De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war de Weekend vum 6. a 7. Abrëll an d´Vogese gefuer fir zu
Socourt mat der Méck ze fëschen. Bei schéinem Fréijoerswieder mat Temperaturen ëm déi
siwwenzéng Grad hate mir et gutt gerode fir eis Sortie och wann deen éischten Dag nawell ee
stramme Wand geblosen huet. Genee ewéi am vergaangene Joer hate mir och dëst Joer geplangt fir
eng Nuecht an den neie Chaleten ze verbréngen déi een ewell op dësem Site virfënnt. Loosse mir et
och direkt soen, dës Chalete sinn net nëmmen onheemlech praktesch ewell een och vum Coup du
Soir profitéiere kann, deen och dëst Joer erëm formidabel ausgefall war, Nee se sinn och
gutt equipéiert an dernieft mat 30 € pro Persoun fir eng Nuecht, och nach richteg präiswäert. Och d
‘Fëschen ass op dëser Plaz mat 28 € fir den Dag ganz gënschteg zemools wou de Weier zu Socourt
ëmmer gutt besat ass mat décke Forellen. Sou koum et dann dass mir net nëmme gutt ënnerbruecht
waren, gutt vun eiser Catering Crew verwinnt gi sinn, Nee mir hunn och nach vill a virun Allem ganz
schéi Fësch gefaange mee dozou spéider méi.......

Fir ze iwwernuechte sinn dräi Chaleten op der Plaz, wou pro Chalet véier Persoune kënnen d ‘Nuecht
verbréngen. Niewent Dësen ass awer och ee grousse Chalet hei deen de Fëscher zur Verfügung steet
fir de Catering an dernieft als ënner Dach, sollt d ‘Wieder mol eng Kéier net esou favorabel ausfalen.
Mir haten et awer ewéi schonn ernimmt ganz gutt mam Wieder erwëscht an awer........ hunn mir
natierlech ausgibeg vum grousse Chalet profitéiert fir eis Pausen anzeleeën ewell wat wär et dach
Schued gewiescht wann mir net vun den optimale Konditioune profitéiert hätte fir eis Memberen ze
bekäschtegen an esou si mir vun eise Grillmeeschteren, dem Jeek an de Jemp, verwinnt gi mat

Kotletten, Kéiswirschtercher, Mettwurschten an an an, de Misch huet eis dernieft mat senger Zalot
verwinnt an Duscht huet och kee gelidden. Dat ass och ee vun de grousse Virdeeler wann een
d´Nuecht um Site verbrénge kann, da kann een sech Owes och nach gemittlech zesumme setze fir ee
Patt a gudder Gesellschaft ze drénken ouni sech musse Gedanken ze maachen dass den Heemwee
nach géif ustoen.

Moies géint néng Auer sinn eis Fëscher lues a lues Een nom Aneren zu Socourt agelaf, et haten sech
am Ganzen eelef Fëscher fir dës Sortie ageschriwwe wouvun der siwen och fir d´Nuecht bleiwe
wollten. Wat scho ganz impressionnant ass zu Socourt ass wann ee bei de Weier bäifiert an déi vill
Gobagen um Waasser gesäit, dat ass natierlech Motivatioun pur an duerfir hunn eis Fëscher sech och
net laang fléiwe gelooss, hate séier hir siwe Saachen zesummen a scho stounge Se beim Waasser.
Natierlech hunn déi Meeschten och direkt mat dresche Mécken ugefaangen et ware jo schliisslech
Gobagen um Waasser, mee aus der Vergaangenheet wousst ech awer dass dat guer Näischt ze soen
huet an esou hunn ech fir unzefänke mat der Sinkschnouer gefëscht a loung domadder och guer net
schlecht ewell lues a lues hunn och all déi aner Kollegen ëmgebaut an hunn op déif gefouert
Streamer gesat woubäi Orange d´Faarf vum Dag……. oder villméi vum Weekend war.

den Coup du Soir

Dat lescht Joer konnt ech leider net un eiser Sortie op Socourt deelhuele mee ech hat mir soe gelooss
dass ee vun den Héichpunkten de Coup du Soir war an dat war och dëst Joer net aneschters. Abee
Mol wéi d´Sonn ënnergaangen ass huet een iwwerall Gobagen um Waasser gesinn, net dass virdru
keng Gobagen do gewiescht wäre mee et hat een d´Impressioun ewéi wann d´Fësch an ee
Friessrausch géife geroden. De Grond war dann och séier ausgemaach andeems dass een iwwert dem
Waasser gesinn huet Bibio Marcio opgoen an dernieft war och nach ee Schlupf mat Sedgen. Dat war
schonn een Erliefnes fir sech och wann d´Fësch trotz allem ganz selektiv bliwwe sinn. De Roger hat
am séiersten déi richteg Méck fonnt an Hien huet ee Fësch nom anere gefaangen. Dat war awer
schued fir d‘ Fëscher déi net bliwwen sinn an sech just dee Moment op den Heemwee gemaacht hunn

