
LAAG 4 

DE ASPECTEN



Aspecten:
planeten combineren

 Planeten zijn met elkaar 
verbonden door lijnen in je 
horoscoop

 Deze lijnen heten ASPECTEN

 Een ASPECT = de relatie of 
energie-uitwisseling tussen twee 
planeten

 Een ASPECT = de afstand in 
graden tussen twee planeten (of 
hoek) 



Aspecten:
planeten combineren

 Neem eender welk paar planeten
en bedenk wat er zou gebeuren 
als we hun energieën combineren.

 Bv. als we Mercurius en Saturnus 
combineren

 Mercurius = de capaciteit of kracht om te 
verbinden, te communiceren, te denken en te 
bewegen

 Saturnus = de capaciteit of kracht om te 
structureren, te consolideren, te manifesteren 
en de zaken serieus te nemen





Aspecten: planeten combineren
MERCURIUS SATURNUS MERCURIUS + SATURNUS

Taal Oud Spreekt Latijn en Grieks

Taal Structuur Interesse in grammatica

Communicatie Praktisch Blijft bij de feiten

Leren Beroep Een onderwijzer of professor

Kennis Respect Vraagt respect voor zijn kennis

Informatie Serieus Schrijver van technische stukken

Spreken Gereserveerd Kiest voorzichtig zijn woorden

Kranten Authoriteit Een hoofdredacteur van de krant

… … …



Aspecten:
planeten combineren

Hoe makkelijk of moeilijk het is
voor die persoon om de krachten
van de planeten te laten samen-
werken, wordt weergegeven door
het type aspect.

Soms is de samenwerking van planeten 
comfortabel en constructief, soms vraagt 
de samenwerking een behoorlijke stretch.



Aspecten: 
planeten combineren

Twee soorten aspecten

 Majeure aspecten (major)

 Mineure aspecten (minor)



Majeure aspecten (5, vaakst gebruikt)

ASPECT SYM-
BOOL

VERDEELT DE 
CIRKEL IN

HOEK IN 
GRADEN

BETEKENIS

Conjunctie
(Conjunction) zzm 1 0°

Eenheid: beide planeten versterken elkaar en werken 
samen als een derde kracht, nooit los van elkaar

Oppositie
(Opposition) n 2 180°

Tegengesteld én complementair, een spanningsaspect, 
heen en weer geslingerd worden tussen 2 planeten

Driehoek
(Trine) p 3 120°

Gemak, harmonie, natuurlijke skills, talent dat als 
vanzelfsprekend is en gaat, kansen, opportuniteiten

Vierkant
(Square) o 4 90°

Een groeilijn, spanningsaspect, druk om tot actie te 
komen, constructief, vraagt actie en inspanning

Sextiel
(Sextile) q 6 60°

Vriendelijke en natuurlijke samenwerking, creativiteit, 
gaven, plezier via minimale inspanning, minder sterk dan 
driehoek



Voorbeeld
van een aspect

 Zoek de kortste afstand tussen
2 planeten.

 In de buitenboog tel je 3 
tekens van 30° tussen Zon en 
Maan: samen 90°, dus een
vierkantsaspect.

 Als je vanuit het midden van 
de cirkel een straal maakt naar
de Maan en de Zon, dan is de 
hoek tussen beide stralen 90°.



Majeure aspecten op een rij

Conjunctie (m) 0° Sextiel (q) 60° (1 teken tussenlaten)



Majeure aspecten op een rij

Vierkant (o) 90° n (2 tekens tussen) Driehoek (p) 120° (3 tekens tussen)



Majeure aspecten op een rij

Oppositie (n) 180° (5 tekens tussen) Inconjunct (s) 150° (4 tekens tussen)



Mineure aspecten (14-tal, zelden gebruikt)

ASPECT SYM-
BOOL

HOEK IN 
GRADEN

BETEKENIS

Inconjunct
(quincunx) =:;s 150°

Frustratie en ergernis tussen de planeten, moeilijker te realiseren 
potentieel, leidt niet tot actie en niet tot gemakzucht

Quintiel v 72° Artistiek talent dat niet door majeure aspecten wordt aangegeven

Bi-quintiel w 144°
Artistiek talent waar je je maar vaag bewust van bent. Gevoelige 
mensen kunnen de talenten ontwikkelen tot creatieve krachten

Half-sextiel 
(semi-sextiel) zzzr 30°

Naast elkaar liggende tekens, ietwat tegengesteld, want behorend
tot verschillende elementen en kruisen

Half-vierkant t 45°
Minder opvallend spanningsaspect dat uitdaagt om te leren en te
groeien, maar vaak ook vermeden wordt waardoor groei niet gaat



Een ORB = de toegestane afwijking, of marge, tussen planeten om nog 
als een bepaald aspect te gelden en invloed te hebben op elkaar.

