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Ik had nooit verwacht dat astrologie hét onderwerp zou zijn 
waarover ik maar niet uitgepraat raak, waarover ik het liefst de 
hele wereld vertel en waar mijn eerste boek over gaat. Ik zou me-
zelf namelijk niet per se beschrijven als een zweverig of superspi-
ritueel persoon. En astrologie is dat wel een beetje, toch?
 Zo dacht ik er enkele jaren geleden ook over, maar er was een 
ander gevoel nog sterker aanwezig: verbazing. Hoe konden in 
hemelsnaam zoveel mensen geloven dat zij precies hetzelfde in 
elkaar zitten als ieder ander die in die maand is geboren? Dat is 
toch complete onzin? Daar kwam nog bij dat mij tijdens mijn 
opleiding is verteld dat het schrijven van horoscopen op redac-
ties een klusje is waar om wordt geruzied. Tussen de nieuwsbe-
richten en humaninterestverhalen is het een fijne afwisseling. 
Eentje waarvoor je geen research hoeft te doen, want je kunt de 
complete tekst gewoon uit je duim zuigen. Dit frustreerde me 
toen al, maar blijkbaar niet genoeg om uit te zoeken hoe astrolo-
gie nou écht werkt. Dat kwam een jaar of twee daarna, toen ik op 
de redactie van een tijdschrift aan de slag ging met het vertalen 
van Engelse artikelen over – je raadt het al – astrologie. Ik vond 
het leuk om te doen, maar ergens voelde het niet goed om te 
schrijven over iets waarvan ik niet wist of het wel klopte.
 Ik nam me voor om te onderzoeken waar al die sterrenbeel-
den, hun beschrijvingen en horoscopen eigenlijk op gebaseerd 
waren. Ik werd extra nieuwsgierig door het feit dat er nog vier of 
vijf andere Schorpioenen op de redactie rondliepen die dag. Ik 
had even navraag gedaan en geen ander teken was zo goed verte-
genwoordigd als mijn ‘sterrenbeeld’ Schorpioen (toen noemde 
ik dat nog mijn sterrenbeeld, zoals jij misschien nu (alleen) je 
sterrenbeeld kent).
 Hoe leuk ik al die Schorpioenen ook vond, ze waren wel alle-
maal heel anders dan ik. Ik zocht op Google naar ‘Schorpioen-
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eigenschappen’ en checkte of ik deze eigenschappen herkende. 
Dat deed ik. Een deel van mijn Schorpioen-collega’s ook, maar 
niet iedereen reageerde even enthousiast. Logisch ook, want hoe 
kunnen wij nou allemaal hetzelfde in elkaar zitten, puur omdat 
we in dezelfde maand zijn geboren? Kortom, mijn interesse was 
gewekt en ik ging op onderzoek uit. Dat is trouwens een typisch 
Schorpioen-trekje. Als je eenmaal je zinnen ergens op hebt gezet, 
stop je niet tot je precies weet hoe het zit.
 Makkelijk was het niet, hoor, om ‘de waarheid’ over astrologie 
te vinden. Ik stuitte op grote hoeveelheden informatie waarvan 
me algauw duidelijk was dat ik die niet serieus kon nemen. Na 
nog even verder te hebben gegraven vond ik informatie die me 
legit leek, maar die enorm ingewikkeld was. Denk: vol met woor-
den waar ik nog nooit van had gehoord (vaktermen, zo bleek la-
ter), weinig in het Nederlands en absoluut niet geschikt voor be-
ginners. Maar ondertussen was ik vastberaden om antwoord op 
al mijn vragen te vinden en dus zocht ik door. Ineens was daar de 
ascendant. Zie je, ik had gelijk! Dat sterrenbeeld is niet alles wat 
er is! Vervolgens maakte ik kennis met het maanteken en toen 
was er echt geen weg meer terug: ik moest alles weten. Ik maak-
te het mijn missie om uit te zoeken wat astrologie echt is en kon 
niet wachten om mijn ontdekkingen met anderen te delen. Dat 
deed ik door er artikelen over te schrijven, die (zoals ik stiekem 
al verwachtte) enorm goed werden gelezen.
 Je zou kunnen zeggen dat er in die tijd een obsessie is gebo-
ren, maar dat woord is te negatief. Ondertussen weet ik name-
lijk dat astrologie niet alleen heel erg leuk is, maar dat het ook 
daadwerkelijk een functie heeft. Ik had nooit verwacht er zo 
verknocht aan te raken, maar hier ben ik, nog net niet ontplof-
fend van enthousiasme om dit alles met je te delen. Ik kan me 
voorstellen (en hoop) dat je snel aan de slag wilt, maar laat me 
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je nog even uitleggen wat astrologie in de tussentijd voor mij is 
gaan betekenen.
 Zo was het in eerste instantie vooral heel leuk om uit te zoeken 
wat ‘het internet’ over je te zeggen heeft, afhankelijk van het mo-
ment waarop je bent geboren. Ik merkte dat mensen dat heel 
leuk vonden omdat ze nieuwsgierig waren of ze zichzelf erin 
zouden herkennen. Natuurlijk is dit een interessant aspect van je 
geboortehoroscoop (hoe deze er precies uitziet, ook de jouwe, 
daar kom ik zo op), maar het is niet het belangrijkste. Voor mij is 
astrologie namelijk vooral een hulpmiddel om mezelf beter te 
leren kennen én begrijpen. Dat klinkt misschien een beetje vaag, 
maar ik zal je een voorbeeld geven.
 Ik heb best weleens geworsteld met introvertie en extravertie. 
Ken je me goed, dan pas ik in dat laatste hokje. En toch had ik 
vroeger (en nu soms nog steeds) het idee dat ik op sommige mo-
menten echt niet mezelf kon zijn. Ik dacht namelijk dat ‘mezelf 
zijn’ inhield dat ik aanwezig was, volop gesprekken voerde met 
nieuwe en bekende mensen en dat ik ze flink aan het lachen 
maakte. Ik vind mezelf namelijk best wel grappig. Maar ja, dat 
viel in de praktijk vaak flink tegen. Als ik naar een verjaardag 
ging van iemand die ik niet goed kende, dan wilde ik het liefst op 
magische wijze verdwijnen. Ik was stikjaloers op mensen die zich 
in elke sociale situatie kunnen redden en zich met gemak bij 
ieder clubje voegen. Ik ben zo niet, ik ben het liefst met mensen 
die ik al ken. Graag ook niet te veel mensen tegelijk bij elkaar, 
maar goed, soms ontkom je er niet aan. Met verjaardagen bij ons 
thuis ‘vluchtte’ ik stiekem naar mijn slaapkamer. Even rust. Even 
niet nadenken over mijn houding en wat ik ook alweer moet zeg-
gen of vragen om niet ongeïnteresseerd over te komen.
 En toch zouden de meeste mensen mij niet als onopvallend of 
introvert omschrijven. Hoewel het ook absoluut niet zo is dat er 
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ook maar iemand honderd procent in het ene of in het andere 
hokje valt, snapte ik gewoon niet waarom ik het soms ineens wél 
kon. Mijn opa zegt weleens als ik weer de oren van zijn hoofd 
klets: ‘Haal jij tussendoor ook weleens adem?’ Mensen die me 
goed kennen, zullen dit beamen: ik kan non-stop praten. Ik heb 
veel te vertellen en vind het leuk als anderen naar me luisteren. 
Maar dan blijkbaar wel in een situatie waarin ik me op mijn ge-
mak voel.
 Je voelt vast al aankomen dat astrologie – mijn geboortehoro-
scoop dus – me hier interessante inzichten over heeft opgeleverd. 
Ik blijk een interessante tegenstelling in mijn horoscoop te heb-
ben zitten die erop wijst dat ik me graag terugtrek, maar ook 
sterk de behoefte voel om alles wat ik doe te delen met anderen. 
Natuurlijk kan ik ervan balen dat ik me niet altijd overal op mijn 
gemak voel, maar ik kan me ook verdiepen in waarom ik soms 
het ene gedrag vertoon en daarna weer het andere. Astrologie 
zorgt er op die manier niet alleen voor dat ik mezelf beter leer 
kennen, maar ook dat ik mezelf leer accepteren.
 Ik kan niet wachten om je alles uit te leggen over hoe jij ook die 
interessante inzichten over jezelf op kunt doen. En dat kun je 
allemaal leren aan de hand van het moment en de locatie waar je 
bent geboren. Ik hoop dat je klaar bent voor een flinke dosis 
zelfacceptatie, zelfkennis, zelfliefde en zelfvertrouwen, maar ook 
om te ontdekken wie je bent, waarom je doet wat je doet en hoe 
je nóg meer kunt worden wie je echt bent. Ik beloof je dat dit 
vooral heel leuk gaat worden. En o ja, dat we ver wegblijven van 
alles wat zweverig is.

