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LAAG 1: DE PLANETEN 
 

1. Schrijf de naam van de planeet naast zijn symbool. 
 

a.  A<< d.  D g.  G j.   J 

b.  B< e.  E h.  H k.  U 

c.  C f.  F i.  I  

 

2. Verbind de planeet met zijn kernwoorden (Negus, 39 – p177) 
 

a.  A<< d.  D g.  G j.   J 

b.  B< e.  E h.  H k.  U 

c.  C f.  F i.  I  

 

1. Emoties, de moeder 

2. Liefde, harmonie 

3. Transformatie, macht 

4. Vitaliteit, wil(skracht) 

5. Hoge gevoeligheid, 

spiritualiteit 

6. Optimisme, groei 

7. Intuïtie, origineel 

8. Logisch denken, rede 

9. Beperkingen, structuur 

10. Moedig, impulsief 

11. De gewonde genezer 

 

3. Schrijf nog 2 extra kernwoorden bij elke planeet. 
 

a.  A<<  g.  G  

b.  B<  h.  H  

c.  C  i.   I  

d.  D  j.   J  

e.  E  k.  U  

f.  F    

  

4. Kies zonder nadenken een planeet die jou aantrekt. Waarom is dit 

je favoriet? 
 

5. Kies er nu een die jou niet (erg) aantrekt. Waarom is dat zo? 
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LAAG 2: DE TEKENS 
 

6. Verbind elk symbool met zijn teken. (Negus, 1 – p166) 
 

1. za  a. Tweelingen 

2. <<<b  b. Ram 

3. c  c. Vissen 

4. d  d. Weegschaal  

5. e  e. Maagd 

6. f  f. Boogschutter 

7. g  g. Stier 

8. h  h. Steenbok 

9. i  i. Kreeft 

10. j  j. Waterman 

11. k  k. Leeuw 

12. l  l. Schorpioen 
 

7. Wat hoort samen? 
 

 

1. Ik hou ervan mijn wijsheid te verkondigen aan anderen  a.   

2. Ik hou van orde en van de puntjes op de i  b.  

3. Ik ben een idealist en een individualist  c.  

4. Ik ben kalm en koppig d.  

5. Ik ben sociaal, romantisch en verzorg graag mensen  e.  

6. Ik ben nogal impulsief en avontuurlijk f.  

7. Ik hou van leren en weten, altijd en overal g.  

8. Ik hou ervan anderen te helpen in nood h.  

9. Ik ben sterk en ik kan lang doorzetten i.  

10. Ik ben een diplomaat en heb moeite met kiezen j.  

11. Ik zoek altijd naar meer, vooral in de diepte  k.  

12. Ik ben een leider en ik hou van aandacht  l. k 
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8. Verbind het overeenkomstige element met de stellingen: 2 

stellingen per element (Astro II, 17+18, p194): 
 

 1. Gevoelig en emotioneel 

 2. Nuchter en praktisch 

a. Vuurtekens 3. Houden van communiceren 

b. Aardetekens 4. Enthousiast en ik-gericht 

c. Luchttekens 5. Zelfverzekerd en impulsief 

d. Watertekens 6. Ervaren het onbewuste 

 7. Maken graag en veel plannen 

 8. Traag en bezitterig 
 

9. De elementen zijn niet altijd gelijkmatig verdeeld in een 

horoscoop. Soms is een element oververtegenwoordigd of 

ontbreekt het helemaal. Soms vullen bepaalde combinaties van 

elementen elkaar aan. Verbind de elementencombinatie rechts 

met de uitleg links (Astro II, 20, p195): 
 

a. Een schrijver die schrijft over de concrete realiteit  1. Lucht en water 

b. Iemand die schrijft met enorm veel fantasie  2. Alleen lucht 

c. Iemand die erg bezig is met de grammatica van de taal 3. Lucht en vuur 

d. Iemand die schrijft met veel drive en vooral over zichzelf 4. Lucht en aarde 
 

10. Maak een ‘persona’ (d.i. een denkbeeldig personage) van de 

volgende elementencombinaties. Welke kenmerken draagt zo 

iemand?  
 

a. Een water persoon met vooral lucht  
 

b. Een aarde persoon met vooral vuur   
 

c. Iemand die vooral veel vuur heeft  
 

d. Een water persoon zonder lucht  
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11. Zijn dit kwaliteiten van een Ram? Antwoord met Ja (J) of Nee (N). 
a. Enthousiast en ongeduldig     

b. Kan lang volhouden     

c. Wil de eerste zijn en is competitief   

d. is extravert en eerlijk     

e. Houdt van een stil huislijk leven     

 

12. Zijn dit kwaliteiten van een Stier?  
a. Is geduldig       

b. Is koppig       

c. Is ongedurig       

d. Houdt van geld en is praktisch    

e. Heeft smaak en artistieke talenten 

   

