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*  ScHEIDINGSONDERZOEKER AAN DE UNIVERSItEIt VAN UtREcHt 

(NU MEt PENSIOEN)

*  GEScHEIDEN tOEN KINDEREN 5 EN 8 WAREN,  

DAARNA INWONENDE OUDER 

* 30 JAAR GEtROUWD MEt HUIDIGE PARtNER

*  tWEE KLEINKINDEREN

ed Spruijt (1944)
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10 Het grote co-ouder doe boek

‘Lang werd gedacht dat kinderen koste 

wat het kost allebei hun ouders moesten 

blijven zien na een scheiding. Maar uit mijn 

onderzoek is gebleken dat de mate van 

conflicten tussen de ouders nóg belangrijker 

is dan de frequentie van de omgang. Dus 

als die ouders lang en veel ruziemaken, 

is het uiteindelijk beter voor het kind om 

één van de ouders (tijdelijk) helemaal niet 

meer te zien. Dat is best heftig, ja. Maar 

wel waar. Kinderen gaan er echt aan onder-

door als ouders ruzie blijven maken. Ik ken 

een voorbeeld van een man die zijn vrouw 

in elkaar sloeg waar het kind bij was. toch 

bepaalde de rechter dat die vader zijn kind 

mocht blijven zien. Hij had dat kínd toch niet 

geslagen? Dan ga je eraan voorbij wat zo’n 

conflict doet met een kind. Dat is desas-

treus en ik durf te beweren dat het in zo’n 

geval beter af is zonder die vader. Ik ben er 

dan ook sterk voor dat we de nadruk veel 

meer op conflicthantering gaan leggen dan 

op omgang en contact. Uiteindelijk draait 

het allemaal om veiligheid, stabiliteit, liefde, 

zorg. En een omgeving met veel conflicten is 

niet veilig. Ook niet binnen een huwelijk trou-

wens. Dat is ook echt slecht voor een kind.’

co-ouderScHap:  
de minSt SlecHte oploSSing
‘Een scheiding waarbij kinderen in het spel 

zijn, blijft vreselijk maar als het echt, echt  

niet anders kan dan is co-ouderschap, mits 

goed geregeld, de minst slechte oplossing. 

Maar dan moet het dus wel goed worden 

uitgevoerd. Niet kwaad spreken over elkaar, 

niet ruziemaken waar de kinderen bij zijn.  

Ze moeten zien en voelen dat hun ouders 

nog normaal met elkaar kunnen omgaan. 

Maar al te vaak zie ik uitwonende ouders,  

tja, dat zijn nou eenmaal meestal vaders,  

die per se willen co-ouderen, maar dan 

vervolgens steeds een oppas inschakelen 

omdat ze moeten werken. Dat is geen 

co-ouderen. Je moet er gewoon reëel  

in zijn. Hoe was de taakverdeling binnen  

het huwelijk? Deed vader ook zijn deel met 

de kinderen, dan kun je dat na je scheiding 

gewoon voortzetten. Maar was vader altijd 

aan het werk en bemoeide hij zich niet  

echt met zijn kinderen, dan kun je niet 

verwachten dat zoiets na de scheiding 

ineens totaal verandert. Ik vind dat je in  

zo’n geval niet moet willen co-ouderen.’

Meer dan dertig jaar verdiepte hij zich erin:  
de effecten van een scheiding op kinderen. 
Scheidings onderzoeker Ed Spruijt schreef er  
verschillende boeken over. Zijn allernieuwste  
inzicht: conflict beheersing gaat boven omgang.
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11de onderzoeker

birdneSting
‘Ook vind ik eigenlijk dat de kinderen in 

één huis moeten blijven wonen en dat 

ouders moeten pendelen. ‘Birdnesting’ 

noemen ze dat. Waarom zouden de 

kinderen steeds heen en weer moeten? 

