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Reader bij de lezing over Kinderhoroscopen, 
met vooral praktische tips en ideeën 

Het is een breed onderwerp en in één lezing kunnen lang niet alle facetten aan bod komen, 
toch wil ik wat praktische zaken delen en heb hiervoor een reader samengesteld waaruit je 
naar hartenlust mag kopiëren voor eigen gebruik. 
Formulieren, schema’s, ideeën. De kennis die ik heb opgedaan in mijn leven door studie en 
ervaring heb ik ook maar te leen en delen ervan geeft de astrologie meer mogelijkheden.  
Her en der heb ik ook wat geleend van collega’s. Als dat zo is, staat de bron erbij. 
 

Dit is wat ik voor ogen heb:  

 

‘De professionele en praktische astrologie verspreiden.’ 

 

Ik wil wel nadruk leggen op het feit dat als je met kinderen werkt je heel goed bewust moet 
zijn van de verantwoordelijkheid, want een kinderziel is kwetsbaar en vergeet niet snel1. Ook 
naar ouders toe heb je toch enige kennis van ontwikkelingspsychologie (fasen van 
ontwikkeling en bijbehorende gedragspatronen) nodig om goede adviezen te kunnen geven. 
Je weet van jezelf best waar je krachten liggen en als die niet bij kinderen ligt, verwijs dan 
alsjeblieft door naar een collega die daar meer ervaring mee heeft. 
 
Met deze reader hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om in een breder perspectief naar 
de horoscopen van kinderen te kunnen kijken en discussie op gang te zetten. 
 
 

Februari 2012 

Bijgewerkt in 2016 

 

 

Over mijn achtergronden kun je lezen op www.noordknoop.nl/tineke 

 

 

www.noordknoop.nl 
 

 
1 Ik weet nog goed dat op een schoolfeest een ‘waarzegster’ zei dat ik een hartprobleem zou krijgen. 
Het staat nog in mijn hersenen gegrift.  

http://www.noordknoop.nl/tineke
http://www.noordknoop.nl/
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 in Vissen  
 

 
 

Als Alice aanschouw jij het Wonderland van het leven 
Moet je huilen of lachen om alles wat je ziet? 
Miljarden zou je ervoor hebben willen geven 

Waar is je paradijs? Duisternis ligt in het verschiet 
 

Jouw zintuigen voelen alles tussen hemel en aarde 
Bemiddelaar tussen realiteit en het spirituele pad 

Het onzichtbare en onbenoembare bevat alle waarde 
 

Dromend; de sterrenhemel zuigt je naar boven 
Zoekend, naar het Goddelijke in het leven op aarde 

Teleurgesteld in mensen die je te veel beloven 
Jouw bril kleurt alles roze of juist intens inktzwart 

 
Jij offert je op, het is allemaal niet zo belangrijk 

Jouw wens is vrede en liefde, dat draag je zelf uit 
Geven en helpen, dat maakt pas wezenlijk rijk 

 
Soms kan het leven geen oplossing meer bieden 

Verward ontsnap je in dromen, drugs, pijn of liefde 
Steeds bewust van de relativiteit van alle dingen 

Laat liefdevol los, innerlijk vervuld van diepe vrede 
 

Lea Manders 
 

 

 
Uit: Als de sterren spreken van Lea Manders (Kiddy Books) 
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De zwangerschap 
Uit: Als de sterren spreken van Lea Manders (Kiddy Books) 

 

Zwangerschap — Een Vissen-gebeuren 

Geboren worden doe je niet zomaar. De tijd in de baarmoeder gaat daaraan vooraf en vaak 
merk je als ouder al wat van het temperament van het kind. Soms kun je al merken onder welk 
sterrenbeeld je kind geboren zal worden door de signalen van je kindje. 

• Een Rammetje, Leeuwtje of Boogschutter laat vaak al heel wat van zich merken door 
intensief getrappel, en dat juist tijdens de nachten waarop je zo lekker wilde gaan slapen. Deze 
kinderen vinden het prettig als je actief bent tijdens de zwangerschap en als ze iets te ‘wild’ 
worden kun je ze het beste kal meren met yogaoefeningen om moeder en kind tot rust te 
brengen. 

