Coupe Patrick Riehl 2020
Haut Samschdes de 7. Mäerz 2020 war et schonn fir 7. Kéier erëm esouwäit, d´Fëscher vum Flyfishing
Club Lëtzebuerg waren ugetrueden fir hirem vill ze fréi verstuerwenen Frënd, dem Patrick, ze gedenken
andeems dass mir zesummen ee Frëndschafts Fëschen ausgedroen hunn. Mir waren eis dann och seier
Eens dass dat bëstemmt beim Patrick, do wou Hien elo ass, gefaalen fonnt huet ewell Hien hat erëm
d´Hand iwwert eis gehalen an huet duerfir gesuergt dass mir eis Coupe Patrick Riehl bei wonnerbarem
Fréijors Wieder an beschter Komerotschaft konnten ausfëschen.

Moies um néng Auer war Rendezvous beim Alain an der
Buvette wou d´Fëscher sech sollten aschreiwen an duerno sinn
d´Plazen ausgeloust ginn. Dat Ganzt ass bei enger
gemittlecher Taass Kaffi natierlech net ouni Gestëppels erof
gaangen an all Lous deen erëm eng Equipe vun zwee Fëscher
zesummebruecht huet ass natierlech direkt kommentéiert
ginn, wat schonn eng ganz lëschteg Saach war.

Nodeems d´Equippen sech fonnt haten woubäi ech schonn zu witzegen Konstellatiounen komm war,
esou huet den Zoufall et gewollt dass den Patrick an säin Bouf den Joé, zesummen an eng
Equipe geloust ginn waren, mee am groussen Ganzen waren d´Fëscher awer gutt verdeelt an
interessant Equippen sinn un den Start gaangen esou dass engem spannenden Mätsch Näischt méi am

Wee stoung. Mir haten ewéi ëmmer am Virfeld beim Alain d´Fësch bestallt déi ee puer Deeg am Viraus
agesat ginn waren. Een ganz feinen Geste war och dass den Alain de Cremant mat deem déi zweet an
drëtt Plazen belount ginn, genee esou ewéi schonn an der Vergaangenheet gestëft huet woufir mir Him
villmools Merci soen. D´Equippen hunn also mat honnert à l´heure lass geluecht an schonn an der
éischter Manche ass de Grondsteen vun der spéiderer Gewënner Equipe geluecht ginn wat Hinnen
direkt esou een groussen Virsprong abruecht huet dass Sie no deier Manche schonn hätten kéinten
ophalen mat fëschen an nawell herno den Mätsch fir sech entscheet hätten, mee der Rei no. Nodeems
den Mätsch ungetuut war sinn och séier déi éischt Fësch gefaangen ginn woubäi der awer och vill
verluer gaangen sinn ewell d´Fësch zimlech kriddeleg waren.

An dunn ....... Mir mussen zimmlech matgeholl gewierkt hunn an hunn bestëmmt miserabel ausgesinn
ewell ewéi soss ass et méiglech dass den Alain eis esouvill opgedëscht huet, Wirschtercher,
Mettwurschten, Kniddelen, Speck an fir de Mo ze fëllen Sauerkraut an Gromperen en Masse an net
nëmmen vill mee och Sau gutt......... jee eis Choucroute an der Mëttesstonn ass eis mindestens grad
esou wichteg ewéi d´Fëschen an ech sinn mir sécher och dat versteet den Patrick, huet Hien selwer
dach Nie een vollen Teller zeréck ginn. Mëttes hunn dunn verschidden Fëscher oder sollen mir soen
Alleguerten sech ee bëssen schwéier gedoen, keen Wonner ass bécken dach net esou einfach wann
een den Bauch voll huet. Just den Eugéne an den Jemp, déi zwee al Luusserten haten sech beim iessen
ee bëssen zeréck gehalen an dunn wou al déi Aner sech ee bëssen schwéier gedoen hunn, dunn hunn
Sie Zwee abee mol lass geluecht an hunn al deenen Aneren eng laang Nues gewisen. Och deen
Spektakel war awer no enger Manche Mëttes eriwwer an duerfir konnten d´Fëscher et net erwaarden
dass ofgetuut géif ginn ewell dann setzen mir eis natierlech zesummen op een gudden Patt an
lauschteren no wann den President eis verkënnt wat déi Eenzel dann wärend dem Fëschen ze staanen
bruecht hunn, och dat ass ëmmer ganz lëschteg an och do gëtt natierlech net mat
Kommentaren gespuert.

Klassement :
Gewënner

Equipe Patrick Bertrand/ Jemp Hoffmann 20 Fësch

Zweet Plaz

Equipe Pit Bertholet / Fernand Kalmes

9 Fësch

297 cm

Drëtt Plaz

Equipe

9 Fësch

290 cm

Véiert Plaz

Equipe Luka Lepage / Sedat Asani

8 Fêsch

Fënneft Plaz

Equipe Bartholmé / Guy Hoffmann

7 Fësch

249 cm

Sechst Plaz

Equipe

7 Fësch

227 cm

Jemp Nicolas / Eugéne Schaack

Fränz Meis / Gérard Bertholet

Siewent Plaz Equipe Alain Schaal / Dan Pierrot

mécht een Total vun 66 gefangen Fësch

6 Fësch