De ouders willen toch scheiden? Kinderen 

zijn flexibel en tolerant, wat die ouders ook 

regelen, ze vinden het allang best. Het 

gaat ze niet zozeer om de inhoud van de 

regeling, maar om het feit dat de ouders 

het erover eens zijn. Maar als kinderen 

groter zijn, hoor je vaak dat ze dat gesleep 

met die tassen als belastend hebben 

ervaren. Natuurlijk is birdnesting ingewik-

keld voor ouders en ook voor eventuele 

nieuwe partners, maar scheiden is nou 

eenmaal ingewikkeld. Kinderen hebben 

altijd het beste met hun ouders voor en ze 

hebben het liefst twee tevreden ouders, 

hoe de regeling ook is. Maar kinderen zijn 

altijd de zwakste partij. Die hebben zich 

maar te schikken en dat vind ik onjuist.’

SteedS meer co-ouderS
‘Het aantal co-ouders stijgt. En best hard 

ook. En dan heb ik het over de gevallen 

waarin een kind gemiddeld drie tot vier 

nachten per week bij de één slaapt en  

de andere nachten bij de ander. In 1998, 

toen de Wet ter bevordering van het 

voortgezet ouderschap werd aangenomen, 

was dat nog maar 5 procent en nu,twintig 

jaar later, co-oudert al ruim 25 procent van 

alle gescheiden stellen. Een kleine, maar 

groeiende groep, onder naar verhouding 

veel hogeropgeleide ouders. Het is ook 

opvallend dat co-ouderschap vaker 

voorkomt bij jongens dan bij meisjes. 

Vaders spannen zich gemiddeld harder in 

voor de band met zonen dan voor die met 

dochters. Waarschijnlijk omdat het voor 

vaders makkelijker is om dingen met hun 

zonen te doen dan met hun dochters.’  

Valkuilen
‘Echt goed co-ouderschap is de minst 

slechte oplossing. Het gevaar is wel dat 

als ouders heel goed met elkaar omgaan, 

kinderen kunnen blijven denken dat die 

ouders ook wel weer bij elkaar kunnen 

komen. Je moet dicht bij elkaar wonen, 

want het gesleep met spullen is niet fijn 

voor kinderen. En als er nieuwe partners  

in het spel komen, kan de situatie weer 

totaal veranderen. Vaak is het een tijdelijke 

situatie en dan moet het kind daarna wéér 

wennen aan een verandering. Maar onder 

de voorwaarde dat de ouders goed met 

elkaar omgaan, het een langdurige stabiele 

situatie is en er niet een hele rits nieuwe 

relaties langskomt, is het een goede  

oplossing. Het vergt al met al nogal wat 

van de co-ouders én van de kinderen om 

het goed te doen. Maar het kán wel. En 

als ik moet kiezen tussen goed co-ouder-

schap en een slecht huwelijk met veel 

ruzie, kies ik voor het co-ouderschap.’ 
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this  
too  
will  
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Perzische wijsgeer
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HoofDstuk 1

ScHatje,  
ga eenS eVen 

zitten
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‘schatje, ga eens even zitten. Pappa en mamma 

moeten je iets vertellen.’ 

Ik zie zijn gezichtje meteen betrekken. Waarschijn-

lijk omdat we zelf zo ernstig kijken. of weet een 

kind van zes stiekem precies wat er aan de hand 

is als zijn ouders besluiten dat het zo niet langer 

kan? We gaan met z’n drieën aan de grote 

houten keukentafel zitten. Mees, die dan pas drie 

is, blijft onverstoorbaar op de bank naar de tele-

tubbies kijken. Hoe Dipsy Lala met een handtas te 

lijf gaat, is natuurlijk ook een stuk leuker dan wat 

wij te vertellen hebben. ‘Pappa en mamma gaan 

uit elkaar en pappa gaat ergens anders wonen.’ 

Ik heb weleens ergens gelezen dat je slecht 

nieuws meteen duidelijk moet brengen en dan 

pas verder moet praten. Dat doen we. Bo houdt 

zich groot. Maar ik zie hem langzaam instorten. 

‘Ik wil niet dat pappa ergens anders gaat 

wonen,’ snikt hij hartverscheurend.