• Vissen, Kreeften en Schorpioenen zullen zich meestal heel rustig opstellen en vooral 
reageren op intuïtieve en voorzichtige toenaderingen via je buik en door lieve, koesterende 
woordjes. Een haptonomische zwangerschapsbegeleiding met intensief contact past goed bij 
deze buikbaby’s. 

• Tweelingen, Weegschalen en Watermannen zullen snel reageren als je je hand op je buik 
legt. Deze communicatieve kindjes willen niets liever dan contact en ze genieten als jij gezellig 
en veel babbelt met anderen. Een gezellig groepje tijdens zwangerschapsgym met veel leuke 
contacten doet deze kinderen evenveel plezier als jouzelf. 

• Stieren, Maagden en Steenbokken gedijen bij een vast dagritme. Laat je kind je geregeld 
een vast melodietje horen, waardoor het na de geboorte snel gerustgesteld wordt. Maak je 
niet te druk en doe rustig aan. Zwangerschapsyoga past goed bij deze buikbaby’s. 

Zwangerschap wordt in de astrologie gezien als een fase die onder het sterrenbeeld Vissen 
valt2. De geest van een wezen komt ‘uit de kosmos’ en bereidt zich voor op het leven in de 
baarmoeder. Het sterrenbeeld Vissen is erg open en sensitief en het blijkt uit steeds meer 
onderzoeken dat de buik baby al in de baarmoeder een actief denkleven heeft en van alles 
voelt en beleeft zonder natuurlijk echt te kunnen begrijpen wat de oorzaak, de zin en het doel 
is van alles. Als ouder voel je eigenlijk intuïtief aan hoe belangrijk het is als jij je prettig voelt 
tijdens deze fase. Je eigen gevoelens hebben nu eenmaal hun weerslag op je kind. Misschien 
merk je dat je kindje hevig gaat trappelen of juist heel stil wordt als jij je nerveus voelt. Helaas 
is het leven niet altijd zo te sturen zoals je het zou wensen en zijn sommige emoties niet te 
vermijden. Sommige zwangerschappen zijn door wat voor oorzaak dan ook onrustig en 
gestrest. Als dat het geval is, probeer dit dan toch te accepteren en maak er het beste van. 
Hoe drukker je je maakt, des te meer stress je kind kan ervaren. Astrologen zien dat geen 
enkel kind blanco geboren wordt. Sterker, je kindje komt al ter wereld met een complete 
horoscoop, die bepaalt wat voor karakterstructuur je kindje heeft en wat zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn! Misschien heb je soms het gevoel dat je kindje niet voor niets 
bij jou geboren wordt. Je bent ‘uitgekozen’ om de begeleider van je kind te zijn. 

Veel spirituele systemen stellen dat kinderen hun eigen ouders kiezen of in elk geval zich 
aangetrokken voelen tot de ouders of de leefsituatie die het beste past bij hun karakterstructuur 
of levensopdracht. Dit soort overwegingen kunnen je helpen je kind en jezelf te accepteren 
zoals jullie zijn. Je bent vast niet altijd de perfecte ouder en je kind is vast niet altijd het perfecte 
kind. Door dit te aanvaarden kun je als ouder vanuit een innerlijke rust met je kind omgaan. 

  

 
2 Mooi beeld dat in de evolutionair astrologie ook gebruikt wordt in de weg van het 12e huis naar het 
eerste. De druppel die uit de oceaan (12e huis) in de wereld (1e huis) terecht komt en mag gaan 
werken aan zijn vorm en identiteit. De Ascendant als overgang. 

https://noordknoop.nl/evolutionair/
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1. Baby en kinderhoroscopen 

 
 
DE MAAN IN DE HOROSCOOP VAN EEN KIND 
Naam auteur: Tineke Boogaarts 
Geplaatst in het tijdschrift Educare (2008/3) 
 

 
Hoe kan astrologie helpen om je kind beter te begrijpen 
Astrologie is een waardevol hulpmiddel. In het contact met kinderen kan het een eye-opener 
zijn. Kennis erover helpt niet alleen bij het begrip voor je kind, maar ook waarom jij reageert 
zoals je reageert. Deze serie artikelen geven een handreiking hoe je dit praktisch kunt 
toepassen. 
 