13. Zijn dit kwaliteiten van Tweelingen?  
a. Zijn nieuwsgierig en houden van beweging    

b. Zijn introvert en geheimzinnig     

c. Houden ervan om slimme mopjes te maken     

d. Houden vast aan het verleden     

e. Kunnen zich snel aanpassen      

 

14. Zijn dit kwaliteiten van een Kreeft?  
a. Waarderen hun thuis en familie     

b. Zijn emotioneel en bezorgd om anderen  

c. Zijn oppervlakkig en praatvaardig     

d. Zijn agressief en gevaarlijk    

e. Houden vast aan het verleden     

 

15. Zijn dit kwaliteiten van een Leeuw?  
a. Is trots        

b. Houdt van luxe en comfort     

c. Is egocentrisch     

d. Is een natuurlijke leider      

e. Is warm en genereus     
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16. Zijn dit kwaliteiten van een Maagd?  
a. Houdt van gemak       

b. Heeft weinig praktische zin     

c. Nuchter en gedetailleerd     

d. Is ordelijk en net      

e. Is kritisch       

 

17. Zijn dit kwaliteiten van een Weegschaal? 
a. Vindt relaties en mensen belangrijk      

b. Is alleen en introvert     

c. Houdt van hard werken     

d. Is diplomatisch en tactvol     

e. Is agressief en dominant     

  

18. Zijn dit kwaliteiten van een Schorpioen?  
a. Is haatdragend        

b. Is extravert en direct   

c. Is bezitterig       

d. Is mysterieus       

e. Kan dominant zijn op een onopvallende manier    

 

19. Zijn dit kwaliteiten van een Boogschutter?  
a. Houdt van sporten       

b. Is enthousiast en overtuigend    

c. Is kleinzerig en haatdragend   

d. Houdt van het buitenland en andere continenten   

e. Is nuchter met een analytische geest    

 

20. Zijn dit kwaliteiten van een Steenbok? 
a. Is joviaal en vriendelijk     

b. Is serieus en voorzichtig     

c. Is nuchter en zuinig     

d. Is eigenwijs en bekrompen    

e. Is dromerig en zich weinig bewust van de wereld   
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21. Zijn dit kwaliteiten van een Waterman?  
a. Is onconventioneel en onafhankelijk   

b. Arm aan ideeën en oppervlakkig    

c. Volatiel in ideeën      

d. Emotioneel en gepassioneerd     

e. Vriendschap en broederlijkheid zijn vitaal  

 

22. Zijn dit kwaliteiten van Vissen?  
a. Realistisch en doordacht      

b. Vaag en dromerig    

c. Manipulatief en onder de radar    

d. Koel en ongevoelig      

e. Empathisch en sympathiek     

 

23. Zoek je zonneteken op en schrijf de overeenkomstige 

kernwoorden op. Gebruik je handout van Planeten en Tekens en 

de tabel hieronder om de trefwoorden bij elk bouwblok te 

schrijven (Planeet en teken). 
 

Planeet: de Zon Je teken: ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Met mijn Zon in ……………………… ben ik iemand die ….. 
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LAAG 3: DE HUIZEN 
 

24. Welk huis (I tot XII) hoort bij welk levensterrein? 
 

Beschrijving Huis 

a. Professionele situatie, sociale status, reputatie, structuren in de 
maatschappij, een van de ouders (traditioneel de moeder; vandaag eerder 
de vader, maar kan ook nog de moeder zijn) 

 

b. Affaires, het huwelijk, intieme vriendschappen, contracten, rechtszaken, 
openlijke vijanden 

 

c. Persoonlijkheid, uiterlijk, eerste indruk  

d. Mystiek, mentale gezondheid, het collectief onbewuste, vaagheid, 
zelfbedrog, afzondering (ziekenhuizen, gevangenissen, instellingen, …), 
grote dieren 

 

e. Eigen bezittingen, geld en goederen, verdiensten, vaardigheden, 
meesterschap, verhandelen van goederen, zelfwaarde, talenten 

 

f. Dagelijkse routines, gezondheid, verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, 
personeel, ondergeschikten, het collectief bewuste, kleine (huis)dieren 

 

g. Gelijkgezinden, grote groepen, internationale organisaties, vrienden en 
vriendschap, verwachtingen en wensen, bestaande structuren doorbreken 

 

h. Uitwisseling, korte affaires en contacten, buren, brieven, e-mails, telefoon, 
computers, (digitale) machines, kranten, korte reizen, broers en zussen 

 

i. Levensvisie, religie, overtuigingen, vertrouwen, filosofie, verre reizen, 
hoger onderwijs, publicaties, relaties door het huwelijk  

