
Bei wonnerbarem Fréijoerswieder haten sech Haut, Samschdes den 23. Februar, 19 Membere vum 

Flyfishing Club aus Lëtzebuerg getraff fir zu Sommedieue a Frankräich de Wanter ze verdreiwen. 

Nodeems an der Vergaangenheet eis Saison iwwer Joren ëmmer zu Boismont um Domaine du Moulin 

Neuf ugefaangen hat, huet de Comité beim festleeë vum Joresprogramm decidéiert fir dëst Joer erëm 

op Sommedieue ze fueren an och op deier Plaz d´Joer unzefänken. Dat huet sech doduerch erginn 

dass mir ëmmer zu Boismont ugetruede si wann d´Saison fir op deier Plaz mat der Méck ze fëschen 

op een Enn gaangen ass an d´Konditiounen och deem entspriechend waren, mir hunn duerfir eis 

Sortie op Boismont an den Ufank vum Dezember geluecht an hoffen dass mir dee Moment besser 

Konditioune virfannen. Ech mengen awer, schonn erläng déi grouss Presenz vun eise Membere 

beim Optakt, huet gewisen dass Sommedieue erëm eng fest Plaz an eisem Joresprogramm 

verdéngt huet, zemools wou mir et dës Kéier esou gutt getraff haten. 
 

  
 

Scho bei der Urees iwwert d´Autobunn hat sech dee schéinen Dag ugekënnegt, ech ka mech net drun 

erënnere wéini et fir d´lescht esou kloer an der Luucht war an et huet een onheemlech wäit gesinn. 

Wéi mir ukomm si ware scho vill Memberen agetraff a bei der obligatorescher Taass Kaffi an et 

schonn héich hiergaangen. Eis Fëscher haten sech no deem laange Wanter vill ze verzielen an 

unanime waren se der Meenung dass et géif Zäit ginn dass et elo endlech erëm géif lass goen. Déi 



ganz Woch iwwer hate Krukerte schonn d´Fréijoer ugekënnegt an och hei muss ech soen dass ech 

seelen esou grouss Gruppe vu Krukerte bei enee gesinn hunn ewéi dat dëst Joer de Fall war. 
 

  
 

  
 

  
 

Och wann et schued war dass eise President, de Jeek, an déi gutt Séil vum Veräin, den Erny, dës 

Kéier net konnten dobäi sinn esou war ech dach richteg frou verschidde Memberen erëm ze gesinn 

déi ech scho laang net méi gesinn hat an iwwerhaapt hunn ech mech déi ganz Woch iwwer 

scho gefreet erëm ënnert Kollegen a Gläichgesënnte kënnen esou ee schéinen Dag bei eiser 

Passioun ze verbréngen. Et huet net laang gedauert dunn hunn déi éischte Staangen sech 



scho gebéit. De Weier war ganz gutt besat mat kampfstaarke Fësch an Dës waren nom 

laange Wanter och net wieleresch an esou konnten eis Membere mat allen Facettë vum Méckefësche 

schéi Forelle fänken. 
 

  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

 
 

Ewéi séier waren dach déi éischt puer Stonnen erëm a schonn huet de Steven Klack gelaut an dunn 

war d´Iessen ugesot. Ech bräicht et net ze ernimme, mee ech maachen dat awer gären, natierlech 

gehéiert den Aperitif an ee gutt Iessen zu enger gelongener Sortie vun eisem Club onbedéngt dozou 

an esou hunn mir déi kléng Ënnerbriechung och a vollen Zich genoss. Gutt gestäerkt hunn mir et 

dunn Mëttes erëm mat de Fësch opgeholl an och Mëttes ass et genee esou weidergaangen ewéi et 

Moies ugefaangen hat. Iwwerall wou ech hikomm si waren d´Fëscher am gaange Fësch ze drillen. Dat 

gutt Wieder hat et mat sech bruecht dass Mëttes och vill vun eise Fëscher hiert Gléck mat dresche 

Mécke gesicht a fonnt hunn.  



   
 

  
 

  
 

Mir kucken op ee gelongenen Optakt vun eiser Saison zeréck an hoffen dass et an deem Sënn 

weidergeet. Als Nächst steet elo d´Coupe Patrick Riehl um Programm déi mir ewéi all Joers zu 

Rolleng op de Weiere beim Alain ausdroen.   

 

  