 
De Maan  
Maan is veiligheid, Maan is gevoel, Maan is moeder 
De energie van de Maan is het meest zichtbaar bij het kleine kind en ook als we opgroeien 
vallen we er regelmatig op terug wanneer we niet zo lekker in ons vel zitten.  
Is het kind niet in goeden doen dan helpt het als je weet waar de Maan van je kind in zijn 
geboortehoroscoop staat en het op die energie te accepteren en te stimuleren. Wanneer het 
kind zich hier volledig heeft kunnen uitleven of onderdompelen dan komt het weer bij zichzelf 
en verlaat het die energie weer. We zien dan dat het gedrag verandert en bijvoorbeeld meer 
naar het Zonneteken (sterrenbeeld) verschuift. Een en ander is ook afhankelijk van de rest 
van de horoscoop. 
 
Maan in Ram 
Ram wil actie, nieuwe dingen, Ram heeft een hekel aan sleur. Lichamelijk bezig zijn is voor 
hem een uitlaatklep. Deze kinderen worden dus onrustig. Het is duidelijk dat ze baat hebben 
bij sport, even een blokje om het huis rennen of de trap op en af. Voor de baby is het lekker 
om rond te lopen met papa of mama of wat babygymnastiek te doen. 
“Kom op, wie het eerst zijn jas aan heeft en bij de fiets staat!” 
 
Maan in Stier 
Stier wil tijd en heeft een hekel aan snelle overgangen. Stier houdt van gezelligheid en 
lichamelijkheid en van de natuur. Bekijk of het kind weet wat er staat te gebeuren. Het heeft 
baat bij een overzichtelijk leven. Hulpmiddelen zijn: kalenders, symbolen en kleuren voor 
gebeurtenissen. Ruim van tevoren aankondigen als er iets staat te gebeuren. Rust en een 
gezellige sfeer. De baby komt tot rust met een massage. Voor wat oudere kinderen kan een 
boswandeling wonderen doen. 
“Kom, pak ik even thee en gaan we rustig zitten. Ik neem de tijd en luister naar jou.” 
 
Maan in Tweelingen 
Tweelingen willen gezelschap, houden van een spelletje en een gezellige babbel. Ze hebben 
en hekel aan alleen zijn. Samen dingen doen is heerlijk, vooral als er bij gepraat wordt. De 
baby vindt het fijn als hij in de kamer bij de anderen mag blijven en valt daar ook gemakkelijk 
bij in slaap. 
“Kom jij me even helpen en weet jij nog een leuke mop.” 
 
Maan in Kreeft 
Kreeft wil dicht bij moeder zijn, getroost worden en mogen huilen. Kroelen en vertroeteld 
worden. Het Maantje in Kreeft bij jongens heeft het vaak moeilijk. Ook jongens moeten het 
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gevoel hebben dat ze mogen huilen. Tranen zijn okay! Huilen bij deze baby is soms als 
zingen voor een ander. Later vinden ze het ook heerlijk een ander te troosten. 
Laat ze wat langer aan moeders rokken hangen en accepteer als ze terugvallen in wat 
kinderlijk gedrag.  
“Kom maar even bij me op schoot zitten.” 
 
Maan in Leeuw 
Leeuw wil aandacht en in het middelpunt van de belangstelling staan, maar is er aan de 
andere kant ook bang voor. Bang om het niet goed genoeg te zijn, faalangst. Wat het 
Maanleeuwtje broodnodig heeft zijn complimentjes. Overlaad hem ermee! Geef applaus, 
daar groeien ze van. Ze kunnen goed rollen spelen en als ze niet lekker in hun vel zitten zie 
je de clownsrol verschijnen, want aandacht zúllen ze krijgen, hoe dan ook.  
“Dat kun jij goed, wauw!” “Kijk eens wat hij kan!” 
 