Wij doen er ondertussen alles aan om hem te 

laten weten dat wij dan wel uit elkaar gaan, maar 

dat we zielsveel van hem houden en dat ze ons 

allebei altijd zullen blijven zien. Want dat dat zo is,  

staat voor ons allebei blijkbaar als een paal 

hOe vertel je in gODSnaam aan  

je kinD Dat je uit elkaar gaat? 

alleS Over het SlechtnieuwSgeSprek.
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boven water. Daar hebben we niet eens een 

gesprek aan gewijd, dat was gewoon zo. 

Niemand vraagt om een scheiding en die gastjes 

al helemaal niet, dus ze mogen er zo min mogelijk 

last van hebben. Zoiets ging vanaf de allereerste 

seconde in ons om. Co-ouderschap dus. 

Nog diezelfde middag neemt pappa-die-ergens-

anders-gaat-wonen ze mee naar zijn tijdelijke 

nieuwe onderkomen. Een aftandse caravan 

zonder verwarming en elektriciteit. Het moet 

maar, het kan nu echt even niet anders. Ik dood 

de tijd bij een vriendin, maar voel me als een 

stuk aangeschoten wild dat pas weer rust heeft 

als de kudde compleet is. Als ik ze weer thuis 

heb ’s avonds, vertellen ze enthousiast over de 

leuke camping en de oergezellige caravan, de 

schatten. Na nog één openhartige huilbui van 

Bo op schoot bij de open haard, gaan we lekker 

samen in het Grote Bad. Een kersvers gezin van 

drie. En dat is ook meteen de laatste keer dat 

ik hem zo openlijk verdriet over ons heb zien 

hebben. Daarna kruipen we met z’n drieën in het 

Grote Bed. Als een kluwen zacht vel en schone 

haartjes vallen we doodmoe in slaap. tot een uur 

of vier, dan schrik ik wakker. Eén seconde weet 

ik het even niet en dan komt het besef weer 

keihard binnen: we zijn gescheiden. En ik klem me 

vast aan vier kleine voetjes die om onverklaar-

bare redenen allemaal in mijn handen zitten.
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18 Het grote co-ouder doe boek

SlecHtnieuwSgeSprek
Eigenlijk is het gewoon een slechtnieuwsgesprek. Dat je van je baas te horen krijgt  

dat je bent ontslagen. Dat je van de dokter te horen krijgt dat je doodgaat. Dat je van  

je ouders te horen krijgt dat ze uit elkaar gaan. Dat alles waarvan je dacht dat het fijn  

en veilig was in één keer volledig in elkaar dondert. De literatuur voor managers laat  

er geen twijfel over bestaan:

 

Stap 1: Inleiding

Stap 2: Deel de klap uit

Stap 3: Help met verwerken

Stap 4: Help bij het zoeken naar oplossingen

Stap 5: Maak afspraken

Stap 1: inleiding
De inleiding kan simpel blijven: ‘Schatje(s), ga even zitten. Pappa en mamma  

willen je/jullie iets vertellen.’ Bij de communicatierichtlijnen staat dat je er 

ook wel als zodanig bij moet kijken, zodat de ontvanger weet: o, o, stront 

aan de knikker.

Stap 2: deel de klap uit
Dan kun je door naar de tweede stap. Iets waarvan je nooit had gedacht 

dat je het ooit tegen je kind zou zeggen. En toch moet het. ‘Deel de klap 

uit’, toepasselijker kan niet, want dat is wel zo’n beetje hoe het voelt. 

‘Pappa en mamma gaan uit elkaar.’ Boem. Het schijnt dat je door de shock 

van een slechte boodschap langzamer gaat denken. Ook al zag je de 

mededeling al aankomen, ineens ‘is het echt zo’. Het heeft dus niet zoveel 

zin om daarna een lang verhaal te houden over het hoe en waarom. Dat 

komt in dit stadium toch niet binnen. Hooguit twee argumenten schijn je 

te kunnen opnemen. 

