Belangrijke telefoonnummers en adressen:
Telefoonnummer:
06-83490306
		
(Hilde van den Enden - Voorzitter)
Manege de Pijnhorst - Bremhorst 6
Sporthal de Streepen - Laan van Henkenshage 5
E-mail: info@zeven-sprong.nl
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www.zeven-sprong.nl
www.facebook.com/stichtingdezevensprong
www.instagram.com/zevensprongrooi

RABO CLUBSUPPORT
Rabobank Hart van de Meierij heeft in 2022-2023 weer een groot
bedrag te besteden aan aangemelde verenigingen en stichtingen.
Stichting de Zevensprong is ook één van de kanshebbers.
Als stichting proberen we het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden en
zijn we verder volledig afhankelijk van sponsoring en giften.
We willen je daarom vragen op Stichting de Zevensprong
te STEMMEN tijdens deze Rabo ClubSupport actie!
Stemmen kan van 5 t/m 22 september. Je stemt eenvoudig op de
Zevensprong door de Rabobank app te openen in deze periode
en de actie aan te klikken.
Je kunt alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank.
Nog geen lid? Dan heb je nog alle tijd om dit te regelen!

Hallo jongens en meisjes,
Voor je ligt het programmaboekje van de 36ste Zevensprong. Dit boekje bevat belangrijke informatie. Laat dit
boekje dan ook goed door je ouder(s) / verzorger(s) lezen en neem het samen door.
Dit jaar hebben we met de Zevensprong het thema “Zomercarnaval met de Zevensprong”. Dat belooft weer
heel erg leuk te worden. Wat gaan we doen? Welke activiteiten vinden er plaats? Een uitgebreid
programma-overzicht is te vinden op de volgende bladzijden. Verder vind je in dit boekje het
Zevenspronglied. Zorg dat je het refrein flink mee kunt zingen!
Je bent natuurlijk erg benieuwd bij wie je in het groepje zit. De groepsindeling staat achterin dit boekje.
Op de eerste dag van de Zevensprong zie je wie je leiders of leidsters zijn.
VAN DE GROEPSINDELING WORDT NIET AFGEWEKEN!
Het is de bedoeling dat je tijdens de Zevensprong een WIT T-SHIRT draagt met daarop geschilderd, getekend
of geprint iets wat met de naam van je groepje of het thema te maken heeft. Je mag het hele t-shirt naar
eigen idee versieren met mooie tekeningen, teksten en je eigen naam. Dan kan iedereen zien dat je bij
de Zevensprong hoort. Natuurlijk mogen je ouders je hierbij helpen.
Dit jaar zijn er ongeveer 250 deelnemers en ongeveer 60 vrijwilligers. We willen je een ontzettend
fijne Zevensprong toewensen en hopen dat je heel veel plezier hebt!
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ZEVENSPRONGLIED
(melodie “stil aan de overkant” Tekst: Edwin Sanders)

‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
Ja zo leuk bij de Zevensprong
Ik zie je, op de dinsdag staan.
We gaan er, keihard tegenaan.
Woensdag hebben, we heel veel lol
De-dag-zit.... ontzettend vol
Donderdag, als daar de bus weer gaat
Zijn-we-weg, tot ‘s avonds heel erg laat.
Vrijdag, is het alweer voorbij
Het-was-leuk... voor jou en mij.
‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
Ja zo leuk bij de Zevensprong
Lachen, doen we heel de tijd.
We rennen, voorop in de strijd.
De leiding, wordt door ons geplet.
Maar we lachen, hebben dikke pret.
‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
‘t is leuk bij de Zevensprong
Ja zo leuk bij de Zevensprong
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Samen gezellig bij de Zevensprong!
Samen zorgen we ervoor dat we gezellige week tijdens de Zevensprong hebben. We werken hier allemaal samen
aan. Hieronder staan een aantal afspraken die voor alle kinderen gelden om het voor iedereen een leuke week te
maken.
Ouders opgelet: Wij vragen jullie deze afspraken met uw kinderen door te nemen zodat alle kinderen de
afspraken kennen gedurende de Zevensprong.
1. Samen spelen en samen delen
Deze week maak je deel uit van een groepje. Samen ga je leuke dingen doen. Hierbij is samenwerken belangrijk.
2. Probeer actief mee te doen
Als iedereen zijn best doet en mee doet met de spellen is het voor iedereen leuker.
3. Doe anderen geen pijn
Bij de Zevensprong mag je niet slaan, schoppen, krabben, bijten, schelden of vloeken.
4. Gebruik je oren om goed te luisteren
Tijdens deze week is het vaak heel druk en kan goed luisteren moeilijk zijn. Daarom is het belangrijk om goed naar
de leiding van je groepje en de uitleg van de spelletjes te luisteren.
5. Is er iets gebeurd of heb je vragen?
Dan kun je altijd bij de leiding van je groepje terecht.
Er lopen ook mensen in groene shirtjes rond: De Kerngroep, deze mensen mag je ook aanspreken, zij kunnen je
altijd helpen als er iets aan de hand is of als je vragen hebt.
6. Ben je boos?
Er kan iets gebeuren in de week waardoor je boos wordt. We spreken af dat je dan niet weg loopt en anderen
geen pijn doet. Zeg tegen je leiding dat je boos bent en ga in de buurt van je groepje zitten. Dan lossen we het
samen op.
7. Veiligheid staat voorop!
Ga op een veilige manier op met materialen en met elkaar, loop altijd op de stoep en steek veilig over en luister
naar je leiding.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor de ouders - voogden

CONTACT:
•
Contact tussen ouders, de kerngroep van de Zevensprong en de groepsleiding is erg belangrijk om
voor iedereen een leuke week te organiseren.
•
Kom op de eerste ochtend met uw kind mee om kennis te maken met de groepsleiding van uw kind.
•
Wanneer u uw kind komt ophalen, loop dan even naar de groepsleiding toe. Mochten er bijzonderheden
zijn dan kunnen deze meteen besproken worden met elkaar.
•
De kerngroep heeft graag contact met ouders om de week voor alle kinderen leuk te laten verlopen.
Mochten er bijzonderheden zijn (en deze zijn nog niet besproken met de groepsleiding) dan nemen
wij laagdrempelig contact met u op. Andersom mag dat natuurlijk ook. Voor vragen en inlichtingen kunt
u vóór en tijdens de Zevensprong bellen met Hilde van den Enden (06-83490306 - voorzitter).
•
Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, ook gedurende de Zevensprong. 		
Mocht er gedurende de week iets gebeuren dan gaan wij ervan uit dat een van de ouders/verzorgers
telefonisch bereikbaar is en de mogelijkheid heeft naar de Zevensprong toe te komen.
AANVANGSTIJDEN:
De aanvangstijden staan per dag in het programma vermeld.
•
Dinsdag 09:30 - 15:30 uur (Manege de Pijnhorst)
•
Woensdag 09:30 - 15:30 uur (Manege de Pijnhorst)
•
Donderdag 09:00 - 17:30 uur (Sportpark de Neul)
•
Vrijdag 09:30 - 15:30 uur (Sporthal de Streepen)
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen hooguit 10 minuten van tevoren aanwezig zijn? Voor die tijd
hebben wij nog dingen te bespreken met de vrijwilligers en kunnen wij dus niet op de kinderen letten.
•
De bestemming van het uitstapje is een verrassing. Op donderdag wordt er bij aankomst op de locatie,
onze bestemming bekend gemaakt via Facebook en Instagram. Met het vriendelijke verzoek
om daar NIET heen te gaan met de rest van het gezin.
•
Wilt u om wat voor reden dan ook uw kind eerder ophalen dan aan het einde van de dag, dan graag
tijdens de middagpauze (12:00 - 12:30 uur). Anders is dit erg storend voor het programma en de andere
kinderen.
ZIEKTE:
•
Houdt u er rekening mee dat uw kind op onverwachte tijden thuis kan komen, bv. in geval van ziekte.
Wij gaan ervan uit dat u voor een opvangadres hebt gezorgd voor uw kind als u niet thuis bent.
•
Indien uw kind ziek is, kunt u hem/haar afmelden op 06-83490306.
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ALGEMENE INFORMATIE