Voorbeeld: een vierkantsaspect beslaat 90°

 Is de afstand tussen de planeten 94°? → ook als vierkant gezien. 

 Is de afstand groter, bv. 101°? → dan niet, er is dan geen aspect. 

 Hoe nauwer de orb, hoe sterker de werking. Een vierkant tussen 
planeten die exact 90° van elkaar staan, is sterker dan een van 94°.

Aspecten: orbs of afwijkingen



Aspecten: standaard orbs 
of afwijkingen

 Standaard orbs bedragen 6° à 7° voor
majeure aspecten

 Standaard orbs bedragen tussen de 2° en 3°
voor mineure aspecten

 Voor de Zon en de Maan worden vaak orbs 
genomen tot 8° à 10° (want deze planeten
gaan het snelst)

 Niet alle planeten ontvangen aspecten



ASPECT zA B C D E F G H I J

Conjunctie 4° 5° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4°

Oppositie 4° 5° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4°

Driehoek 4° 5° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4°

Vierkant 4° 5° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4° 4°

Sextiel 3° 4° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°

Inconjunct 3° 4° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°

Aspecten: Adara’s orbs of afwijkingen



ASTROSCOOP



Aspecten: indeling

 Rood: disharmonieus/ongunstig
 Oppositie (hier: gestippeld)
 Vierkant (hier: vol)

 Groen: harmonieus/gunstig
 Driehoek (lang vol)
 Sextiel (korter vol)

 Blauw: harmonieus of disharmonieus
 Conjunctie (vol)

 Blauw: frustratie
 Inconjunct (gestippeld)



Aspecten: hulpwoorden voor je verhaal

 Conjunctie: De energie van planeet A ‘werkt samen met’ de energie 
van planeet B (dit kan ofwel comfortabel, ofwel lastig zijn)

 Oppositie: Planeet A ‘is niet in lijn met’ planeet B, of ‘je wordt heen 
en weer geslingerd tussen planeet A en planeet B’. Wat je 
instinct als eerste impuls aangeeft, is de juiste keuze. Dat 
is de ene keer planeet A, de andere keer planeet B. Het 
doel is niet óf A, óf B kiezen, maar én A, én B integreren. 
Tegengestelden zijn complementair.

 Vierkant: Dynamisch: planeet A ‘verbindt zich met’ planeet B ‘op een 
constructieve manier’, ‘neemt actie om te groeien’

 Driehoek: Planeet A ‘werkt heel goed samen met’ planeet B (vanzelf)

 Sextiel: Planeet A ‘werkt redelijk goed samen met’ planeet B



Even oefenen!

a. Conjunctie = H of D

b. Oppositie = D

c. Driehoek = H

d. Vierkant = D

e. Sextiel = H

Oefening 28 in de handout 



Even oefenen!

a. Waar

b. Niet waar

c. Niet waar

d. Waar

Oefening 29 in de handout



Even oefenen!

Spelen met de aspecten in je eigen 
horoscoop!

Welke aspecten maakt de Zon? 
Probeer ze een voor een uit te 
leggen aan de hand van de 
combinatietechniek van de 
tabellen.

Welke aspecten maakt de Maan?

Oefening 30 in de handout



8. Je horoscoop lezen: stappenplan

1. Stap 1: Maak je horoscoop online en druk hem af

2. Stap 2: Zon, Ascendant en de Maan in Teken, Huis en Element

3. Stap 3: Aspecten van de Zon en de Maan

4. Stap 4: Heersers van de Zon en de Maan

5. Stap 5: Herhaal stappen 3 en 4 voor de andere planeten: aspecten en heersers



Stap 1: Maak je kaart en druk ze af (1/5) 

 Ga naar www.astro.com, registreer gratis en log in 

 Ga naar ‘Mijn Astro’

http://www.astro.com/


Stap 1: Maak je kaart en druk ze af (2/5) 

 Klik onderaan op ‘Nieuwe Astro gegevens toevoegen’



Stap 1: Maak je kaart en druk ze af (3/5) 

 Vul alle geboortegegevens in klink op ‘Vervolg’



Stap 1: Maak je kaart en druk ze af (4/5) 

 Kies ‘Horoscooptekening, Ascendant’ onder ‘Gratis Horoscopen’



Stap 1: Maak je kaart en druk ze af (5/5) 

 Klink op de naam die je 
net invoerde in de lijst

 De horoscoop wordt 
getoond (zie rechts)

 Klink in de kaart
 De kaart opent in een 

nieuw venster
 Rechtermuisklik en 

kies ‘Afdrukken’ in het 
pop-up menu

 Yay! Je hebt net je 
eerste horoscoop 
afgedrukt! ☺



Stap 2: Zon, Ascendant en Maan 
in Teken, Huis en Element

 De Zon 
 Welk Teken?
 Welk Huis?
 Welk Element?

