
41. Club WM zou Ronquières den 23 – 24 Juli 2022 
 
Muer ass et souwäit. De Meindeg den 18 Juli 2022 um 5 Auer fueren déi 
Hollerecher op Club WM zou Ronquière.  Summermärchen wat mir lëscht 
an dëst Joer erléiwen geet op säin Héichpunkt zou.  
 
Mir hunn sensationell lëscht Joer de Champion gemaach. An mir sinn 
houfreg Lëtzebuerg op der Club WM 2022 ze vertrieden. Wat mer do 
ëmrappen steet an de Stären. Mir hunn op jiddefalls wëlles eis esou deier 
wéi méiglech ze verkafen.  
 
Leider hu mer missen feststellen dass den belschen Organisateur net mat 
oppenen Kaarten spillt. Mir hunn missen 3 x nofroen op den Gobbie zielt 
oder net. Eréischt virun 2 Wochen kruten mer eng Äntwert dass en 
zougelooss ass.  
Den Gobbie ass an der Belsch en invasiven Fësch an muss nodeems 
dass gefaange ginn ass direkt ofgdéid ginn. Belsch Federatioun muss eng 
Derogatioun ufroen dass de Fësch mat deenen aneren Fësch gehältert 
däerf ginn. Ech ka mer jo virstellen dass déi Verantwortlech net bis deen 
lëschten Dag gewaart hunn vir déi Derogatioun unzefroen.  
 
 
 

 
 
 
 



 
Och déi ganz Organisatioun huet e faden Bäigeschmaach. Net nëmmen 
méi 1 Equipe pro Land ass zougelooss, méi verschidden Länner trieden 
mat 2 oder 3 Equippen un. Dat richt no Geldmaacherei. 3 Equippen aus 
Italien, 2 aus Frankräich, 2 aus England asw. Sinn gemellt.  
Lëtzebuerg krut virun 2 Wochen eng Invitatioun fir dass eng 2 Equipe däerf 
participéieren. Mir sinn hei op enger WM an net op engem klengen 
Duerfconcours. 
 
Bei der WM 2017 vun den Senioren huet Belsch Federatioun 10 Tonnen 
Routaen zou Ronqières an den Kanal gesat. Op se dat dëst Joer och 
gemaach hunn, wësse mer net.  
Mir waren op Ronquères trainéieren ann hunn festgestallt dass net vill 
Routaen am Kanal sinn. Eng oder déi aner Bréissem wäert ze fänken sinn. 
Et schéint wéi wann den Gobbie den dominanten Fësch wäert sinn.   
 
Eise Sponsoren déi eis esou léif ënnerstëtz hunn soen mir e grousse 
Merci.  
 
Deene Supporteren déi eis ënnerstëtzen kommen soen ech elo schonns 
Merci.  

ALLEZ HOLLERECH 

          m.r. 
 