Hoe kun je dit boek het beste gebruiken?
Hoewel dit boek slechts de basis van de astrologie behandelt, 
staat het bomvol met informatie. Om dit zo overzichtelijk mogelijk 
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voor je te maken beginnen we in hoofdstuk 1 met een introductie 
van je persoonlijke horoscoop. Misschien is dit helemaal nieuw 
voor je en heb je geen idee wat dit precies is. Geeft niets! Ik neem 
je stap voor stap mee door alle informatie die je nodig hebt. Zo 
laat ik zien hoe mijn persoonlijke horoscoop eruitziet en be-
schrijf ik uit welke onderdelen deze bestaat. Ook leg ik uit hoe je 
jouw eigen horoscoop kunt opvragen, want dan kan de fun pas 
echt beginnen.
 In de hoofdstukken die daarop volgen leg ik je uit welke plane-
ten er in je horoscoop staan. Om deze te kunnen duiden, heb je 
informatie nodig uit de hoofdstukken die pas later in het boek 
aan bod komen. Helemaal achter in dit boek vind je een aantal 
schema’s. Daarin vind je de symbolen die je ook in je horoscoop 
terugvindt. Voel je vrij om door te bladeren wanneer je wilt; dit 
boek hoeft absoluut niet chronologisch gelezen te worden. Ook 
is het helemaal oké om stukjes over te slaan als deze niet op jouw 
horoscoop van toepassing zijn. Maak het jezelf zo makkelijk mo-
gelijk. Om je daar een handje bij te helpen noem ik regelmatig 
dingen die je kunt opschrijven om ze zo makkelijker te begrijpen 
of beter te onthouden. Pak er dus gerust een notitieboekje bij.
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Hoofdstuk 1