 De Ascendant
 Welk Teken?
 Altijd Huis I
 Welk Element?

 De Maan
 Welk Teken?
 Welk Huis?
 Welk Element?

 A
 In k
 In Huis V
 In Lucht (cf k))

 P
 In f
 Altijd Huis I
 In Aarde (cf f)

 B
 In g
 In Huis II
 In Lucht (cf g)

 Levensdoel is innoveren en 
challengen door unieke 
talenten in te zetten, 
zichzelf creatief en 
rationeel uit te drukken.

 Komt gereserveerd over, 
competent, nuchter, 
georganiseerd, betrouw-
baar. Wil er goed uitzien en 
goed gekleed gaan. 

 Zoekt emotionele zekerheid 
adhv materieel bezit en 
creatief toepassen van 
talenten. Verkiest 
harmonische relaties. Zoekt 
innerlijke balans.



Stap 3: Aspecten van de  Zon  en de Maan

 Kijk in de tabel op je afgedrukte 
kaart 

 Zoek de symbolen op van de 
aspecten in de kolom van de Zon

 Identificeer de symbolen van de 
aspecten

 Combineer de betekenis van de 
Zon met de planeet waarmee ze 
een aspect vormt. Tips om je 
verhaal te beginnen schrijven, 
vind je op de volgende dia. 

 Doe hetzelfde voor de Maan



Stap 3: Aspecten – hulpwoorden voor je verhaal

 Conjunctie: ‘de energie van Planeet A werkt samen met de energie 
van Planeet B’ (dit kan ofwel comfortabel, ofwel lastig zijn)

 Oppositie: Planeet A ‘is niet in lijn met’ Planeet B, of ‘de energie 
wordt heen en weer geslingerd tussen Planeet A en 
Planeet B’. Wat je instinct als eerste impuls aangeeft, is de 
juiste keuze. Dat is de ene keer Planeet A, de andere 
keer Planeet B. Het doel is niet óf A, óf B kiezen, maar én 
A, én B integreren. Tegengestelden zijn complementair.

 Vierkant: Planeet A ‘verbindt zich met’ Planeet B ‘op een 
constructieve manier’, groeilijn, actie nemen

 Driehoek: Planeet A ‘werkt heel goed samen met’ Planeet B (vanzelf)

 Sextiel: Planeet A ‘werkt redelijk goed samen met’ Planeet B



Stap 4: Heersers van de Zon en de Maan (1/2)

 Zoek je Zonne-
teken op

 Zoek de heerser 
(planeet) van dat 
teken op

 Zoek die planeet in 
je kaart
 In welk Huis?

 In welk Teken?

 In welk Element?

 k 

 Heerser van k 
is H Uranus

 H staat in de 
horoscoop in
 Huis III

 h

 Water (h)

Begin je verhaal voor de 
heerser van de Zon. De 
heersende planeet en zijn 
positie geven extra info 
over je levensdoel (je Zon):

 Het is het levensdoel van 
deze persoon om in 
communicatie en denken 
met de directe omgeving 
(huis III) diepgaand, 
psychologisch (h) contact 
te leggen met een gezonde 
dosis empathie (water). 
Deze persoon houdt niet 
van prietpraat of 
oppervlakkige contacten.



Stap 4: Heersers van de Zon en de Maan (2/2)

 Herhaal voor de 

Maan

 B in g

 Heerser van g 
is D Venus 

 D staat in de 
horoscoop in
 Huis V

 Kk

 Lucht (k)

 Deze persoon zoekt 
emotionele zekerheid (B) 
door zichzelf uit te drukken 
(Huis V) op een originele 
(k), creatieve (Huis V) en 
artistieke manier (D). 
Schoonheid, liefde en 
romantiek (D) helpen om 
innerlijke vrede en balans 
te vinden (g). Deze 
persoon waardeert het 
verfijnde (D) in het leven 
zoals in muziek, koken, 
kunst, fotografie, … Zichzelf 
omringen met mooie 
spullen geeft een gevoel 
van rust, vrede en een 
grotere innerlijke stabiliteit.



