
LAAG 2 

DE TEKENS VAN 
DE DIERENRIEM



3. De Dierenriemtekens

 In de buitenste cirkel van de 
horoscoop 

 Startend bij de Ram, de Stier, de 
Tweelingen, etc. tot de Vissen

 Babylonische uitvinding, verder 
ontwikkeld door de Grieken, met 
beelden van Babylonische, Griekse en 
Egyptische mythen

 PLANETEN: drijvende krachten = WAT

 TEKENS: manier van gedragen = HOE

 Evolutie van het ik/ego (Ram) naar 
het collectieve (Vissen)



“Knowing others is wisdom.
Knowing yourself is enlightenment.”

~ Lao Tzu,
Klassieke Chinese filosoof



Symbolen voor de 12 Tekens

11234567za KKb c d e f

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw Maagd

11234567g h i j k l

Weegschaal Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen



Imum Coeli

Ascendant Descendant

Midhemel
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Volgorde
 Tegenwijzersin

 Beginnend onder
de ascendant



Ram a
Ik ben

 Energie van de lente

 Haantje de voorste, wil 
de eerste zijn

 Bepaalt het tempo

 Moedige pionier

 Dapper, vurig en  
ongeduldig

 Neemt initiatief

 Stuurt energie met grote 
snelheid naar een doel



Stier b
Ik heb

 Kalm en rustig

 Aards en berekend

 Plezier in de natuur en 
sensualiteit 

 Doet dingen traag, 
vastberaden en koppig

 Werkt hard zoals de 
boer om dan te oogsten 
wat je zaait

 Materialistisch, bezit 
geeft zekerheid



Tweelingen c
Ik denk

 Draagt een zekere 
dualiteit in zich

 Verdeeld tussen uitersten

 Lichtheid en handigheid

 Beweegt zich makkelijk 
tussen de twee

 Communicatie, taal, 
dialoog, uitwisseling, 
netwerken, leren voedt de 
geest, kennis verzamelen

 Nood aan variatie



Kreeft d
Ik verzorg

 Beschermend (scharen)

 Verzorgt, voedt, 
verdedigt, wil veilig 
stellen

 Focus op familie, stam

 Wat familiair en veilig 
voelt

 Verdedigt territorium 
met verve

 Zeer intuïtief, instinct, 
(buikgevoel), sensitief 
en emotioneel eerder 
dan rationeel of logisch



Leeuw e
Ik wil

 Trots en koninklijk
 Handelen dapper en 

met het nodige drama
 Gevoel van grootsheid 

en allure van een 
hoofdrolspeler

 Teken van warmte en 
intelligentie

 Focus op creatieve  
uitdrukking en 
speelsheid

 Leider, loyaal, trouw



Maagd f
Ik help

 Voorzichtig, ordelijk, 
precies

 De vakman of ingenieur

 Bescheiden, 
gereserveerd

 Streeft naar praktisch 
nut en resultaat

 Scheidt het kaf van het 
koren

 Beheerst de vertering

 Onderzoek, analyse, 
evaluatie en evolutie



Weegschaal g
Ik relateer

 Proces van afwegen en 
balanceren

 Uitstekende bemiddelaars, 
diplomaten 

 Moeite met beslissen, veel 
twijfel

 Begaan met fair play en  
rechtvaardigheid

 Duaal teken: 
geïnteresseerd in relaties, 
verbinding tussen mensen

 Sociaal vaardig, 
diplomatisch, charmant



Schorpioen h
Ik transformeer

 Mysterie van dood en 
wedergeboorte

 Gevoel voor crisis en 
drama

 Gepassioneerd, intens

 Niet oppervlakkig

 Geheimzinnig, staan op 
hun privacy, diepgang

 Vastheid, trouw, moeite 
om los te laten

 Ofwel meedogenloze 
uitschakeling wanneer 
ze het nodig achten



Boogschutter i
Ik verkondig

 Half man, half paard

 Lange reizen, filosofie, 
ontwikkeling, avontuur, 
ervaring

 Hebben plaats nodig 
om hun beeld neer te 
zetten

 Moedig, optimistisch, 
vol vertrouwen

 Groter voelt beter

 Instinct om iets te 
bereiken en zich vrij te 
voelen



Steenbok j
Ik bereik

 Half vis, half geit, een 
Mesopotamische god die 
burgerlijke orde brengt, 
regels en een draaiend 
systeem