Voor de ouders - voogden

ALGEMEEN:
•
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen ‘s morgens eten? Onze middagpauze is pas rond
12:00 of 12:30 uur.
•
In de pauze kunnen de kinderen hun eigen brood opeten en drinken opdrinken. Voor ranja of water
en een traktatie (indien nodig allergievrij) wordt gezorgd. De kinderen mogen natuurlijk zelf ook
drinken en een snoepje (niet te veel) meenemen. Het is niet toegestaan energydrank aan uw kind(eren)
mee te geven.
•
Voor ons is het belangrijk om in één oogopslag te kunnen zien dat uw kind deelneemt aan de
Zevensprong, welk groepje hij/zij zit, wat zijn/haar naam is en een noodnummer. Daarom verzoeken
wij u uw kind een wit shirt aan te doen met duidelijk deze gegevens erop. Andere extra versiering is ook
zeker toegestaan.
•
Zorg dat de kinderen NIET hun beste kleren aan hebben! Als schoeisel liever een paar stevige
(sport)schoenen of sandalen in plaats van slippers. En zet a.u.b. de naam van uw kind duidelijk in alle
tassen, jassen, etc.
•
Help uw kind(eren) mee met het schilderen/kleuren van het t-shirt als dat nodig mocht zijn.
•
De kinderen die met de fiets komen, moeten deze goed op slot zetten en het sleuteltje aan hun
leiding in bewaring geven.
•
Deelname aan de Zevensprong is op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook (zoals bv. verlies van
kleding/materiaal of lichamelijk letsel).
•
U kunt gedurende deze week altijd contact opnemen met de leid(st)er van uw kind of met iemand van
de kerngroep als dit nodig is.
HET WEER:
•
Geef de kinderen bij (dreigend) slecht weer regenkleding mee.
•
Bij warm weer met veel zon raden wij u aan om de kinderen ‘s morgens al in te smeren met
zonnebrandcrème en een hoofddeksel mee te geven.
•
In geval van extreem slecht weer kan een deel van het programma binnen plaats vinden.
ALGEMEEN:
•
Voor vragen en inlichtingen kunt u vóór en tijdens de Zevensprong bellen met Hilde van den Enden
(06-83490306 - voorzitter).
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Dinsdag 26 juli 2022

We zijn vandaag te gast bij manege de Pijnhorst. We verwachten je daar om 09:30 uur. Denk aan je mooie
T-shirt. Na een feestelijke opening van de Zevensprong, starten we met een fantastische twaalfkamp.
Om 12.15 uur is de middagpauze waarna we om 12:45 uur weer verder gaan met de twaalfkamp.
Om ongeveer 15:30 uur eindigt de dag en ga je vanaf de manege naar huis.
De twaalfkamp bestaat uit diverse grote luchtkussens/stormbanen maar ook diverse andere leuke spellen waaronder een quiz en silent disco.
LET OP! De kinderen dienen voor de twaalfkamp dichte schoenen aan te hebben!
Kinderen die een bril dragen, gelieve een brillenkoker meenemen.
Slecht weer programma:
Bij slecht weer vinden alle activiteiten plaats in de manege en de dag is
gewoon om 15:30 uur afgelopen. Ook bij slecht weer: haal uw kinderen op bij de manege.
BELANGRIJK: Tijdens deze dag graag parkeren op de parkeerplaats tegenover de tennishal/hockeyvelden.
Dit in verband met de afsluiting van de Paardenbloem (Schootsedijk) en Vogelwikke (Zwembadweg)
Stuur je filmpje naar de Zevensprong, telefoonnummer 0683490306. Informatie over dit filmpje krijg je
tijdens het dinsdagprogramma.