Stap 5: Herhaal voor de andere planeten: 
Aspecten en heersers

 Start in Huis I: Staan hier planeten? Indien wel:

 Teken + Element + Kruisen

 Aspecten

 Heerser

Indien niet: er zijn geen noemenswaardige problemen in dit domein

 Teken (vertelt je HOE dit levensterrein wordt geleefd en beleefd)

 Ga verder met de volgende huizen II, III, IV, V, …, XII



Aanbevelingen voor 
verdere studie



Aanbevolen lectuur: BASIS

Opmerking: NL versie in 
tweede druk sinds 15 
januari 2021

Cover eerste druk 



Aanbevolen klassieke lectuur: BASIS



Aanbevolen recentere lectuur: BASIS



Aanbevolen recentere lectuur: BASIS



Aanbevolen websites: www.astro.com

BASIS

 Basisaanbod gratis.

 Maandelijks abonnement 
met meer toegang (bv. tot 
transits, lange termijn-
voorspellingen, …)

 Basis van de astrologie 
uitgelegd door Liz Greene.

 Geboortedatabank van 
bekende mensen.

http://www.astro.com/


Aanbevolen websites: www.gooverscounseling.com

BASIS

http://www.gooverscounseling.com/


Aanbevolen websites: www.bloom.be

BASIS

http://www.bloom.be/


Aanbevolen websites: www.catharinaweb.nl

GEVORDERD (NL)

http://www.catharinaweb.nl/


Aanbevolen websites: www.cafeastrology.com

GEVORDERD (ENG)

http://www.cafeastrology.com/


Aanbevolen lectuur: GEVORDERD NL



Aanbevolen lectuur GEVORDERD ENG



Aanbevolen (ENG)

 www.astrology.org.uk

 Online astro opleiding

 Webinars

 Artikels

 Nieuws

 Grote namen o.a. Liz 
Greene, Robert Hand, 
Melanie Reinhart, …

http://www.astrology.org.uk/


Aanbevolen (ENG)

 www.astrologyzone.com

 Susan Miller

 Voorspellingen per teken
 Dagelijks 

 Maandelijks

 Jaarlijks

 Maandkalender (apart te 
bestellen)

http://www.astrologyzone.com/


Chani App

App van Chani
Nicholas met 
weekvoorspelling

Leuke astro apps

Know The Zodiac

Leuke app met 
dagelijkse forecasts

Co-star

Alternatieve voor-
stelling van de 
radix in een tabel

Astrostyle (€2,29)

App van de Astro
Twins, twee celeb
astrologen

Astrology Zone

App van Susan 
Miller met maand-
voorspelling



Instagram accounts om zelf astrologie te leren



Instagram account om zelf astrologie te leren



Instagram account om zelf astrologie te leren



Instagram account: astrologie en therapie



Instagram accounts: actuele astrologie



Instagram accounts: actuele astrologie  



PROFICIAT!

JE HEBT NET DE BASIS VAN DE 
ASTROLOGIE GELEERD!

Deze kennis is goud waard.

Veel plezier ermee en zoveel mogelijk oefenen maar nu.
One step at the time, time after time! Yes, you can!



!YAY!
WE HEBBEN NOG TIJD 

VOOR WAT MEER ASTROLOGIE



Oefening: Planeet, Teken en Huis

E.g.  in  Leeuw in Huis VI

WAT ons ego, ons zijn, ratio en wilskracht, waarom we op aarde zijn

HOE warm, enthousiast, leider, in de schijnwerpers staan, actie

WAAR door hard werken, verantwoordelijkheid nemen, doen wat 
verwacht wordt, zijn plicht doen, gezondheid

Conclusie

Deze man kan zijn kwaliteiten pas echt laten stralen wanneer hij de leiding 
kan nemen in een publieke rol. Verantwoordelijkheid dragen is zijn 
levensthema en plicht. Eigen gezondheid en die van anderen speelt een 
belangrijke rol. Hij speelt deze rol op een warme, enthousiaste, innemende, 
grootmoedige en eervolle manier. Hij wil veel bereiken.



Wie zou dit
kunnen zijn?

BARAK OBAMA



Oefening: Planeet, Teken en Huis

E.g.  in  in Huis XI
WAT ons ego, ons zijn, ratio en wilskracht, waarom we op aarde zijn
HOE stil, verlegen, sensitief, artistiek, dromerig, idealistisch
WAAR vriendschappen, toekomst, dromen, idealen en verwachtingen

Conclusie
Deze man kan echt zichzelf zijn en stralen wanneer hij kan ‘dienen’ en zijn 
artistieke talenten (muziek, design, grafisch, mode) kan realiseren. Hij heeft 
een idealistisch beeld van de toekomst en wil zijn dromen waarmaken. Hij 
houdt niet van de massa, omdat hij eerder verlegen is, maar hij is altijd 
bereid om een vriend in nood te helpen of op te vangen. Hij vermijdt 
conflicten om de rust te bewaren. Hij kan toekomstige trends en thema’s die 
leven in sociale groepen voorvoelen en op een artistieke manier vertalen. 



Wie zou dit
kunnen zijn?

STROMAE