 Waardigheid, maturiteit, 
reserve

 Kan lang en hard werken 
met grote concentratie en 
felle vastberadenheid

 Meest productieve en 
praktische teken

 Maakt plannen en voert 
ze uit



Waterman k
Ik vernieuw

 Non-conformist, eigenwijze 
onafhankelijke geest

 Speelt het spel volgens eigen 
regels

 Nood aan vrijheid vanuit 
vernieuwen en 
experimenteren

 De waterdrager is begaan 
met het algemeen welzijn 

 Interesse in horizontale 
sociale structuren en 
gelijkwaardigheid

 Ietwat afstandelijke, 
logische, uitvoerende 
aanpak



Vissen l
Ik droom

 Desintegratie, oplossen

 Sluit de cirkel, om te 
herbeginnen bij 
wedergeboorte

 Ziet geen grenzen of 
duidelijke verdelende 
lijnen

 Heeft de neiging om de 
inhoud van elke planeet te 
vervagen

 Sterktes: verbeeldingszin 
(dromen, fantasie), 
aangeboren gevoel voor 
het spirituele, dient een 
hoger doel (>< ego)



De Tekens in het kort: wanneer ben jij blij?

 Ram  a “Ik wil zijn”

 Stier b “Ik wil hebben”

 Tweelingen c “Ik wil denken”

 Kreeft d “Ik wil verzorgen”

 Leeuw e “Ik wil me uitdrukken”

 Maagd f “Ik wil helpen”

 Weegschaal g “Ik wil verbinden”

 Schorpioen h “Ik wil transformeren”

 Boogschutter i “Ik wil mijn visie verkondigen”

 Steenbok j “Ik wil bereiken”

 Waterman k “Ik wil vernieuwen”

 Vissen l “Ik wil dromen”



De Elementen

In de astrologie werken we met 4 elementen

AARDE VUUR WATER LUCHT



Wat zijn 
Elementen? 

(1/2)

 Basis = het ontstaan van de 
kosmos uit 4 natuurlijke  
elementen: vuur, aarde, lucht 
en water.

 Eigenschappen van de 
natuurlijke elementen vertaald 
naar menselijke karakters = de
basistrekken van iemands 
wezen en temperament

 De vier elementen zijn ruime 
categorieën met een zekere 
gelijkenis.



Wat zijn
Elementen? (2/2)

 C.G. Jung introduceerde de 
4 kosmische elementen in 
de psychologie = de 
psychologische typologie

 Daar koppelde hij 
bijhorende menselijke
basisfuncties aan

 Zo heeft hij een modern 
psychologisch begrip van 
deze traditionele 
categorieën gemaakt



Energie van de Elementen

VUUR  assertief, speels, actiegericht, enthousiast, loyaal, stralend

 agressief, arrogant, dominant, overheersend, impulsief

AARDE  realistisch, praktisch, gegrond, sensueel, betrouwbaar

 koppig, koud, lomp, traag, onverschillig

LUCHT  communicatief, sociaal, intellectueel, gevat, sociaal, logisch

 grillig, eigenwijs, oppervlakkig, nerveus, onrustig

WATER  empathisch, gevoelig, sensitief, intuïtief, rijke verbeelding, visie

 humeurig, onstabiel, gemakzuchtig, plakkerig, kwetsbaar



2 manieren om met Elementen te werken

A. TEKENS

 Vuurtekens
Ram, Leeuw, Boogschutter

 Aardetekens
Stier, Maagd, Steenbok

 Watertekens
Kreeft, Schorpioen, Vissen

 Luchttekens
Tweelingen, Weegschaal, Waterman

B. PLANETEN

In welke tekens staan de meeste
planeten in je horoscoop? Welk 
element is dan het meest aanwezig?
Bv. Zon in Ram = vuur of Maan in 
Stier = aarde, …
 VUUR = 12%