Woensdag 27 juli 2022

We verzamelen vandaag om 09:30 uur bij Manege de Pijnhorst. Zoals altijd op woensdag staat er een sport- en
spellencircuit en leuke speurtocht op het programma. Om 12:15 uur is de middagpauze waarna we om 12:45 uur
verder gaan met het sport- en spellencircuit en de speurtocht.
Om ongeveer 15:30 uur eindigt de dag en ga je vanaf de manege naar huis.
Slecht weer programma:
Bij slecht weer zal het programma plaats vinden in de manege. De dag is gewoon om 15:30 uur afgelopen.
BELANGRIJK: Tijdens deze dag graag parkeren op de parkeerplaats tegenover de tennishal/hockeyvelden.
Dit in verband met de afsluiting van de Paardenbloem (Schootsedijk) en Vogelwikke (Zwembadweg)
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Donderdag 28 juli 2022
We verzamelen vandaag om 09:00 uur op het evenemententerrein / parkeerterrein in sportpark de Neul. Na
twee vermoeiende dagen zijn we wel toe aan een uitstapje. Daarom gaan we vandaag met de bus op reis
naar....? Tja, dat blijft natuurlijk een verrassing. Maar het wordt wel hartstikke leuk. Je bent vandaag pas rond
17:30 uur thuis.
In de bus mag je NIET eten en drinken of snoepen. Dus blijft je tas tijdens de busreis gesloten. Verder moet je
jouw naam duidelijk op je tas zetten en een grote vuilniszak meenemen voor als het gaat regenen. We willen er
met nadruk op wijzen dat je GEEN geld mee mag nemen!!!! Dan kun je het ook niet verliezen!
Ouders: breng uw kind(eren) zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het sportpark. Er zijn die dag GEEN
parkeerplaatsen op het evenemententerrein. Om 17:30 uur kunt u de kinderen hier ook weer ophalen.
LET ER BIJ HET HALEN EN BRENGEN OP DAT U DE BUSSEN NIET BELET!
LET EROP dat u ervoor zorgt dat uw kind(eren) sokken bij zich heeft en/of schoenen aan heeft! Geen sokken =
niet spelen! Bij sommige toestellen zijn slippers niet toegestaan.
Slecht weer programma:
Bij slecht weer zal het programma gewoon doorgaan. De dag is gewoon om 17:30 uur afgelopen.
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Vrijdag 29 juli 2022
Vandaag verzamelen we om 09:30 uur bij Sporthal de Streepen. Van daaruit starten we met een vossenjacht.
Om 12:05 uur eten we gezamenlijk op het parkeerterrein van de Sporthal. Na de middag hebben we een
voorstelling van een leuke clown, en daarna gaan we met zijn allen carnaval vieren.
Om 15:40 uur sluiten we gezamenlijk de Zevensprong af, om rond 16:00 uur naar huis te gaan.
Ouder(s)/Voogden zijn van harte welkom om de afsluiting bij de wonen op het grasveld tegenover het kasteel.
Slecht weer programma:
Bij slecht weer zal het programma aangepast worden. Er zullen dan activiteiten plaats vinden in de gymzaal van
sporthal de Streepen. Neem in dit geval SCHONE GYMSCHOENEN mee!
LET OP: in de middag vieren we carnaval. Het zou leuk zijn als je vandaag verkleed komt.
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KERNGROEP STICHTING DE ZEVENSPRONG:

Hilde

Edwin

Martje

Jeroen

Erwin

Marloes

Wouter

Wilhelmien

Nancy

Martin

Laure

Elke
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Groepsindeling Zevensprong

(hier wordt niet van afgeweken!!!) De begeleiding wordt tijdens de Zevensprong bekend gemaakt.

GROEP 1
DE ALAAFERS

GROEP 3
DE CONFETTI’S

GROEP 5
DE 11-EN

Anouk Bekkers
Lisa van den Brand
Bas van den Elsen
Mees van den Elsen
Senn Habraken
Evi van der Heijden
Tessa Hol
Robin Kivits
Fien Pluk
Noortje van de Zanden

Sven Albers
Lenne van Berkel
Siem Buma
Lisa Eijkemans
Eefje de Koning
Raff Leenders
Philou Linschooten
Lot Merks
Bodine van Nielen
Nienke Verhoeven

Lise Brouwers
Kyanne Hagelaars
Danika Hagenaar
Flo van Hees
Puck van Hees
Teun Konings
Charlie van der Linden
Siem van den Meerendonk
Maud van der Pol
Raff Raaijmakers
Mehmet Cesur Sengül