Stap 3: Help met Verwerken
Dan komt het moeilijkste: help met verwerken. Misschien wil je zelf wel 

helemaal niet scheiden. Of is het jouw ‘schuld’. En toch zit je daar tegen-

‘Het is  
jammer dat 
we niet meer 
elke avond  
samen  
kunnen eten 
en niet  
meer elke  
ocHtend  
met elkaar  
ontbijten, 
dat mis 
ik wel.’ 
- daan (11) -
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Hij:   ‘schatje ga even zitten. Ja hoor, 

je Nintendo mag best aan blijven. 

Mamma wil je iets vertellen. Ja 

hallo, jíj hebt er toch een zooitje 

van gemaakt? Mag je het ook  

zelf zeggen.’

Zij: ‘Nou, eh..’

Hij: ‘Goed begin.’

Zij:  ‘…’

Hij:   ‘Laat mij maar. floris. Mamma heeft 

een nieuwe vriend. Eentje die toch 

zeker een jaar of vijf ouder is dan jij. 

En daar gaat ze nu bij wonen.’

Zij: ‘Nou, wonen…’

Hij:  ‘Ja, wonen ja. Je denkt toch niet 

dat we je hier nog willen hebben? 

of woont-ie nog bij zijn ouders?’ 

Zij: ‘Nee, natuurlijk niet.’ 

Hij:  ‘Nou, dan is dat dus geregeld.  

Je deed toch al nooit wat in huis, 

dus ik denk niet dat we je heel  

erg zullen missen. toch floris?’

Zij: ‘Laat die jongen erbuiten.’

Hij:  ‘Nee, ik laat die jongen er helemaal 

niet buiten. Hij heeft recht op de 

waarheid. Dus. Mamma gaat naar 

haar toyboy en wij blijven hier met 

z’n tweetjes.’

Zij:  ‘floris. Wat je vader bedoelt is  

dat we uit elkaar gegroeid zijn  

de laatste jaren. We houden niet 

meer van elkaar, maar natuurlijk 

wel heel veel van jou…’

Hij:  ‘Al was je dat éven vergeten toen 

je je nieuwe vlam zijn krantenwijk 

zag lopen.’

Zij:  ‘…dus zullen we er alles aan  

doen om tot een goeie oplossing  

te komen.’

Hij:  ‘Jij gaat lekker met jouw Benjamin 

naar de ballenbak en wij redden 

ons hier prima. opgelost. Niks meer 

aan doen.’

19schatje, ga eens even zitten

zO mOet  
het DuS niet
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20 Het grote co-ouder doe boek

over een kind dat heel verdrietig wordt, of boos, of doodstil en daar moet je wat  

mee. De managers en artsen van deze wereld leren dan dat je inhoudelijk niet op  

de zaak in moet gaan, maar wel je medeleven moet tonen. Dus niet: ‘Pappa en  

mamma hebben wél veel ruzie,’ maar: ‘Ik zie dat je in de war/verdrietig/boos bent.  

Dat begrijp ik heel goed.’ 

 
Stap 4: Help bij Het zoeken naar oploSSingen
Zo snel mogelijk over naar stap 4, lijkt op dat moment waarschijnlijk een goed idee. 

De oplossing is nabij: jullie blijven allebei ouders en je kind zal jullie allebei blijven zien. 

Misschien weet je al hoe je het gaat aanpakken, hoe concreter, hoe beter. Waar gaat  

het kind wonen, wanneer is het bij wie, blijft het op dezelfde school (ja graag!), kortom: 

hoe gaan jullie het invullen, dat co-ouderschap? Dan voelt je kind meteen dat het niet 

één van de twee ouders hoeft te missen, er gaat niemand weg uit zijn leven, het wordt 

alleen heel anders ingericht. Het feit dat je dat samen vertelt, is meteen het eerste  

baby stapje van je co-ouderschap. 

Stap 5: maak afSpraken
En dan stap 5. Afspraken maken. Meteen vertellen wanneer de eerste ‘overdracht’ is. 