Maan in Maagd 
Maagd houdt van orde en netheid en is erg kritisch. Opruimen is voor het Maantje in Maagd 
een leuke bezigheid en schoonmaken met water en zeep kan een feest zijn. Vooral als het 
kind niet helemaal lekker in zijn vel steekt helpt het om zijn omgeving wat op orde te 
brengen. Of eens even lekker alle kritiek die hij heeft opgebouwd eruit te gooien.  
Deze baby is vaak snel zindelijk. 
“Kun jij mij helpen om de auto te wassen, pak de emmer maar vast.” 
 
Maan in Weegschaal 
Weegschaal houdt van harmonie en mooie dingen. Als er ruzie is vindt Weegschaal dat erg 
moeilijk. Kiezen is moeilijk, want als je het ene kiest kun je het andere niet kiezen.  
Kunst is een ding waar het zich in kan uiten of van kan genieten. Verbinden is het 
toverwoord: met mensen of dingen, in harmonie. De baby kan rustig worden door mooie 
muziek, rustige kleuren en ritmische bewegingen. 
“Zullen we er samen eens over praten hoe we dat op kunnen lossen?”  
 
Maan in Schorpioen 
Schorpioen houdt van geheimen en onderzoeken. Lekker in een holletje onder de dekens of 
onder de tafel je eigen wereld hebben. Verstoppertje doen en kiekeboe spelen. Wat zit er 
achter? Dat moet wel even onderzocht worden. De onderste steen komt boven. De baby 
alleen nemen en zachte woordjes fluisteren, als een geheimzinnig samenzijn. 
“Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.” 
 
Maan in Boogschutter 
Boogschutter houdt van vrijheid en grenzen verkennen. Hij wil veel weten en zijn kennis 
rondstrooien om anderen te helpen in het ‘weten’. Ze houden van reizen daadwerkelijk en in 
de geest. Ze hebben een ‘eigen’ wijsheid. De mooie spullen in de box en de baby erbuiten 
om zijn wereld te verkennen. 
“Trek je jas aan, we gaan de wereld verkennen.” 
 
Maan in Steenbok 
Steenbok wil verantwoordelijkheid en kan heel goed organiseren. Structuur is zijn ding en 
vooral in de Maanenergie is het goed om de dingen op orde te krijgen, sorteren, lijstjes en 
roosters maken en de verantwoording nemen voor de eigen daden. 
“Zelf doen” zal al gauw een gevleugelde zin zijn. Laat de baby zijn eigen flesje vasthouden, 
de luier in de emmer gooien en vooral niet kinderachtig betuttelen. Eigenlijk wil dit kind al 
volwassen zijn. Taakjes op eigen niveau geven is belangrijk. 
“Kom, gaan we boodschappen doen, ga jij de dingen van dit lijstje maar zoeken.” 
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Maan is Waterman 
Waterman wil vrijheid en los van regels zijn. Anders dan anderen, hij wil uniek zijn. 
Waterman is sociaal en rechtvaardig. Vooral het uit de maat lopen zal bij deze Maan 
regelmatig voorkomen. Geef ze de ruimte om dit te experimenteren. Observeer je kind, ze 
hebben veel originele dingen. Vind niets raar! Baby ligt misschien ondersteboven in bed. 
“Zullen we eens wat geks gaan doen? De zwembadpas?”  
 
Maan in Vissen 
Vissen wil hier niet zijn, is nog sterk verbonden met de kosmische energieën, de 
droomwereld. Maan in Vissen heeft veel slaap nodig om alle indrukken die bij hem 
binnenkomen te verwerken. De grens tussen hem en de wereld is er niet en loopt in elkaar 
over. Alleen zijn is heerlijk, wegdromen naar andere werelden is een must. Staren in het 
niets, er even niet zijn, het hoort er allemaal bij…….en dan ben je er weer! 
Laat de baby maar wat langer slapen. 
“Ik laat je even alleen, mag je lekker wegdromen, of zal ik een sprookje voorlezen?” 
 