 AARDE = 28%

 LUCHT = 50%

 WATER = 12%



A. De Elementen in de Tekens

VUUR
Ram


Leeuw


Boogschutter


AARDE
Stier


Maagd


Steenbok


LUCHT
Tweelingen 


Weegschaal


Waterman


WATER
Kreeft


Schorpioen


Vissen




A. De Elementen in de Tekens

VUUR

WATER

LUCHT

AARDE



Elementen en kernkwaliteiten van Aristoteles

VUUR

 LUCHT

WATER

AARDE

 Heet en droog

 Heet en vochtig

 Koud en vochtig

 Koud en droog



Elementen en kernkwaliteiten van Aristoteles

VUUR

 LUCHT

WATER

AARDE

 Heet en droog

 Heet en vochtig

 Koud en vochtig

 Koud en droog



Welke Elementen gaan goed samen?

OPTIMAAL

WATER + AARDE

VUUR + LUCHT

ZELFDE ELEMENT + ZELFDE
ELEMENT (AARDE+AARDE)

NIET OPTIMAAL

AARDE + VUUR

AARDE + LUCHT

WATER + VUUR

WATER + LUCHT



Welke Elementen gaan goed samen?

 AARDE + VUUR
aarde blust vuur en vuur brandt 
aarde af >> niet optimaal

 AARDE + WATER
dankzij water kan er in de aarde 
iets groeien >> optimaal

 AARDE + LUCHT
de combinatie brengt niet echt 
reactie teweeg >> niet optimaal

 VUUR + WATER
water blust vuur en vuur doet water 
koken of verdampen >> niet optimaal

 VUUR + LUCHT
vuur heeft lucht nodig om te branden 
>> optimaal

 WATER + LUCHT
water en lucht samen geeft 
luchtbellen >> niet optimaal

Om te weten welke Elementen goed samengaan, grijp je best even terug 
naar je natuurkundelessen. Waar treedt een goeie reactie op, waar niet?

 Zelfde element + zelfde element (bv. WATER + WATER) = ook positief.



B. Planeten in de Elementen



B. Planeten in de Elementen

 We kijken naar alle planeten. In welke 
tekens staan ze? Welk element komt 
met die tekens overeen? 

 Weergegeven in aantal of percent (%)

 Elke planeet heeft een gewicht en zo 
kom je uit op de percentages. Het astro
programma rekent dat voor je uit. 

 Vaak heb je 1 of 2 fel benadrukte 
elementen en 1 of 2 minder 
vertegenwoordigde elementen.



VUUR DOEN | actie, daadkracht, 
temperament, intuïtie

AARDE WAARNEMEN | nuchter, 
stabiliteit, waarnemend 
vermogen

LUCHT DENKEN | communiceren en, 
humor, foert zeggen, 
relativeringsvermogen

WATER VOELEN | aanpassen, empathie, 
aanvoelen, relaties, sensitief

B. Planeten in 
de Elementen



Samengevat

A. ELK TEKEN BEHOORT TOT 
EEN BEPAALD ELEMENT

Teken per teken apart

 Stier = aarde

 Waterman = lucht

 Boogschutter = vuur

 Kreeft = water

B. DE PLANETEN IN DE TEKENS GEVEN EEN 
TOTAALGEWICHT VAN DE ELEMENTEN

Alle planeten in de tekens samen

 VUUR = 12%

 AARDE = 28%

 LUCHT = 50%

 WATER = 12%



De Tekens inoefenen!