Je horoscoop is veel meer dan alleen je sterrenbeeld
En zelfs dat ‘sterrenbeeld’ klopt niet helemaal
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Zoals ik eerder al uitlegde, startte mijn zoektocht naar hoe astro-
logie écht werkt met een heleboel ongeloof. No way dat iedereen 
die in dezelfde maand is geboren als ik hetzelfde in elkaar zit! 
Daarbij hielp het enorm dat er op mijn werk nog een stuk of vier 
Schorpioenen rondliepen, die allemaal zo anders waren dan ik. 
Waar de een af en toe bitchy uit de hoek kon komen (zie je die 
prikstaart van een schorpioen voor je?), was de ander poeslief 
met trekjes van een echte people pleaser. En ze waren allemaal 
geboren in ‘mijn’ geboortemaand. Allemaal met sterrenbeeld 
Schorpioen, maar allemaal totaal anders. Met een hoofd vol vra-
gen startte ik mijn zoektocht, maar makkelijk was het niet. Ik 
kwam er algauw achter dat astrologie veel ingewikkelder is dan 
ik dacht. Ik stuitte op ingewikkelde termen, wiskundig uitziende 
schema’s met talloze symbooltjes erin en een heleboel tegenstrij-
dige informatie. Of ik me daardoor heb laten tegenhouden? Ab-
soluut niet. Inmiddels weet ik dat het een echt Schorpioen-trekje 
is om ergens volledig in te duiken en niet te stoppen tot je er alles 
over weet. Dat moment is nog lang niet aangebroken, maar as-
trologie is veel te leuk om ondertussen niet met anderen te delen. 
En die typische trekjes, daar kom ik later op terug.
 Eerst even die wiskundige schema’s. Ik weet inmiddels dat het 
vrijwel niets met wiskunde te maken heeft, maar dat dat ingewik-
kelde schema een horoscoop is. Mijn horoscoop ziet eruit als een 
ingewikkeld schema, maar die van jou ook. Zodra je dit boek in 
duikt, leer je meer en meer over wat jouw persoonlijke horo-
scoop allemaal over je kan vertellen. Ik zal je alvast zeggen: dat is 
een stuk meer dan wanneer je op Google je ‘sterrenbeeld + eigen-
schappen’ intikt. Als je je eigen complete horoscoop erbij pakt, of 
die van een ander, zul je direct begrijpen waarom al die Schorpi-
oenen bij mij op het werk zo verschillen van elkaar, en dus abso-
luut niet op mij lijken. Toch kan ik me voorstellen dat je het een 
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stuk interessanter vindt om in je eigen horoscoop te duiken dan 
in die van mij of mijn collega’s. Geen zorgen, want dat is precies 
waarvoor ik je de nodige tips en informatie ga geven.
 Het moge duidelijk zijn, je horoscoop is veel meer dan alleen je 
sterrenbeeld. En weet je? Vanaf nu gaan we dat niet eens meer zo 
noemen. Je sterrenbeeld is namelijk niet wat je denkt dat het is. 
Officieel heet datgene wat jij kent als ‘je sterrenbeeld’ je zonne-
teken. Simpelweg omdat de zon in dit teken stond op het exacte 
moment dat jij werd geboren.
 Vandaar dat dit je ‘zonneteken’ wordt genoemd. Als je naar de 
maan in je horoscoop kijkt, en in welk teken deze stond toen je 
werd geboren, dan heb je je maanteken gevonden. Dat zonnete-
ken is dus helemaal geen overzicht van jouw volledige horoscoop 
(en dus je persoonlijkheid). Dat komt doordat alle andere plane-
ten die we kennen – denk aan Venus, Mars, de maan, Pluto en-
zovoort – ook aan de hemel stonden toen jij werd geboren. En 
ook die planeten stonden op een bepaalde plek, in een van de 
tekens die jij kent als sterrenbeelden.
 Dat klinkt misschien nog een beetje ingewikkeld, maar je persoon-
lijke horoscoop, ook wel geboortehoroscoop genoemd, is in feite 
niets anders dan een soort screenshot van de hemel, genomen op het 
exacte moment dat jij werd geboren. Daarop kun je zien dat – even 
ter illustratie – mijn zon in het teken Schorpioen stond. Hetzelfde 
geldt voor de maan. Als je die opzoekt, dan staat deze evengoed in 
een van de sterrenbeelden die je kent. In mijn horoscoop is dat Wa-
terman, wat dus van Waterman mijn maanteken maakt. En pas als je 
dat screenshot hebt bestudeerd, heb je het complete plaatje te pakken 
en kun je écht goede aannames doen op het gebied van astrologie. 
Een greep uit wat voor informatie jouw horoscoop je kan geven? 
Wat dacht je van je belangrijkste eigenschappen, hoe jij je in de liefde 
gedraagt of je absolute levensmissie? En dat is pas het begin!
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 Ik laat je hierbij alvast zien hoe mijn horoscoop eruitziet. Dit 
zegt je nu vast nog niet zoveel en het kan je misschien zelfs een 
beetje afschrikken, maar maak je geen zorgen, alles komt aan 
bod! Ik ga ervoor zorgen dat jij aan het einde van dit boek precies 
weet hoe je een horoscoop kunt lezen.