Bovenstaande heeft met de Maan te maken. Een kind met Zon in Leeuw (sterrenbeeld) is bv 
altijd blijmoedig en duidelijk voelbaar als hij in de kamer is, maar kan ineens stil vallen en 
alleen willen zijn als hij zijn Maan in Vissen heeft. 
Waar staat je eigen Maan? Dat kan in conflict zijn met de Maan van je kind. Jij hebt 
bijvoorbeeld Maan in Stier en denkt: “We gaan wandelen daar knapt hij wel van op”, maar je 
kind heeft Maan in Kreeft en wil alleen maar even bij je zitten. Vergelijk! Het kan een eye-
opener zijn. 
 
De Maan gaat elke 2½ dag naar een ander teken. Voor de exacte plaats kun je terecht bij 
elke astroloog. 
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LET BIJ BABY’S EN KINDEREN HEEL ERG OP DE WOORDEN DIE JE GEBRUIKT!!! 

 

 

Voorbeeld hoe de gevoelige Kreeft te beschrijven in een babyhoroscoop: 
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COSMISCHE CYCLI VAN WORDING  
De belangrijkste astrologische overeenkomsten met de leeftijdsfactor.  
Deels uit: Cosmische Cycli van Wording, van Alexander Ruperti 
 

Speciaal voor kinderen:  
 
Rondom het 6e jaar: Het Zwarte Maan kanaal gaat zich sluiten 
7 jaar Eerste vierkant van Saturnus-t naar Saturnus-radix (le cyclus).  
Eigenlijk is het kind dan pas toe aan écht lezen en schrijven en komt in een realistische 
fase 
12 jaar 1e Jupiterterugkeer  
Vaak zien we kinderen geslachtrijp worden  
14 jaar Saturnus-t oppositie Saturnus-radix 
Het kind gaat zich los zien van zijn ouders, als eigen identiteit. 
14 jaar: Uranus sextiel Uranus, op zoek naar uniciteit, ‘breken’ met ouders 
19- jaar Er begint een nieuwe Maansknopencyclus  
21 jaar: Uranus vierkant Uranus 
21 jaar Laatste vierkant van Saturnus-t naar Saturnusradix (1e cyclus)  
Los van de leeftijdgebonden cycli, hebben we natuurlijk ook de persoonlijke cycli en die 
van de progressieve Manen zijn daarin belangrijk. Pas wanneer dat ná het 6e jaar gebeurt, 
is dit haalbaar en zien we daadwerkelijke ommekeren. 
 

24 jaar Tweede Jupiterterugkeer  
27+ jaar Progressieve Maan conjunct Maan-radix  
28 jaar Uranus-t driehoek Uranus-radix;  
Maansknopenpositie omgekeerd aan radix-positie  
29,5 jaar Saturnusterugkeer (begin 2e Saturnus-cyclus)  
30 jaar Herhaling van het radix-aspect tussen de Zon en de Maan door de  
progressieve Zon en Maan. Jupiter-t oppositie Jupiter-radix  
36 jaar Eerste vierkant (2e cyclus) van Saturnus-t naar Saturnus-radix en  
3e Jupiterterugkeer  
38 - jaar Er begint een nieuwe Maansknopencyclus.  
37-42 jaar Uranus-t oppositie Uranus-radix  
37-60 jaar Pluto-t vierkant Pluto-radix  
42 jaar Eerste vierkant van Neptunus-t naar Neptunus-radix.  
Jupiter-t oppositie Jupiter-radix  
44 jaar 2e Saturnusoppositie naar Saturnus-radix  
47 jaar Maansknopen omgekeerd aan Maansknopenpositie-radix  
48 jaar 4e Jupiterterugkeer  
51 jaar Laatste vierkant (2e cyclus) van Saturnus-t naar Saturnus-radix  
55 jaar Progressieve Maan keert voor de tweede keer terug op de radixpositie  
56 jaar Uranus-t driehoek Uranus. Begin van de 4e Maansknopencyclus.  
59-60 jaar Tweede Saturnusterugkeer (Start 3e Saturnus-cyclus) 5e Jupiter- terugkeer. Het 
aspect tussen de Zon en de Maan in de radix wordt voor de tweede keer herhaald in de 
progressieve standen.  
63 jaar Laatste Vierkant van Uranus-t naar Uranus-radix  
65 jaar Maansknopenpositie omgekeerd aan radixpositie  
66 jaar 3e Eerste (Wassende) Vierkant van Saturnus-t naar Saturnus-radix  
72 jaar 6e Jupiterterugkeer  
75 jaar Begin van de 5e Maansknopencyclus. 3e oppositie van Saturnus-t naar Saturnus-
radix  
80 jaar 4e Laatste (Afnemende) Vierkant van Saturnus t- naar Saturnus-radix  
82-83 jaar 3e terugkeer van de progressieve Maan naar de radixpositie  
84 jaar Uranusterugkeer. 7e Jupiterterugkeer. Maansknopenpositie omgekeerd aan de 
radixpositie. 