 

j. Thuis (het huis), afkomst, waar we ons veilig en thuis voelen, leeftijd, 
familie, een van de ouders (traditioneel de vader; vandaag eerder de 
moeder, maar kan ook nog de vader zijn) 

 

k. Liefdeszaken, nakomelingen, creatieve zelfexpressie (letterlijk en 
figuurlijk), artistieke creativiteit, plezier, spel, gokken 

 

l. Geld en bezit van anderen, erfenissen, banken, belastingen, dood, (weder-
)geboorte, seksualiteit, transformatie, geheimen, persoonlijk onbewuste 

 

 

25. Zoek nu je Ascendant of het rijzende teken op in je kaart en 

schrijf de overeenkomstige kenmerken neer. De Ascendant is de 

manier waarop je jezelf presenteert in de wereld, en maakt zo 

de link met het 1ste Huis. Welke eerste indruk geef jij anderen? 
 

Mijn Ascendant is …………………………………., wat betekent dat ik me toon in de wereld als …. 
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De Ascendant van mijn buur is …………………………………., wat betekent dat h/zij zich toont in 

de wereld als …. 

 

 

 

 

26. Neem de verhalen die je samenstelde over jezelf uit oefening 20 

(Planeet de Zon en het Teken) en probeer het Huis toe te 

voegen. Gebruik opnieuw de kernwoorden uit je handout om je 

te helpen je verhaal te vervolledigen. 
 

De Zon Het Teken Het Huis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Met mijn Zon in ……….. ben ik iemand die ….. 
 
 
 
 
 
 
 
… in het levensterrein van …. 
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27. Welke Planeet, Teken en Huis hoort bij welke persona? (Negus, 

48, p179) 
 

Iemand die … 

1. … vanwege een gevoel van materiële onzekerheid behoefte heeft 
aan een gevestigde godsdienst en op originele wijze de 
leerinstellingen interpreteert. 

 

2. … een agressieve partner kiest, die hij het initiatief in de relatie 
laat nemen, of hij is de agressieve en initiatief nemende partner.  

 

3. … thuis behoefte aan zekerheid en statussymbolen heeft door 
schoonheid en luxe omgeven wil worden, alhoewel deze 
schoonheid een conservatief, streng karakter zal dragen. 

 

4. … als belangrijke eigenschappen van zijn persoonlijkheid 
zelfopoffering en plichtsgevoel kent. 

 

5. … beschermend van aard is, maar wel van de macht geniet die 
gepaard gaat met het beheren van andermans geld en goed. 

 

6. … eindeloos veel informatie vraagt over te ondernemen korte 
reizen en uitstapjes, maar toch verdwaalt, hoe dan ook.  

 

7. … ijdel genoeg is om de aandacht, die hem via de 
communicatiekanalen uit zijn beroepsomgeving bereikt, te 
aanvaarden als iets wat hem toekomt.  

 

8. … emotioneel intens betrokken is bij groepen en daarin 
zelfvoldoening vindt.  

 

9. … het best in zijn dagelijks werk met iemand kan werken met wie 
een emotionele band mogelijk is of met iemand die hij kan 
bemoederen.  

 

10. … zijn brood zou kunnen verdienen met snelle discussies over de 
groei en ontwikkeling van het individu, of over grote 
uitbreidingen van het spoorwegnet.  

 

 

Mogelijke antwoorden 

a. zA in h in XI 

b. zB in g in VI 

c. zC in e in X 

d. zD in j in IV 

e. zE in a in VII 

f. zF in c in II 

g. zG in l in I 

h. zH in b in IX 

i. KI in f in III 

j. zJ in d in VIII 
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LAAG 4: DE ASPECTEN 
 

28. Welke aspecten noemen we harmonieus of ‘gunstig’ (H) en 

welke disharmonieus of ‘ongunstig’ (D)? 
 

a. Conjunctie 

b. Oppositie 

c. Driehoek 

d. Vierkant 

e. Sextiel 

 

29. Welke uitspraken zijn waar? Duid aan met een W. (Astro II, 73 + 

74, p204) 
 

a. Een oppositie is een twijfelaspect, waarbij je heen en weer wordt geslingerd 

tussen de betreffende planeetkrachten 

b. Het is een gunstig aspect, waarbij de twee planeetkrachten elkaar ondersteunen 

en helpen 

c. Met een vierkantsaspect zullen we elke weerstand vermijden, zodat van de 

planeetkrachten weinig resultaat te zien is 

d. Met een ongunstig aspect als een vierkant zullen we voor verbetering ijveren 

(strijden) met een constructief resultaat. 

 

30. Neem je eigen horoscoop. Zoek enkele aspecten met de Zon en 

de Maan en probeer betekenis van de samenwerking in een 

verhaal te schrijven. Probeer het eventueel samen met je buur 

als je dat makkelijker vindt.  
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