aar je sterrenbeeld  eigenl k voor staat
Je sterrenbeeld is dus niet hetzelfde als je zonneteken. Maar 
waar komt dat woord dan vandaan? Waarom noemt zo’n
beetje iedereen het zonneteken dan sterrenbeeld? Dat heeft 
met een aantal dingen te maken:

 -  Je zonneteken is het enige teken uit je horoscoop waarvoor 
je enkel iemands geboortemaand hoeft te weten. Weet je 
dat iemand ergens begin september is geboren, dan weet je 
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Als je aan de slag wilt met je complete horoscoop, zijn de volgen-
de onderdelen het belangrijkst:
1.  tien planeten en iets wat je ‘ascendant’ heet. Belangrijk om te 

onthouden is dat de planeten in je horoscoop antwoord geven 
op de wat-vraag. Wat doe jij? Denk hierbij aan bijvoorbeeld

dat je te maken hebt met een Maagd. Een Maagd is onder 
andere behulpzaam, gedisciplineerd en kritisch, maar je 
kent vast wel een Maagd die daar helemaal niet aan vol-
doet. Grote kans dat de invloed van het teken Maagd in de 
verdere horoscoop helemaal niet zo aanwezig is, maar om 
erachter te komen hoe dat zit, moet je weten hoe laat, 
waar en op welke dag iemand is geboren. En dat is ineens 
een stuk minder makkelijk te achterhalen. We gaan een 
stapje verder.