http://www.astrologie.ws/cycles.htm
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2. Ouders - kinderen 

Als ouders bij een astroloog aankloppen om hen te helpen bij eventuele problemen met hun 
kinderen zijn er vele mogelijkheden en veel hangt af van de leeftijd van het kind, maar ook 
van het probleem. Hiervoor heb je weer nodig dat je weet wat een bepaalde 
ontwikkelingsfase inhoudt. Verder zijn er natuurlijk de pedagogische ingangspunten die je 
van dienst kunnen zijn. Verdiep je hierin. 
 
Je kunt gaan kijken naar familiepatronen. Op de volgende bladzijde heb ik hiervoor een 
checklist gemaakt die als hulpmiddel kan dienen. We zien vaak assen die bij veel van de 
leden van een gezin in de horoscoop staan. Hiermee zie je een thema in dit gezin. 
Bijvoorbeeld de as Tweelingen-Boogschutter geeft een communicatie thema aan. Wordt er 
doorgeleerd of houden we het praktisch. 
 
Verder kun je letten op: 

• De Maan 
Kijk eerst eens naar de Manen. Hier vind je vaak al aanknopingspunten, want 
iedereen is geneigd vanuit de energie van zijn of haar eigen Maan te regeren en dat 
kan net anders zijn dan de behoefte van het kind. De Maan geeft aan waar de 
behoeftes liggen en speciaal wanneer het kind niet lekker in zijn vel zit.  
Vb. Maan in Vissen wil rust en even alleen gelaten worden. Moeder met bv. Maan in 
Tweelingen gaat juist kletsen en samen iets gezelligs doen.  
Vb. Maan in Steenbok wil de regels handhaven en Maan in Waterman hecht meer 
aan vrijheid en eigen inzichten, gevolg: conflict 

• Transits van Saturnus  
Kijk eens naar de Transits. Saturnus geeft meestal wel aan waar het kind mee bezig 
is. Saturnus door 11 kan conflicten geven op school. Het kind is op zoek naar 
vriendjes die beter aansluiten. Saturnus door 12 maakt dat het kind zich wat meer 
terugtrekt. 

• Knopenas 
Zit het kind in de richting van Noord of Zuidknoop? Of is er net een ommekeer 
gaande bij een progressieve Nieuwe Maan. 

• Direct of retrograde richting van een planeet 
Als bijvoorbeeld Mercurius progressief recht gaat lopen (of juist retrograde) kan er 
een gedragsverandering optreden, zo ook met Mars en/of Venus. 

• Planeten in de buurt van de Zwarte Maan 
Rond het 6e jaar gaat bij de meeste kinderen het kanaal van de Zwarte Maan dicht en 
worden de planeten die daar in de buurt staan meegenomen. Vooral persoonlijke 
planeten zijn dan merkbaar minder duidelijk. Bij Mercurius kan bv stotteren ontstaan, 
of autistische trekjes. Er kan dan een ander communicatie- en leerpatroon ontstaan. 

