Sommedieue bei Verdun
Och dëst Joer huet eis déi éischt Sortie nom Wanterschlof op
Sommedieue bei Verdun an Frankräich gefouert. Knapps waren
déi éischt Krukerten iwwert eis ewech gezunn, dunn hunn mir eist
Geschier preparéiert ewell do woussten mir dass et och fir den
Flyfishing Club géif Zäit ginn d´Fréijoer anzelauden. Zanter der
leschter Saison fänkt fir eis den Eescht erëm all Joer um Domaine
de Sommedieue un, wou 19 Memberen vun eisem Club sech
getraff hunn fir zesummen een flotten Dag ze verbréngen.
D´Wieder huet och matgespillt, hat et Ufanks der Woch nach vill
gereent esou sollten mir fir eis éischt Sortie mat guddem
Fréijoers Wieder verwinnt ginn. Géint néng Auer Moies ass lues a
lues Een nom Aneren agetraff an nodeems mir eis bei enger
éischter Taass Kaffi beim Steven ugemellt haten sollt et och
schonn direkt lass goen. Mir haten, genee ewéi schonn d´lescht
Joer, och op dëser Plaz den Site fir den Club reservéiert an domat
evitéiert dass ausser eis nach aner Fëscher do gefëscht hunn
zemools wou mat 18 Fëscher den Site och komplett besat war,
sinn dach an der Reegel nëmmen 15 Fëscher hei zougelooss.

Elo sollt et also erëm lass goen, nodeems wärend den laangen Wanterméint eis Memberen, ënnert
der Leedung vum Guy an vum Eugéne, an den Bannkuren hir Méckekëschten gefëllt haten, sollten
Dës elo och an der Praxis getest ginn wou se beweisen sollten dass se grad esou fängeg sinn
ewéi gutt ausgesinn. Ech fir mäin Deel hunn Moies vum gudden Wieder profitéiert fir Fotoen ze
maachen an Material ze sammelen fir eisen Film mat deem mir ëmmer am Laf vun eiser
Generalversammlung déi vergaangen Saison opliewen loossen. Ewéi ech also den Tour gemaach hunn
sinn fir d´éischt bei den Robert komm, fir mech ëmmer eng gutt Geleeënheet fir ee bëssen mat Him
ze poteren, ass Hien dach eisen Informatiker deen ëmmer do ass wann Een vun eisen Memberen ee
Rot brauch oder och eemol ee bëssen op d´Spréng gehollef muss kréien wat déi neisten Software um
Maart betrëfft. Duerno huet mäin Wee mech bei den Guy gefouert ....... eise Fotograf...... mat Him
poteren ech dann...... o Wonner ee bëssen iwwert fotograféieren an dann war et um Petzi deen
genee ewéi ech selwer och an leschter Zäit vill gefalen um Foto maache fënnt an natierlech sinn ech
dunn bei Him hänken bliwwen. De nächsten war den Fränz, mat Him hunn ech iwwert d´Iessen
geschwat, dat ass seng Spezialitéit........ stopp ........ natierlech hunn ech mat Hinnen Alleguerten
och iwwert d´Fëschen geschwat, den Robert war nach net richteg a l´aise an hat nach keen Fësch ze

gesinn kritt, de Guy war richteg frou dass Hien mat der Méck déi Sie am leschten Bannkur gebonnen
haten, eng Naassméck Haul-a-Gwynt, schonn ee puer schéin Fësch fänken konnt. Och den Fränz
war schonn ganz zefridden mat Deem wat Hien dis dohinner schonn geleescht hat, och Hien hat
schonn mat enger naasser Méck zougeschloen an huet et deementspriechend schonn vill méi
geloossen ugoen gelooss, ass Hien dach souwisou een Fëscher mat engem ganz gemittlechen Gemitt.

An weider ass et gaangen,de Jeannot huet och schonn iwwert ganz Gesiicht gestraalt esou dass ech
et mir am Fong geholl hätt kéinten spueren Hien ze froen op Hien schonn gutt gefaangen hätt, mee
bon Hien hat ...... an war natierlech zefridden. Dunn sinn ech beim Misch ukomm deen ze guer
iwwert dem Schnëssen nach weider Fësch gefaangen huet an wann een de Misch kënnt dann weess
een dass Hien gären schnësst also huet Hien och vill Fësch gefaangen. Den Nächsten war den
Eugéne, den Äender, den Jemp an dunn sinn ech beim President hänken bliwwen deen mir ganz stolz
seng nei Staang fir mat der Nymph ze fëschen presentéiert huet, an ewéi dat esou ënnert eis Fëscher
ass huet Hien mir d´Staang an den Grapp gedréckt an sot ...... hei probéier mol ewéi déi sech
werft.... d´Resultat ..... den éischten Aworf war direkt an den Bam deen hannert mir stoung ..... jee
jee Jeek seng nei Staang an seng Fra déi verléint een net.

An dunn, Dir hutt bestëmmt schonn Alleguerten drop gewaart ........ war et endlech Zäit fir op den
Aperitif ze goen, den Steven huet nëmmen bräichten eng Kéier kuerz d´Klack ze lauden a schonn
haten mir eis beim Iessdësch erëmfonnt, eng vun den Geleeënheeten wou mir Ni ze spéit kommen.
Iwwert dem Iessen war natierlech och Zäit, mir Iessen ëmmer ganz vill an ganz laang, fir ee bëssen

deen leschten Beschass ënnert eneen auszetauschen, zemools wou mir eis jo iwwer Wanter net esou
oft gesinn, mee nodeems mir dunn gutt gesiedegt waren hunn mir eis nach eng Kéier op den
Parcours gemaach och wann mir et schonn Mëttes vill méi gemächlech ugoen gelooss hunn.

Mir haten een wonnerbaren Optakt vun eiser Saison, mir hunn vill Fësch gefaangen, haten gutt
Wieder, hunn gutt giess, vill gelacht an gutt geschnësst ...... jee esou kann a soll et weidergoen.