GROEP 2
DE BOERENKIELEN

GROEP 4
DE DANSGARDES

GROEP 6
DE FEESTNEUZEN

Max van den Brand
Bryan van der Brugh
Fedde van de Burgt
Job de Groot
Lize Int-Veen
Matz Konings
Mila Raaijmakers
Luus Rovers
Sam van Schijndel
Mette Smits
Kim van Zutphen

Pia van Asseldonk
Juna Derks
Guus Dortmans
Dex Govers
Sophie van de Kamp / Schreuders
Abe van Kemenade
Luus van Oirschot-Markus
Ruben Smit
Tijl van der Werff
Lize Wouters

Finn van Dingenen
Sara van Gastel
Tibbe Hulsen
Siem van Iersel
Mikayla van Kessel
Suze Paagman
Anouk van Rooij
Floor Schevers
Dex Spanjers
Jens Toonen
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GROEP 7
DE GLITTERS

GROEP 9
DE JOKERS

GROEP 11
DE LOLBROEKEN

Guusje van Diesen
Suze van Dijke
Mijs van Gastel
Fiene van Kessel
Wisse Kremers
Mila Pigmans
Daan Pijnappels
Mees van Schijndel
Esmee van der Stappen
Myrne van Zutphen

Elise Bekkers
Puck van den Bongaardt
Zoë van der Gouw
Eric Klerks
Robin van den Nieuwenhuijzen
Roan van den Oetelaar
Lucas Schmidt
Jasmien Verhagen
Lou Vogels
Milou de Wit

Kaat van Dijk
Mex van de Kerkhof
Jesse de Laat
Isa van Lith
Sofie Meijers
Dorus van Pelt
Lewis van de Pol
Ise van der Rijt
Lola Rovers
Roan Uphus

GROEP 8
DE HOSSERS

GROEP 10
DE KOSTUUMS

GROEP 12
DE MASKERS

Mats Bakx
Jens van Berkel
Kaya van Boxtel
Stefano ten Brink
Dewi de Brouwer
Milan Geerts
Tijn van Kessel
Isa Leers
Bent Polderdijk
Isa van de Sande

Lou van Acht
Lucas Brouwer
Sven de Brouwer
Morris de Bruin
Jayden Gerritsen
Loes de Koning
Hannah Lammers
Emmelie te Molder
Jade van den Tillaart
Mason van de Zanden

Nino van der Aa
Sofie Bekkers
Nola van de Brand
Kim van den Dungen
Nele van der Heijden
Wies Kapteijns
Jozef Klerkx
Noa Otjens
Sascha van der Staak
Suze Termeer
Filou van Zutphen
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Groepsindeling Zevensprong

(hier wordt niet van afgeweken!!!) De begeleiding wordt tijdens de Zevensprong bekend gemaakt.

GROEP 13
DE NARREN

GROEP 15
DE PAPBUIKJES

GROEP 17
DE RIO DE JANEIRO’S

Iris Florack
Tijn Florack
Luuk van Heeswijk
Mats van der Heijden
Aron Kanters
Boaz Leenders
Daan Markus
Elena Schellekens
Lily Szwed
Cas van de Wetering

Lieke Brouwers
Otis van Cleef
Jeppe Coolen
Anoek van Damme
Julius de Haas
Jurre Keetels
Sanne Koot
Floor Schmidt
Elise Verhagen
Juul van der Heijden

Sill Bouwmans
Bjorn Gelens
Sep van Grinsven
Rick van Hees
Lynn van der Heijden
Thijs Huijberts
Lynn Kuipers
Yara Smits
Revi van Weert

GROEP 14
DE OPTOCHTEN

GROEP 16
DE QUIBUSSEN

GROEP 18
DE SERPENTINES

Bas Bekkers
Luuk Bekkers
Lars Bok
Dani van den Boogaard
Fleur Bouwmans
Dibbe Claessens
Chadée van der Heijden
Seth van der Linden
Sjoerd van Weert
Doortje van de Wetering
Liz de Wit

Luuk Daverveld
Maud Eisenburger
Seth van den Elzen
Julia van Erp
Ties van Kaathoven
Saar van Kempen
Sophie Lucius
Sem van Osch
Tijn van de Ven
Liz van Wijk