‘Morgen ben je bij mamma, dan twee dagen bij pappa en dan drie dagen bij mamma.’ 

Of: de ene helft van de week is pappa hier, de andere helft van de week mamma.’ 

Zoiets. Hoe duidelijker hoe beter, in ieder geval. 

eerlijk?
Lara de Bruin (kindertherapeut en oprichter van coaching- en therapiepraktijk De 

Geheime tuin) ziet in haar praktijk dagelijks kinderen en ouders die proberen om te gaan 

met de scheiding. ‘Ja,’ beaamt ze meteen, ‘het is een klassiek slechtnieuwsgesprek 

en het allerbelangrijkste daarbij is: niet om de hete brij heen draaien.’ Ook stelt ze dat 

je geen geheimen moet hebben, want die leggen volgens haar een bom onder een 

gezin. Maar hoe eerlijk moet je zijn? Als pappa of mamma er een hele rits minnaars op 

nagehouden heeft bijvoorbeeld. Of als één van de twee een wel heel vreemde hobby 

bleek te hebben of stiekem al het huishoudgeld vergokte. Of… Enfin, er zijn zo wat 

situaties te bedenken waarvan je je af kunt vragen hoe handig en ‘eerlijk’ het is om je 

kind daarmee lastig te vallen. ‘Zeggen dat pappa of mamma een nieuwe vriend/vriendin 

heeft, is misschien verschrikkelijk om te doen, maar wel heel duidelijk voor een kind,’ 
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21hoofstuk titel hier tikken

stelt De Bruin. ‘Het is een reden die 

kinderen snappen. Iets als “we zijn uit 

elkaar gegroeid” is veel te vaag, daar 

kunnen ze niet zoveel mee. Maar natuur-

lijk hoef je niet alle details te vertellen. 

Geef ze iets concreets waar ze wat mee 

kunnen, dan kun je altijd later nog dingen 

invullen als ze groter zijn.’ Zaak is dus iets 

duidelijks te vertellen, waarbij je zo eerlijk 

mogelijk bent zonder dat je elkaar zwart-

maakt door al te veel in detail te treden. 

Succes. De Bruin heeft wel wat opties 

paraat: ‘We hebben heel veel ruzie’, ‘Ik 

ben heel dom geweest, want ik heb 

tegen mamma/pappa gelogen’, ‘Pappa/

mamma is verliefd op iemand anders en 

wil daarmee verder’. Dan kun je je kind 

daarna troosten, want het is een duidelijk 

verhaal. Je moet als ouders accepteren 

dat je het niet mooier kunt maken dan 

het is. En dat hoeft ook niet. 

luiS.ter.en!
Maar net zo belangrijk als de formulering 

van de boodschap, is wat je er daarna 

mee doet. Vooral niet sussen, geeft De 

Bruin als belangrijkste advies. Je wilt 

natuurlijk niks liever dan je kind meteen 

duidelijk maken dat het zich geen zorgen 

hoeft te maken, maar je moet uitkijken 

dat je daarmee niet over de problemen 

heen walst. Dus laat merken dat je 

hoort wat je kind zegt. Als je zoon zich 

zorgen maakt over zijn voetbalspullen, 

zeg dan niet: ‘Ach joh, dat komt allemaal 

5 tipS  
vOOr een gOeD  

rOtgeSprek 
1.  kom er maar meteen duidelijk in  

met het slechte nieuws. Wees zo  

concreet mogelijk. 

2.  Wals niet over de emoties van je  

kind heen. Zeg niet ‘Alles komt  

goed’, alleen om de emoties te  

sussen. Gevoel moet er kunnen zijn.

3.  Neem elke vraag van je kind  

serieus. Die zijn er niet voor niks,  

ze staan voor iets waar je kind  

zich zorgen om maakt.

4.  Respecteer elkaar. Maak geen  

ruzie. Wijs geen schuldige aan.  

ook al is dat moeilijk.

5.  Probeer niet alles in één gesprek  

op te lossen. Het is nogal wat en  

als je het té groot maakt, wordt  

het een beetje eng. 