-  Om het nog een stukje ingewikkelder te maken: je zonne-
teken is wel een sterrenbeeld, maar niet je (enige) sterren-
beeld. Een sterrenbeeld is namelijk een groepje sterren 
(ook wel constellatie genoemd) die in een bepaalde op-
stelling staan en vervolgens een naam hebben gekregen. 
Deze namen zijn veelal afkomstig uit de Griekse mytho-
logie. Zo’n sterrenbeeld kan dus wel ‘jouw’ sterrenbeeld 
zijn omdat er een planeet in dit sterrenbeeld stond toen 
jij werd geboren, maar het hoeft dus echt niet per se over 
je zon te gaan. In de volksmond wordt er met ‘sterren-
beeld’ echter wel je zonneteken bedoeld. Dat is allemaal 
helemaal prima, maar in dit boek gaan we het op de  
correcte manier doen. Sterrenbeeld is dus geen  
verboden woord, maar wél als we het eigenlijk over het  
zonneteken hebben.
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 liefhebben (daarover gaat planeet Venus) of communiceren 
 (Mercurius).
2.  de sterrenbeelden, ook wel ‘tekens van de dierenriem’ of ge-

woon ‘tekens’. Hier zijn er twaalf van. De tekens die je in je 
horoscoop terug kunt vinden, geven je antwoord op de hoe-
vraag. Hoe reageer jij? Hoe gedraag jij je?

3.  twaalf huizen. Deze staan allemaal in je horoscoop, maar de 
kans dat er in al die huizen een planeet staat in jouw horo-
scoop is maar klein. Toch zijn ze wel allemaal belangrijk, ook 
de lege huizen. Na de planeten (wat doe je?) en de tekens (hoe 
doe je dat?) is het handig om te onthouden dat de huizen in de 
astrologie antwoord geven op de waar-vraag. Nog duidelijker:

 in welke levensgebieden komt dit gedrag voornamelijk naar 
 voren? Welke thema’s zijn voor jou belangrijk?

Elke plaatsing in je horoscoop bestaat uit een combinatie van de 
drie bovenste factoren: een teken, een planeet en een huis. Dit 
komt doordat de planeten die we kennen op het moment dat jij 
werd geboren in een teken én in een huis stonden. Die drie-een-
heid noem je een plaatsing en is heel belangrijk in de astrologie.
 Om de betekenis van de tekens, de planeten en de huizen te 
leren kennen is het handig om je te verdiepen in hun basisopstel-
ling. Elke planeet, elk teken en elk huis heeft een ideale match. 
Deze matches zie je in het schema op pagina 20. Deze worden 
ook wel de basisopstelling, standaardopstelling of basisbegrip-
pen genoemd. Al die benamingen zijn nu misschien verwarrend, 
maar eigenlijk maakt dit schema het vooral makkelijker om de 
tekens, planeten en huizen te leren kennen. Dat komt doordat de 
drie onderdelen van zo’n ‘match’ (een teken, een planeet en een 
huis) eigenschappen hebben die op elkaar lijken. Dit komt later in 
dit boek uitgebreid aan bod, maar ik zal alvast een voorbeeld geven.
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 Het teken Ram, de planeet Mars en het eerste huis zijn aan el-
kaar gekoppeld in onderstaand schema. Mars noem je ook wel 
‘de heersende planeet’ van het teken Ram. Wat dit schema zegt, 
is dat planeet Mars zich het lekkerst voelt in het teken Ram in het 
eerste huis. In deze positie is de planeet het krachtigst, omdat 
deze drie elkaar zo ultiem aanvullen. Zo staat Ram bekend om 
zijn vurige energie en impulsieve handelen. De Ram is niet bang 
om voor zichzelf op te komen en te gaan voor wat hij wil. Planeet 
Mars heeft deze eigenschappen ook; als ‘oorlogsplaneet’ staat 
Mars bekend om zijn agressie, passie, vastberadenheid en ener-
gie. Het standaardhuis is het eerste huis. Met veel planeten in het 
eerste huis is iemand krachtig, aanwezig en laat hij zich door nie-
mand tegenhouden. Waar hebben we dat eerder gehoord?



