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Vrijdag 20-5 
 
Rachelle en Erik vertrekken met zijn tweeën 
vanaf Arnhem. Ze doen eerst de boodschappen 
zodat we niet meer met zijn allen naar de 
supermarkt hoeven, want het wordt een druk 
weekend! Er wordt chips, cola, lekkere snoepjes 
en natuurlijk groente & fruit gekocht. Dan wordt 
alles in de bus geladen en kan de reis beginnen. 
Op naar Landal de Witte Vennen in Oostrum. De 
route daarheen gaat van Arnhem via 
Veenendaal en Eindhoven naar het park.  
 

In Veenendaal halen we Raymond, Jesse en 
Sander op. Raymond en Jesse zijn al ervaren 
Funpop-gangers. Sander gaat voor het eerst 
mee.  

 
We rijden door naar 
Eindhoven voor een pauze. We eten onze broodjes op 
in het zonnetje. Jeroen wordt door zijn moeder 
gebracht. Hij vindt het een beetje spannend, maar 
eenmaal onderweg gaat het goed. We zetten leuke 
muziek op om alvast in de sfeer van Funpop te komen.  
 
Eenmaal aangekomen bij het Landal huisje worden de 
kamers verdeeld, pakken we de koffers 
uit en maken we nog wat nader kennis 
met elkaar.  
 
Daarna gaan we naar een ander Landal 
Park om samen met de andere drie 
groepen van Tendens te barbecueën! 
Wat een gezelligheid met z’n allen 
buiten en in het huisje van begeleiders 
Jeffrey en Anita.  
 

Met een gevulde buik rijden we terug. Daarna drinken we nog 
wat lekkers, zoeken we vast kleren uit voor de volgende dag en 
gaat iedereen lekker naar bed. Want morgen is het dan zover, 
de eerste dag van Funpop!  



 

 

Zaterdag 21-05 

Op zaterdagochtend staan we vroeg op en ontbijten we samen. We smeren 
boterhammen voor de lunch, want we zijn vandaag de hele dag op het festival. 
Om 9.30 vertrekken we met het busje richting Funpop. Onderweg kletsen we 
over welke artiesten en liedjes we zullen gaan horen. Bij aankomst op het 
terrein pakt Erik samen met de begeleiders van de andere groep de partytent 
uit de auto die ze daarna gaan opzetten. We 
hebben een mooie gele tent, zo kunnen alle 
deelnemers goed zien waar ons plekje op 
het terrein is. Nadat de tent opgezet is lopen 
we een klein rondje over het festivalterrein.  

 

 

Thomas, 
Sander en 
Jeroen 

 

 

Om 11.00 begint de warming 
up op het liedje ‘rundje om 
het hundje’. Als iedereen 
warm is komt de eerste 
band: ZDF-superstars. 
Daarna komt Julia van 
Helvoirt. Ook les Truttes 
geeft deze ochtend een mooi 
optreden. Na deze mooie 
optredens is het tijd om te 
lunchen. Tussen de 
optredens door draait DJ Harrald goede muziek. Vooral 
Thomas is fan van DJ Harrald en gaat met hem op de foto.  

 

     Thomas met DJ Harald 



 

 

Op het festival kun je, je ook laten 
schminken. Jeroen wil graag als een pipo 
geschminkt worden en gaat met 
Rachelle naar de tent waar geschminkt 
wordt. Ze moeten even wachten in de 

rij, maar 
Jeroen komt 
als een mooie 
pipo weer uit 
de tent. Het was het wachten waard! 

Jeroen, Jesse, Sander en Rachelle Het Feestteam 

 Flemming 

In de middag komt Het 
Feestteam, zij maken 
er een goed feest van! 

Na een optreden van het Feestteam barst het 
feest pas echt los, deze middag komen namelijk 
Flemming, Jan Smit en Renè Karst. Flemming is 
onder de jongeren zeer populair en Jan Smit 
zingt veel van zijn bekende liedjes waarop 
iedereen lekker kan meezingen; Laura, Cupido, 
Als de morgen is gekomen, en nog veel meer 

nummers! Renè Karst 
maakt het feest 
compleet met Liever te dik in de kist 
en Atje voor de sfeer, voor de sfeer.  

 Thomas en Erik maken er ook 
een feestje van! 
 
 
 
 
 
 

 
De grote ster van de dag: Jan Smit 



 

 

Aan deze mooie middag op Funpop komt helaas ook een eind. Om half 6 lopen 
we naar het busje en vertrekken we weer richting de Witte Vennen. Rachelle 
en Erik bakken een lekkere schnitzel, gebakken aardappels en broccoli. We 
lopen daarna nog een rondje over het park en zien een speeltuin met meertje. 
Misschien gaan we daar morgen we lekker zwemmen. Terug bij het huisje eten 
we nog wat chipjes met een Radler erbij. Rond 22.30 gaan we slapen. Iedereen 
is moe en we hebben morgen nog een lange dag te gaan! 