‘ouders Hoeven niet bij elkaar te blijven omdat Hun kind dat wil. als je niet 
meer van elkaar Houdt, ja, wat moet je dan nog? dan kun je beter bij iemand 
gaan wonen van wie je wel Houdt.’ - tess (11) -
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wel goed.’ Maar iets als: ‘Ik snap heel goed dat je je daar zorgen 

om maakt en we gaan overal heel goeie afspraken over maken.’ 

Als je dochter niet weet hoe dat dan allemaal moet met haar 

lievelingskleren, same thing. Sommige kinderen slaan helemaal 

dicht, andere uiten zich meteen. Kijk wat er gebeurt en sla het op. 

Meestal kun je niet alles in één keer bespreken. Maak dus duide-

lijk dat je kind er altijd over mag beginnen. Of spreek meteen de 

volgende ‘sessie’ af, zodat iedereen weet: dan kan ik weer wat 

vragen. ‘Ga ’s avonds even naast je kind in bed liggen,’ stelt De 

Bruin voor. ‘En maak duidelijk dat het altijd bij je terecht kan met 

vragen. Vaak is het al heel fijn voor een kind dat het weet dat die 

mogelijkheid bestaat. Dat het besproken mag worden.’ 

Waren er in 1950 ‘maar’ 6.462 scheidingen, in 2015 

gooiden 32.432 stellen de huwelijkshanddoek in de 

ring. Als je daar de decohabitaties (mensen die samen-

woonden, maar niet getrouwd waren) bij optelt, kom 

je op meer dan 100.000 stuk gelopen relaties per jaar. 

En 61 procent daarvan heeft één of meer minderjarige 

kinderen. Concreet: zo’n 70.000 kleine (en iets minder 

kleine) kinderen kregen vorig jaar het pappa-en-mamma-

gaan-uit-elkaar-maar-dat-is-absoluut-niet-jouw-schuldge-

sprek voor hun kiezen. Het grootste deel van die kinderen 

blijft bij mamma wonen, maar een toenemend aantal 

gescheiden stellen (in 2017 gestegen naar ruim 25%) 

besluit hun eigen ego opzij te zetten en samen voor de 

kinderen te zorgen: de co-ouders. 

(BRoNNEN: CBs, sPRuIJt, E. EN koRMos, H., Handboek scHeiden en de kinderen, 2010)

‘ ik kan me 
nog zó goed 
Herinneren 
dat pappa en 
mamma Heel 
erge ruzie Had-
den en dat ik 
naar beneden 
liep  
en vroeg 
waarom ze  
ruzie Hadden. 
en toen  
zeiden ze:  
“nee Hoor,  
we Hebben  
Helemaal  
geen ruzie.”  
ik ben  
tocH niet  
acHterlijk?  
niet lang  
na die avond 
gingen ze 
scHeiden.’ 
- roy (11) -

De harDe  
cijferS
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Plak hier een foto

Plak in het ene lijstje 

een foto van jezelf en 

in het andere een foto 

van je ex. Geef ze aan 

je kids en zeg dat ze 

ze lekker boven hun 

bed mogen hangen in de 

kamer die zij willen, als 

ze dat leuk vinden. Zo 

hoeven ze de ene ouder 

niet zo te missen als ze 

bij de ander zijn.
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Ik kan mijn ego inslikken

Ik kan op mijn lip bijten

Ik kan tot 10 tellen voor ik iets zeg

Ik kan broodtrommeltjes klaarmaken

Ik kan autorijden

Ik kan de rest van mijn leven overweg met mijn ex

Ik kan genieten van alleen zijn

ja / nee

co-ouderScHap? 

ben jij klaar
Voor Het

checklist

Gefeliciteerd.  Dan ben je... geschikt.  Lees vooral door om nog meer te leren over co-ouder-schap en een hart onder de riem te voelen als een van  de bovenstaande punten toch ineens wat moeilijker blijkt te zijn. Zomaar.

Heb je de meeste vragen met ja beantwoord? 

