Verslag Roland Garros juni 2018
Van 1 tot en met 3 juni jl. hebben we met een groep tennis liefhebbers de stad der liefde bezocht. Ja u leest het
goed we gingen dus naar Parijs. Bij deze reis kwamen de deelnemers op eigen gelegenheid naar Parijs. Het
organisatiecomité van de personeelsvereniging was omstreeks 13 uur op locatie om de eerste reizigers te kunnen
ontvangen. We verbleven dat weekend in het Mercure Hotel La Defence nabij de welbekende rivier De Seine en
aan de rand van Parijs. Vanaf 14 uur kon men inchecken en ook zelf alvast de buurt verkennen. Om 20 uur hadden
we een gezamenlijk diner in de bistro van het hotel.

Na het welkomstwoord konden de deelnemers ook met elkaar kennis maken en hebben we genoten van een
aantal gerechten uit de Franse keuken. De entreetickets voor Roland Garros, dat de volgende dag op de agenda
stond en de metrotickets werden uitgedeeld, waarna iedereen weer zijn eigen plan kon trekken voor de rest van
de avond. Zaterdagochtend ging een ieder na het Franse ontbijt richting Roland Garros.

We hadden enorm geluk met het weer, want het was een stralende dag. Wij hadden tickets voor het Court
Suzanne Lenglen en konden genieten van een aantal wereldtoppers, zoals Juan Martin Del Potro, David Goffin,
Fabio Fognini, Kyle Edmund bij de mannen, of Simona Halep, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina bij de vrouwen.
Onze eigen Kiki Bertens speelden op het Centre Court, maar enkele gelukkigen konden ook die wedstrijd zelfs
bijwonen. De wedstrijden waren stuk voor stuk spannend en het was een genot om naar te kijken. Roland Garros is
zowiezo een belevenis op zich. In de avonduren na de wedstrijden en de volgende dag kon iedereen weer op eigen
gelegenheid Parijs verkennen en werden natuurlijk de welbekende bezienswaardigheden bezocht, zoals De Notre
Dame, de Arc de Triomphe, het Louvre, de Sacré-Coeur en niet te vergeten De Eiffeltoren. Als personeelsvereniging
kijken we met veel plezier terug op een zeer geslaagde reis. Dat ook de deelnemers hebben genoten bleek wel uit
de meerdere bedankjes die we achteraf ontvingen. Erg leuk!!!