• Zon  
Is de Zon onderschept of staat hij ongeaspecteerd, dan zal het kind moeite hebben 
zijn identiteit te ontwikkelen. Hij gaat dan steeds meer zijn Zon worden in de loop der 
jaren. 

• Voel  
Voel wat er speelt bij kind en ouders. De papieren horoscoop is je gereedschap, 
maar de mens van vlees en bloed heeft je volledige aandacht! 

 
  



14 
Kinderhoroscopen  -  www.noordknoop.nl 

 

 

 
 

Checklist Familiepatronen 
Hulpmiddel bij vergelijking familiepatronen 

We zien vaak assen die overeenkomen bij de verschillende gezinsleden.  

Ook yods en T-vierkanten kunnen thema’s aangeven die in een gezin/familie leven 

 

Astro item 
naam naam naam naam naam naam naam 

Ram- 
Weegschaal 

       

Stier- 
Schorpioen 

       

Tweelingen-
Boogschutter 

       

Kreeft- 
Steenbok 

       

Leeuw- 
Waterman 

       

Maagd- 
Vissen 

       

YOD, welke planeten? 
       

YOD, welke planeten? 
       

T-vierkant 
welke planeten? 

       

T-vierkant 
welke planeten? 

       

Elementen 
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3. Voor kinderen die zelf meer van  
astrologie willen weten 

 
Eerste kennismaking voor kinderen/jongeren. 
Vooral kinderen en meestal zijn het toch de meisjes rond 9, 10, 11 jaar raken geïnteresseerd 
in astrologie en staan er met een open mind in als je ze iets vertelt. De persoonlijke 
benadering (en de AstroParty is daar uitstekend geschikt voor) heeft natuurlijk de voorkeur. 
Maar ook ontstaan er soms spontane gesprekken of komt er een moeder met een kind bij je 
op consult omdat het kind er zó naar vraagt. Ik heb dat altijd heel fijne momenten gevonden 
in mijn praktijk. 
de tekst hieronder zou je daarna mee kunnen geven, dan kunnen ze nog wat nalezen. Pas 
hem gerust zelf aan je eigen idee aan. 
 
Tekst die meegegeven kan worden (soms ook verhelderend voor volwassenen): 

 

 

Inleiding: 

 
Astrologie kan ons iets over onszelf te weten laten komen. Daarvoor moeten we wel de ‘taal’ 
spreken die hierin gebruikt wordt. 
Allemaal kennen we ons Zonneteken, want we zeggen bv: ik ‘ben’ een Schorpioen, of een 
Maagd. We bedoelen dan te zeggen dat onze ZON in het astrologische teken Schorpioen of 
Maagd staat. 
Er zijn echter nog meer sterren ofwel planeten aan de hemel en die geven nog veel meer 
informatie over hoe wij zijn, hoe wij denken, hoe wij handelen, tot welke mensen wij ons 
aangetrokken voelen en waar we onze vrienden zoeken.  
Door het samenspel van al die planeten wordt onze horoscoop tot een uniek plaatje. Het is 
net zo uniek als onze vingerafdruk en ons DNA.  
Omdat geen horoscoop gelijk is en er dus een oneindig aantal mogelijkheden zijn is wat je er 
over kunt zeggen (duiden) best lastig. Daarom praten we er het liefst samen over. 
 

Hoe werkt het nu eigenlijk? 