20

Teken Planeet Huis 
Ram Mars Eerste huis

Stier Venus Tweede huis

Tweelingen Mercurius Derde huis

Kreeft Maan Vierde huis

Leeuw Zon Vijfde huis

Maagd Mercurius Zesde huis

Weegschaal Venus Zevende huis

Schorpioen Pluto Achtste huis

Boogschutter Jupiter Negende huis

Steenbok Saturnus Tiende huis

Waterman Uranus Elfde huis

Vissen Neptunus Twaalfde huis

Het is goed om te weten dat deze standaardopstelling vaker niet 
dan wel voorkomt in je eigen horoscoop. Dat komt doordat de 
planeten en tekens zich allemaal apart van elkaar bewegen. Dit 
schema is dus een voorbeeld van de standaardopstelling, maar 
zegt verder niets over hoe de tekens, planeten en huizen over 
jouw horoscoop verdeeld zijn. Wel kun je aan dit schema zien of 
er extra krachtige plaatsingen in jouw horoscoop aanwezig zijn. 
Staat er een planeet in een van zijn standaardtekens of -huizen? 
Dan is de invloed van deze plaatsing sterker dan wanneer deze 
niet in een standaardteken of -huis valt.
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1. Tien planeten (en je ascendant)
We starten met het onderdeel planeten. Hiervan behandelen we 
er tien. Deze tien planeten vormen de basis van je persoonlijke 
horoscoop. Technisch gezien mag je ze niet allemaal planeten 
noemen. De zon en Pluto zijn bijvoorbeeld officieel ‘hemellicha-
men’. Omdat ze in de astrologie wel in het rijtje bij de andere 
planeten horen, gebruiken we de term ‘planeten’ om óók de zon 
en Pluto aan te duiden.
 Elke planeet staat symbool voor behoeftes die ieder mens heeft. 
Zo staat de zon – heel concreet – voor de behoefte om jezelf te 
kunnen zijn, de maan voor de behoefte om je emotioneel te kun-
nen uiten en veilig te kunnen voelen en Mercurius staat voor de 
behoefte om met anderen te communiceren. Belangrijk om even 
te melden is dat dit heel, heel oppervlakkige beschrijvingen zijn 
van deze planeten. Later gaan we hier uitgebreider op in.
 Naast die tien planeten is er ook nog je ascendant. Dit wordt 
ook wel je rijzende teken (in het Engels rising sign) genoemd. 
Hoewel dit geen planeet is, is het een belangrijk onderdeel van je 
horoscoop. Je ascendant staat niet per se voor een behoefte, maar 
is het gemakkelijkst te omschrijven als de eerste indruk die jij 
maakt op anderen, het masker dat je opzet als je te maken hebt 
met mensen of situaties die je niet goed kent. En wat dat masker 
precies is, ontdek je door te kijken in welk teken jouw ascendant 
staat.
 Je ascendant is dus geen planeet, maar een vast punt in iedere 
horoscoop. Deze wordt bepaald door het teken dat aan de ooste-
lijke horizon rees op het moment waarop jij werd geboren, ge-
zien vanaf de plaats waar jij werd geboren. Dat klinkt een beetje 
ingewikkeld, maar voor het vinden van je ascendant in je horo-
scoop is een makkelijke truc. Je horoscooptekening (dat screenshot 
van de hemel) heeft de vorm van een cirkel. Als je in het midden 
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start en een (denkbeeldige) lijn trekt naar links, als een klok die 
negen uur aangeeft, heb je je ascendant gevonden. Het teken 
waar jouw lijn doorheen loopt, is je ascendant. Goed onthouden: 
je ascendant staat altijd op dezelfde plek. Niet bij iedereen in het-
zelfde teken, maar je spot hem altijd op negen uur. Dat ziet er zo 
uit:
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Dit zegt je nu misschien nog niet zoveel, maar verderop in dit 
hoofdstuk lees je meer over hoe een horoscoop er in zijn geheel 
uitziet. Dit is een vrijwel lege horoscoop, maar straks laat ik zien 
hoe mijn horoscoop eruitziet – inclusief alle planeten, tekens en 
huizen. Je kunt dan direct checken of je doorhebt hoe het vinden 
van je ascendant precies werkt.

2. Twaalf tekens
De planeten in je horoscoop staan allemaal in een teken. Dit zijn 
de twaalf tekens van de dierenriem, die ook wel sterrenbeelden 
worden genoemd. Misschien ken je tot nu toe alleen jouw ‘ster-
renbeeld’ en heb je zojuist past ontdekt dat je er dus veel meer 
hebt. Ineens heb je niet meer dat ene sterrenbeeld, op basis van 
de maand waarin je bent geboren, maar twaalf. Om goed te be-
grijpen hoe jouw horoscoop in elkaar zit en wat deze over je zegt, 
is het van belang om alle twaalf de tekens van de dierenriem goed 
te leren kennen. Dit zijn ze:

Ram
Stier
Tweelingen
Kreeft
Leeuw
Maagd

Weegschaal
Schorpioen
Boogschutter
Steenbok
Waterman
Vissen