1. b. Ram za

2. g. Stier b

3. a. Tweelingen c

4. i. Kreeft d

5. k. Leeuw e

6. e. Maagd f

7. d. Weegschaal g

8. l. Schorpioen h

9. f. Boogschutter i

10. h. Steenbok j

11. j. Waterman k

12. c. Vissen l

Oplossingen: oefening 6



De Tekens inoefenen!

1. i. Boogschutter i

2. g. Maagd f

3. l. Waterman k

4. b. Stier b

5. f. Kreeft d

6. e. Ram a

7. d. Tweelingen c

8. j. Vissen l

9. k. Steenbok j

10. h. Weegschaal g

11. a. Schorpioen h

12. c. Leeuw e

Oplossingen: oefening 7



De Tekens inoefenen!

a. 4 en 5

b. 2 en 8

c. 3 en 7

d. 1 en 6

Oplossingen: oefening 8



De Tekens inoefenen!

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

Oplossingen: oefening 9



De Tekens inoefenen!

Klassikaal verbeteren als herhaling
aan het begin van les 3.

Oefening 10 tot 22: thuis



4. Planeten en Tekens
combineren

 Bij elke planeet hoort een 
teken van de zodiak

 Het combineren van de 
Planeten in de Tekens geeft 
een eerste blik op een 
horoscoop en iemands 
persoonlijkheid



4. Planeten en Tekens combineren: voorbeeld

 De PLANEET is WAT

 Het TEKEN is HOE

 Als je Zon in de Waterman staat, 
is het je persoonlijk doel om je 
diepste zijn te laten stralen (Zon)
op een unieke en vernieuwende
manier. Door je natuurlijke 
behoefte aan vrijheid en 
gelijkwaardigheid hou je er niet 
van door regels of autoriteit 
beperkt te worden (Waterman).

PLANEET TEKEN

De Zon A Waterman k

 Je diepste zijn

 Wilskracht, ratio

 Persoonlijk doel

 Vernieuwer

 Nood aan vrijheid 

en gelijkheid

 UniekH
O

E 
W

A
T



4. Planeten en Tekens combineren: illustratie

PLANEET TEKEN

Venus D Schorpioen h

 Liefde

 Schoonheid

 Harmonie, 

veiligheid

 Relaties

 Intens

 Passioneel

 Diepgang

Macht

 Geheimdoenerij

Heb je Venus in Schorpioen, dan 
zoek je naar een intense en 
passionele (Schorpioen) partner-
relatie (Venus) waarin seks en 
macht (Schorpioen) een 
belangrijke rol spelen. 
Wellicht ben je zelf niet dominant 
omdat je houdt van harmonie en 
veiligheid (Venus). 
Je wordt in de kunst en in relaties
(Venus) aangetrokken (Venus) 
door pure schoonheid (Venus), en 
door diepgang, mysterie en 
geheimzinnigheid (Schorpioen).



Even oefenen!

1. Lees de voorbeelden uit 
‘Introducing Astrology’ van de 
Faculty of Astrological Studies.

2. Probeer thuis de zelfstudie-
oefening.

3. Laat me weten hoe dat ging.

Handout: Planeten en Tekens 
combineren



Even oefenen!

1. Zoek de Zon op in je horoscoop en het 
teken waarin ze staat. 

2. Gebruik de handouts en de 
kernwoorden. Zet de woorden eerst in 
de tabel om een paar ideeën te krijgen 
over mogelijke combinaties voor de 
betekenis.

3. Onthoud: de planeet is de archetypische 
drijvende kracht (Bv. Mercurius – de 
behoefte aan communicatie) en het 
teken is de manier waarop dit gebeurt 
(Bv. Ram – direct, snel, krachtig)

4. Leg dan je verhaal voor aan je buur.

Oefening 23 in je handout