  

Sander op een groot 
speeltoestel 

Thomas op de kabelbaan, 
Sander kijkt toe  

Jeroen in de grote 
schommel 



 

 

Zondag 22-05     Jesse & Sander bij het blikgooien 
 

Na een goede nacht kan iedereen zondag wat 
langer in bed blijven liggen omdat we niet 
meer zo vroeg naar Funpop hoeven. Voor het 
ontbijt heeft Erik eieren met spek gebakken. 
Iedereen smult ervan. Als iedereen fris 
gewassen is, de lunchpakketjes gemaakt zijn 
staat iedereen in de startblokken om naar 
het festivalterrein te gaan. Vandaag zal dan 
eindelijk een van de 
favoriete artiesten 
komen optreden, 
Mart Hoogkamer. 
 
 

Rond 11:00 beginnen 
presentatoren Miel 
en Nika weer met de 
warming-up en 
het Funpop lied.  
    Sander als  
    rockster 
 

 
 

 
 

 
 
 

Thomas als winnaar bij  de 
  hindernisbaan 

 
 
 
 
 



 

 

De eerste band die op komt treden is de  
Boemboxband. Daarna komt Yves Berendse die alle 
leuke Nederlandstalige liedjes heeft meegenomen.  
De Dirty Daddies maken er een groot feest van met 
veel vuur, tatoeages en superleuke muziek. 
Thomas mag zelfs nog met de zanger op de foto!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ook Raymond laat zijn 
beste danspasjes zien 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Als lunch halen 
we lekker friet met 

Jeroen laat zich ook vandaag weer mooi schminken 



 

 

een frikandel of een broodje hamburger. En dan komt ook de zon erbij om de 
dag helemaal af te maken. Nadat iedereen zich goed ingesmeerd heeft, goed 
gegeten en gedronken heeft is het tijd om te genieten van de optredens van 
Frans Duijts, Emma Heesters en Mart Hoogkamer.  
 

Daar moeten we 
heen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raymond met 
Funpop 
vrijwilligers 
 
 
 
 

 
Sander gaat los! 
 
 
 
 

De band Fragment vindt niemand echt leuk dus besluiten Thomas en Jeroen 
om samen met Rachelle naar de Silent Disco te gaan, gaat Erik lekker uitrusten 
met de rest van de groep, en worden er aankopen gedaan bij de Funpop 
winkel. Sander een T-shirt, Thomas een keycord en stickers en Jeroen ook een 
T-shirt. Na het optreden van Mart Hoogkamer is het festival dan echt 
afgelopen. Nog nagenietend van deze dag lopen we terug naar de bus, gooien 
de tent weer achterin en rijden naar het huisje. Iedereen zit nog vol met;  



 

 

 
Ik wil zwemmuhhhn in Bacardi Lemon …… een echte tijgûr is niet te temmen … 
 

 
 

Lekker afkoelen! 

 
 
 
  
  
 
 

Aangekomen bij 
het huisje is het tijd om te 
koken, vandaag eten we 
lekker macaroni. Erik en 
Rachelle beginnen met 
koken, de rest ruimt hun 
spulletjes op en Jeroen begint 
vast met tafel dekken. Na het eten gaat Jesse lekker 
op zijn kamer om muziek te luisteren, helpt Jeroen 
met de afwas en gaan Raymond, Thomas en Sander 
samen met Erik de zwemspullen pakken en naar het 
zwemmeertje! Daar is ook de andere weekendgroep en 
begeleiders Gabe en Patrick springen ook nog een keer in 
het heerlijke water. Raymond blijft lekker aan de kant 
wachten en kijken 
 
 

Weer terug bij het huisje springt iedereen eerst onder de douche, drinken we 
nog wat fris en komt de chips op tafel. Thomas laat aan de rest zijn filmpjes van 
die dag zien, en we praten nog wat na over welk optreden we het beste 
vonden. Dan is het ook tijd om naar bed te gaan, want morgen moeten we ook 
weer vroeg op om de koffers in te pakken en helaas weer naar huis te gaan. 
 

 
 



 

 

Maandag 23-05 
 

Vandaag moeten we allemaal wat eerder opstaan want om 10:00 gaan we 
vertrekken uit ons huisje. Rachelle heeft de tafel al gedekt als de rest 
binnenkomt.  
Erik gooit de laatste eieren in de pan met héél veel spek (hmmmm). Dan maken 

we onze lunchpakketjes en helpen Erik en Rachelle 
iedereen om de koffers in te pakken. We halen 
allemaal ons bed af en dan is het tijd om nog een 
keer goed te kijken of we alles hebben en stappen 
we in de bus om weer naar huis te gaan. 
 
 

  Het laatste ontbijtje 

 
 

Bij de slagbomen wachten we 
op de taxi die Thomas komt 
ophalen en dan rijdt Rachelle 

de bus naar Eindhoven waar de vader van Jeroen al op 
hem wacht. Na het afscheid nemen rijden we door naar 
Veenendaal om afscheid te nemen van Raymond, Jesse en 
Sander. Rachelle en Erik rijden door naar Arnhem waar de 
andere Funpop reisleiders ook zijn. We 
praten nog wat na en komen allebei tot de 
conclusie: 
 

Wat was het een feest. 
 
Bedankt dat wij jullie reisleiding mochten 
zijn!  

 
Erik en 
Rachelle.  
 
 
 
 
    

Weer naar huis :( 
 

 



 

 

 
Overige foto’s Funpop 2022 
 



 

 



 

 

 


