
 

den Lac de la Moselotte 

de Roger mécht den Plang 

Och dëst Joer waren mir als Club an d´Vogesen gefuer fir 

mat  der Méck ze fëschen. Mir haten eis schonn laang am 

Viraus op dës Sortie gefreet, stellt den Lac de  la Moselotte 

een vun eisen Highligthen am Joer duer.   



  

  
 

  
 

Mir waren also vum 10. bis den 12. Mee op Saulxures – sur – Moselotte gefuer  fir  ee bësse mat der 

Méck ze fëschen, a fir vill ënnert de Kollegen ze sinn. Ware mir schonn zimlech vill gewinnt an de 

Vogese wat d´Wiederkapriolen ubelaangt, esou huet de Péitruss dës Kéier nach een drop gesat 

andeems et net nëmme gereent huet ewéi wann d´Welt géif ënner goen, Nee et huet och nach esou 

gestiermt an ewéi mir Moies aus dem Chalet gekuckt hunn hat de Wand eist Zelt dat mir opgeriicht 



hate fir ze grillen an seng Bestanddeeler zerluecht esou dass de Samschden Owend eise Barbecue 

ausgefall ass a mir kuerzfristeg ëmdisponéiert hunn an am Restaurant deen sech um Site befënnt fir 

d´Owendiesse reservéiert hunn. 
 

  
 

  
 

Mee dat konnt der gudder Stëmmung awer Näischt unhunn a mir hunn einfach dat Beschten draus 

gemaach och wann et schued war dass mir Samschdes Mëttes net vill fësche konnten. Den éischten 

Owend schonn hat dem Jemp eis eng Pasta Asciutta gekacht a keen huet sech laang fléiwe gelooss 

esou dass och Kee mat eidelem Bauch vum Dësch gaangen ass, den zweeten Dag sollte mir dunn 

grillen mee ewell dat awer an d´Waasser gefall war hate mir eis et am Restaurant gutt goe gelooss 

wat och net vu schlechten Eltere war. Den drëtten Dag ass Mëttes d´Sonn luusse komm a mir 

konnten endlech grillen..........ah jo u sech sollte mir jo fëschen...... dozou spéider méi. 

 

  



  
 

    
 

  
 

Ah jo ...... elo also zum fëschen, et war schwéier ...... zimlech schwéier, mee ....... wann een déi 

richteg Méck bis fonnt hat ........ der Rei no. Déi Kollegen déi schonn een Dag méi fréi ugereest 

ware konnten eis scho vu ville schéine Forelle beriichten déi Sie gefaangen hate woubäi schwaarz 

dresche Mécken dee meeschten Erfolleg bruecht hunn, duerfir huet och bal Jiddereen am Laf vum 

Dag ëmgebaut an op dresche Mécke gesat ewell mam Streamer, Blop an diers Geschirs Näischt 

gefaange ginn ass. Ech fir mäin Deel hat och mat der Sinkschnouer a mam Streamer ugefaangen, 

ech hat dunn ee gutt Gespréich mam Garde dee mir recommandéiert huet schwaarz Klinkhammer 

oder ähnlech Mécken ze fëschen. Ech hunn dunn an enger vu menge Këschten, mir hunn jo net vill 

deier Këschte mat Mécken, eng schwaarz Méck entdeckt déi als Spent gebonne war an dat war 

jiddwerfalls fir mech d´Méck vun dëser Sortie. Ech konnt vun Ufank aus un direkt ee puer schéi Fësch 

fänken an ze guer bei Stuerm am schloe Reen hunn ech nach konnten zwou schéi Forellen domat 

fänken, dat waren zugläich déi zwou schéinste Forellen déi ech de ganze Weekend gefaangen hunn. 



Eis Fëscher haten awer och dovunner profitéiert fir mat de Booter eraus ze fueren an hunn esou och 

konnte vill schéi Fësch fänken och wann et ze guer vum Boot aus net esou einfach war d´Fësch ze 

iwwerlëschten. 

 

  
 

  
 

  
 

 



  
 

  
 

  



  
 

  
 

 
 



D´Vogesen hunn awer méi ze bidden ewéi nëmmen den Lac de la Moselotte, och landschaftlech hunn 

d´Vogesen ee puer schéin Ecker opzeweisen déi et der wäert sinn besicht ze ginn. Ech hat, 

bedéngt doduerch dass ech niewent dem fëschen nach een zweet grousst Hobby hunn 

nämlech d´Fotografie, am Virfeld vun eiser Sortie op Saulxures, ee bëssen am Internet recherchéiert 

wat et dann soss nach Interessantes géif ze gesinn ginn an den Vogesen a sinn heibäi op les grandes 

an les petites Cascades de Tendon gestouss. Ech war duerfir Sonndes Mëttes ee bëssen éischter 

ofgereest an hunn ee kléngen Ëmwee gemaach fir mir d´Cascaden ukucken uze goen. Tendon läit 

nëmmen 30 km vun Saulxures ewech an dernieft geet et och nach an Richtung Heemwee.Et huet mir 

net leed gedoen dësen kléngen Ëmwee a Kaf ze huelen fir nach ee puer schéin Fotoen mat Heem ze 

huelen. D´Kaskaden waren gutt ausgeschëldert an liicht ze fannen, deen eenzegen Hocken un der 

Saach war dass ech net deen Eenzegen war den déi Iddi hat. Virun mir stoungen ongeféier eng 

Dosen aner Hobby Fotografen mat hiren Stativer an der Rei an et huet een schéin missen waarden 

bis et un sengem Tour war, mee dat war et mir awer wäert. 

 

  
 

 
 



  

 

 