Pien Gordijn
Jort van den Hurk
Aiden Kerkhof
Jule Naus
Pien van den Oever
Fay van Oirschot
Teun Schmidt
Sven Verstraaten
Connor van Wanrooij
Nils van de Weideven
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GROEP 19
DE TOETERS

GROEP 21
DE VERKLEEDKLEREN

GROEP 23
DE XYLOFOONS

Fem Boer
Finn van den Elsen
Lynde van Heesch
Suus Janssen
Milan van Osch
Jens Peeters
Loek Pepers
Juul Raaijmakers
Seth van de Ven
Tygo Wijers

Lieke de Brouwer
Chelsey van Geffen
Tim van Grinsven
Nine Hulsen
Sven Kokken
Bente Merks
Sophie Peeters
Leen Rijkers
Bas Smolders
Mees van de Warenburg

Lucy van den Berg
Morris Craamer
Milan Dekker
Siem Dekker
Chase Geboers
Dayne Geboers
Teun van Gerwen
Anne Leers
Fiene Schepens
Sara Verhagen

GROEP 20
DE UITSMIJTERS

GROEP 22
DE WAGENBOUWERS

GROEP 24
DE ZOMERCARNAVALLERS

Dibbe van den Biggelaar
Morris van Eck
Lot Foolen
Fien Kluijtmans
Tijn Leduc
Luuk Mulders
Britte Pepers
Anne van Schaijk
Dries Swinkels
Juul Verbakel
Quinten Vos

Tess Delisse
Thijs van Doren
Hidde van Erp
Lani der Kinderen
Okke de Koning
Sen van Liempd
Bob van den Oever
Bas de Wert
Iris van de Wetering
Britt Wouters

Loïs Bouwmans
Ciel van der Heijden
Noud van der Heijden
Nina van Kempen
Lize van der Linden
Sebas van de Sande
Tygo van Steenbergen
Sofie Uferé
Cherlyn van Vugt
Martinus van der Werff
Mieke van Zutphen
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BEDANKT!

Naast alle vrijwilligers en vrijwilligsters willen wij onderstaande bedrijven en instanties bedanken voor de
verleende steun. Zonder deze steun zou de Zevensprong 2022 niet mogelijk zijn.

Sponsoren:

Autogroep Markgraaff, Van Acht Autoschade, Bramax Automotive, Krans Hoveniers, Mark van Dijk Schilderwerken,
v/d Vleuten Elektrotechniek B.V., Emvo Techniek, Houthandel Smetsers, Betonfabriek van de Meulengraaf, Verba (Verbakel BV),
Marcel Zwaard meubel en interieurbouw, Martina schoonmaakservice en glasbewassing, MARVU machine en apparatenbouw,
Paul van Gastel Metsel en bouwbedrijf, Tegel outlet, BS Beton BV., Fysiotherapie de Meierij, Kunststof Lastechniek Verbakel bv,
van Uden caravans, Bouwmarkt Forum, Leenderts glaszettersbedrijf, Albert Heijn, Huwa international pipeline products bv, Helden van Kien,
Stapperz en Kiddooz, Drankenhandel van Boxmeer, Traiteur Verheijen, Bakkerij Bekkers, Dommelfruit, B&D Sfeerbeheer, Jumbo,
Masta aanhangwagens, Trined, van de Berk assurantiën, Bart van der Aa fotografie, Keizerskroon Bloembinderij, Manege de Pijnhorst,
Stichting Mariëndael, Rabobank Club Support, Meierijstad, Mooirooi, Elbeco houtbewerking, Autoservice Hanenberg,
Hellings Machinebouw, Hubo, J&A Kraayvanger BV, Thijs Merks montage, Raaijmakers transport, Solisplan, Vinitex,
Puur Brabant, Printservice Rooi, Cibdol, Hiber Betonvloeren BV

Zevensprong 2023
De 37ste Zevensprong wordt gehouden van
dinsdag 18 juli tot en met vrijdag 21 juli
2023.
16

Ereleden Stichting
de Zevensprong:
Rob Dekker (2019), Jeroen Dekker (2019)
Gerry van Hastenberg (2017)
Corina van Berkel (2013)
Marcia Voets (2011), Carla van Heesch (2011)
Marion Fransen (2008)
Martin van Hastenberg (1998)