Gefeliciteerd.  Dan ben je...geschikt.  Je bent namelijk ook maar een mens. En een mens kan heel veel leren. Zelfs auto-rijden. Lees vooral door om ook de andere punten onder de knie te krijgen.

Heb je de meeste vragen met nee beantwoord? 

Beantwoord de volgende vragen met ja of nee en kijk of het wat voor je is: het co-ouderschap.
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boeken
Handboek scheiden en de kinderen – Ed Spruijt en Helga Kormos (2010, uitgeverij: Bohn Stafleu 

van Loghum, Houten. isbn 978 90 3137 378 9). Eigenlijk een boek voor mensen die met kinderen 

werken, maar ook heel interessant voor ‘gewone’ stervelingen. De laatste cijfers en onderzoeks-

resultaten over werkelijk alle elementen van een scheiding met kinderen. Hopelijk wordt er door 

de politiek ook snel iets gedaan met de adviezen aan het eind. 

 

Een ouderschapsplan maken. Praktische tips en adviezen voor ouders die gaan scheiden –  

Pieter Vermeulen (2008, uitgeverij: Ad. Donker bv, Rotterdam. isbn 978 90 6100 627 5).  

Praktisch boekje over het maken van een ouderschapsplan, waarin voor het eerst rekening  

is gehouden met de verschillende leeftijdsfasen.

FoToVEraNTWoordiNG

omslag

voorkant

van links naar rechts en boven naar onder: 

Sxc, Studio BE BOLD, Sxc - Sanja Gjenero, Shutterstock - Ruslan Ivantsov, Shutterstock - Inxti 

achterkant

Hester Doove, Studio BE BOLD

Binnenwerk

portretten: Lotte Stekelenburg - pagina 8, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 160,

Marieke Lubbers - pagina 142, Anne Beentjes - pagina 189.

2 Stock RGB - Hworks, Sxc - Billy Alexander, Sxc - Davide Guglielmo 4 Stock RGB - Hworks, 

Studio BE BOLD 6 Stock RGB - Hworks, Studio BE BOLD 24 Stock RGB - Hworks 25 Sxc - 

Adem Kaya, Sxc - A. Hulme 60 Sxc - Sanja Gjenero 63 Sxc - Matt___N, Sxc - gemedj89, Sxc 

- Steve Brown 82 Stock RGB - Hworks, Studio BE BOLD, Sxc - Davide Guglielmo 89 Sxc - Niels 

timmer 100 Sxc - Zsuzsanna Kilian, Sxc - Vjeran Lisjak, Sxc - Bartek Ambrozik, Sxc - Jerneja 

Varsek, Sxc - Zsuzsanna Kilian 101 Sxc - Jason conlon 102 Sxc, Sxc - Davide Guglielmo, Sxc - 

crow Girl, Sxc - Ivan Prole 110 Studio BE BOLD 116 Studio BE BOLD 140 Sxc - Billy Alexander, 

Sxc - B S K 146 Studio BE BOLD 158 Sxc - Zsuzsanna Kilian, Sxc - Michal Zacharzewski, Sxc - 

Benjamin Earwicker 159 Sxc - Juha Soininen 174 Sxc, Studio BE BOLD, Sxc - Ahmed Al-Shukaili 

175 Shutterstock - Ruslan Ivantsov 176 Sxc - Diego Medrano, Stock RGB - Hworks 178 Stock 

RGB - Hworks, Sxc - Alicia Solario 179 Sxc - Ivan Prole 202 Sxc, Shutterstock - Ruslan Ivantsov  

204 Stock RGB - Hworks 205 Stock RGB - Hworks 208 Stock RGB - Hworks 209 Stock RGB - 

Hworks, Stock RGB mzacha, Photoxpress 212 Stock RGB - Hworks 214 Stock RGB - Hworks, 

Sxc 216 Stock RGB - Hworks

Sxc = www.sxc.hu | Stock RGB = www.rgbstock.com | Shutterstock = www.shutterstock.com
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