelt an
och sinn d´Chalete bausse guer net méi
ënnerhalen. Iwwerall hänke Kabelen
erof, d´hëlzen Trappen an Terrasse sinn
zum deel morsch oder et wuesse
scho jonk Beem derduerch, jee et kann
een nëmmen zeréck behalen dass de Site
op langweil op d´Chalete verzichte wäert
oder et muss och an dës Infrastrukturen
investéiert ginn ewéi dat op villen anere
Plaze wou mir fësche fueren
selbstverständlech ass.

Zeréck zum fëschen an deene positive Säiten, ech hat jo schonn ugedeit dass och vill richteg déck
Forelle gefaange gi sinn, iwwerhaapt kann ech perséinlech mech net drun erënneren dass mir an der
Vergaangenheet eng Kéier esou gutt zu Latilly gefaangen hunn. Fréier ass och scho Plaze weis vill
Fësch gefaange gi mee dës Kéier waren d´Fësch och nach gutt iwwert de Site verdeelt esou dass bal
iwwerall wou ee fësche konnt och Fësch gefaange gi sinn. De Jeek hat eis beim umellen och
direkt dräi Booter reservéiert esou dass eis Fëscher och heivunner profitéiere konnten. Dës Booter
si mat engem Elektromotor equipéiert wat d´manövréieren immens erliichtert, wat awer net
heesche wëll dass Jiddereen dat och beherrscht huet, esou war mäin Optrëtt am Boot dach ganz
kuerz ausgefall, huet dat blöd Boot dach absolut net gemaach wat ech wollt...... nu jee duerfir
hate mir awer aner Kapitänen dobäi déi dat richteg gutt am Grëff haten.

Elo kënnt et ....... natierlech gehéiert zu esou enger Sortie vum Flyfishing Club net nëmmen
d´Fëschen dozou mee ...... natierlech loosse mir eis et och wärend eisem Openthalt gutt goen. Dat
ass schonn domadder ugaangen dass Moies beim Kaffi déi éischten Erliefnesser ausgetosch gi sinn.
Dann no ee puer Stonne ware mir natierlech schonn erëm hongereg wéi ee Bier an esou hunn mir
dunn um zwielef Auer zu Mëtteg giess. Wann mir dann de Bauch gutt voll haten a bei der
uschléissender Taass Kaffi och eist Gestëppels lass gi waren, gell Du Jeek, da ware mir erëm prett fir

et nach eng Kéier mat de ville Fësch opzehuelen. Dëst ass dunn duerchgezu gi bis dass et däischter
war an dunn ...... wat kann een och Owes aneschters zu Latilly maachen ..... si mir erëm
iesse gaangen. Fir den Dach ofzeschléissen ass dann an deene verschiddene Chaleten nach bei
engem gudde Pätschen ee bësse gepotert ginn woubäi natierlech och am Laf vum Owend d´Fësch déi
mir gefaangen hunn nach weider gewuess sinn, och dat gehéiert onbedéngt dozou zu esou enger
Sortie vun eisem Club.

Jee mir haten dräi flotter Deeg woubäi leider d´Wieder der Joreszäit ugepasst war, dat heescht et
huet vill gereent. Mir haten awer schonn domat gerechent an hunn eis dunn och deementspriechend
gekleet gehat esou dass de Reen eis net vill ausgemaach huet. Fir mech perséinlech hätt déi eng oder
aner Opklärung mir et nach erlaabt ee bësse méi ze filmen oder ze fotograféieren, mee och hei war
ech mat mengem Resultat ganz zefridden ass den Hierscht dach déi schéinsten Zäit fir möchtegern
Fotografe wei mech an och um Film kënnt Alles vill besser eriwwer wann Natur sech verfierft. Mir
hunn jiddwerfalls eist Zesummesinn a vollen Zich genoss a wäerten och an Zukunft eisen Openthalt
am Departement de l´Aisne bäi behalen. Vun Esch aus sinn et dann och ongeféier 300 km bis op
Latilly woubäi een, wann een iwwert de Péage Richtung Paräis fiert, bestänneg mat 130 km an der

Stonn fuere kann esou dass een och a gutt dräi Stonne Latilly erreeche kann. Elo steet nach déi
zweete Manche vun eisem Club Championnat am Stëllgewässer um Weier zu Rabais un, déi den 19.
Oktober ausgedroe gëtt an da kënnegt sech och schonn den nächsten Héichpunkt un, la Sortie du
Jambonneau, all Joers op een Neist eng vun de bescht besichten an och beléifste Sortien am
Joresprogramm.

