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Klengen Bericht iwwert Weltmeeschterschaft an Kroatien 

 

Samschdes den 3 September hunn mir eis op de Wee gemaach an no gutt 1350 Kilometer si 

mir mat 4 Gefierer 1 Locatiounsbus an dem Pit senger Camionnette déi gratis zur Verfügung 

stoung, dofir een groussen Merci dem Pit, dem Roger an dem Steve mam Camille mat hiren 

Privatautoen. 

De Sonndeg hunn d’ Fëscher 

Braun Steve, Meis Fränk, 

Arnaud Laermans, Roger 

Stranen, Mike Thinnes an 

Yann Wallerich mat de 

Betreier Braun Camille, Luc 

Thinnes an ech selwer 

profitéiert fir alles a Rou ze 

präparéieren an eng Visitt 

op déi verschidden Strecken 

ze maachen well 

kuerzfristeg d' Secteuren C 

an D op een anert Gewässer 

ronn 40 km ewech wéinst Waassermangel verluecht gi sinn. 

 Méindes nom Zéien vun de Boxen ass et 

lass gaangen ouni weit ze fueren, beim 

éischten Ausmoossen hu mir laang 

Gesichter gemaach well plazeweis 

nëmmen 50 bis 80 cm Waasser war, an 

och nach Kraut derbäi koum. En plus ass 

d' Filoche knapps bis an Waasser komm 

wat geheescht huet mat laanger 

Bannière ze fëschen. Vun Blénkerten 

klengen Plaquetten, Kazefësch an als 

Bonus eng Karausch goufen gefaangen, 

fir um Enn op der Wo tëschent 2 an 4,5 

Kilo ugewisen ze kréien, wat awer net 

vill war am Vergläich zu den Gewiichter 

vun 6-7 Kilo vun aneren Fëscher deen 

Dag. Am spéiden Nomëtteg ass de 

Stéphan Gang bäikomm als 4. Betreier. 

Eng direkt Reaktioun konnten mer net 

maachen, well Dënschdes an 

Mëttwochs stoungen déi 40 Km weit 

ewech geleeën Boxen um Programm. 
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Wou mir Serben als Noper haten an endlech mol Waasser ënnert haten. Den Stopp 1,5 Meter 

ënnert der Staang an bis 3 m op der Matchstaang sinn vun 3 bis bal 6 Kilo gefaangen ginn, 

leider hunn eis Noperen aus Serbien eis d'Loft aus de Seegelen geholl mat 5.5 bis bal 9 Kilo an 

dat alles mat der Bolo, déi mir leider net derbäi haten. 

Um drëtten Trainingsdag haten mir praktesch 

dat selwecht Waasser awer mat méi 

Krautbänken, sou datt eis Gewiichter 

zimmlech duerchwuess waren an ausserdeem 

weit ewech vun deenen Beschten waren. 

D'Trainingen 4 an 5 waren op der Streck vum 

éischten Dag mat plazeweis nach manner 

Waasser wei um éischten Dag. 

Kleng Wäissfësch waren vill manner present, 

sou datt Kazefësch an eng oder déi aner 

Plaquette oder Karausch gefangen goufen op 

der Matchstang um Poul oder mat der Wipp. 

Nom leschten Training ass Strategie fir déi 

éischt Manche festgeluecht gin nodeems déi 

jeeweileg Secteuren bekannt waren. 

Um Samschden ass et lass gaange mam Zéien 

vun de Stänn an eis Leit an de Secteuren D an 

E hunn sech méi fréi op de Wee gemaach an all Fëscher huet seng Nummer per Handy kritt 

an spéider den Dossard op Platz bruecht kritt. 

Beim Franck an Roger ass et gutt gelaf mat 4 

respektiv 6 Punkten den Steve an de Mike mat 

jeeweils 9 Punkten och net schlecht an den 

Arnaud mat 13 Punkten  

Dëst huet en Total vun 41 Punkten erginn wat eis 

op Platz 15 bruecht huet. 

No enger klenger Analyse vum Dag huet de Yann 

drop gehalen net ze fëschen also sin den zweeten 

Dag déi selwecht Leit ugetrueden. 

Sonndes 6.30 Auer Zéiung vun de Stänn duerno 

selwecht Prozedur ewéi den Dag virdrun. No der 

Kontroll vun de Resultater vum Samschden wat 

op verschidden Platzen gefaangen gouf, 

woussten mer dat et fir de Franck net einfach 

wäert gin an dëst huet sech och bestätegt. Et war 

keen Waasser do an Kraut ze vrecks wat eis 17 
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Punkten bruecht huet, den Mike mat 8 den Arnaud mat 10 hunn et besser gemaach wéi den 

Dag virdrun, fir de Roger an den Steve ass et manner gutt gelaf. Doropshin stoung en Total 

vun 61 Punkten um Konto wat eis op déi 19. Platz vun 33 bruecht huet. 

 

Fazit: 

Et war net einfach, well sech ganz vill vun eisen Infoen nëmmen deelweis bestätegt hunn, wat 

normal ass bei dem Waasserstand wou aktuell bestanen huet an dëst vill verännert huet. 

Een groussen Merci un ganz Equipe an där eng gutt Ambiance ze spieren war an ausserdeem 

een Merci un de Mike, den fir Locatioun vun den Haiser zoustänneg war, wou mir d'Chance 

bei enger ganz léiwer Famill ze wunnen. 

PS.: Déi komplett Resultater sinn schonns länger op der Websäit ze fannen  

 

De Jeff. 
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