 
We weten allemaal dat de Maan invloed heeft op de aarde. Als we naar eb en vloed van 
onze zeeën kijken dan weten we dat dit door de stand van de Maan komt. Hieraan kun je 
zien dat iets aan de hemel invloed heeft op de aardse dingen, bv water. Wij zijn ook aards en 
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blijkbaar heeft de kosmos, de sterren, dus ook invloed op ons. Wij bestaan ook voor het 
grootste deel uit water 
Wij ‘voelen’ dat niet zo sterk meer, omdat we een beetje te veel in ons hoofd zijn gaan zitten. 
Vroegere volken zaten meer in hun gevoel en hadden nog bewust contact met de invloeden 
van de planeten. Astrologie is al zo oud als de mensheid en toen er nog geen universiteiten 
waren was iedere dokter en iedere astronoom ook astroloog. De astrologie was verweven 
met alle kennis. Nu is het allemaal losgekoppeld, kijk maar naar alle verschillende 
faculteiten, specialistenen stromingen. 
Sommigen van jullie kunnen dit soort dingen wat meer ‘voelen’ dan anderen. Als je bv een 
Kreeft bent (je Zon in het sterrenbeeld Kreeft) dan voel je misschien verschillende 
stemmingen bij verschillende Maan-standen (volle Maan of Nieuwe Maan). Dat komt omdat 
de Maan bij het teken Kreeft hoort en een waterteken is.  
Watertekens maken je altijd wat gevoeliger. Over de elementen water, vuur, aarde en lucht 
zullen we het gaan hebben. 
Sommigen van jullie kunnen misschien erg jaloers zijn in bepaalde situaties, misschien heb 
je wel een planeet in Schorpioen staan. 
Sommigen van jullie zitten altijd weg te dromen en hebben moeiten met ‘bij de les blijven’, 
misschien heb je wel een planeet in het teken Vissen staan.  
Sommigen van jullie komen wat langzaam op gang, maar als je bezig bent kan je heel 
geconcentreerd doorgaan. Misschien heb je wel een planeet in het teken Stier staan.  
Die sterrenbeelden (tekens) hebben dus blijkbaar invloed op jouw gedrag, jouw handelen, 
jouw ‘zijn’. 

 

Wat is een horoscoop? 

 

De horoscoop is het plaatje dat aan de ‘sterrenhemel’ stond toen jij geboren werd. Toen jij je 
eerste schreeuw gaf als teken dat je nu echt de aardse lucht inademde werd er een soort 
foto gemaakt van de stand van de planeten en dat is jouw persoonlijke horoscoop. 
Dit wordt in een platte tekening weergegeven en daar kunnen we lezen hoe de sterren 
invloed hebben op jouw leven, je karakter, je motivaties, je voorkeuren, enz. 
De geboortetijd is erg belangrijk. Vooral voor je ascendant en daarmee de verdeling van de 
cirkel. 
 
 

 
 

Horoscoop om 17:50 

ascendant Steenbok 0 

Maan in Vissen  = 

 

Horoscoop om: 18:50 

ascendant in Waterman - 

Maan in Ram  1 

 
Je ziet dat als je een uur later geboren bent je een andere ascendant hebt en dat de 
planeten in andere vakken (huizen) staan. De Maan staat zelfs in een ander teken. Daarom 
kan iemand die op dezelfde dag jarig is toch een totaal andere horoscoop hebben. 
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Weet jij hoe laat je geboren bent? 
(je kunt het aan je moeder vragen, misschien heb je wel een babyboek of geboortekaartje waar je het vinden kan, maar op je 
geboortebewijs staat het ook en deze kun je in de gemeente waar je geboren bent aanvragen) 

 
Weet jij je Zonneteken? 
 
Weet je misschien ook je Ascendant? 
 
Kijk eest maar eens in het volgend schema waar jouw Zon, Maan en Ascendant staat. 
Ben je meer een vuurtype (rood) of bv een aardetype (groen) 
 

 

Rood = vuur  (enthousiast) 

 

 

Groen = aarde (concreet ingesteld) 

 

 

Grijs = lucht (mentaal) 

 

 

Blauw = water (gevoelig)  
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Zet een cirkel om jouw Zon, Maan en Ascendant 

 

 

Ram 1 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Stier  2 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Tweelingen 3 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Kreeft 4 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Leeuw 5 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Maagd 6 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

 

Weegschaal 7 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Schorpioen 8 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Boogschutter 9 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Steenbok 0 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Waterman - 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

Vissen = 

Zon 

Maan 

Ascendant 

 

 

 

 
 
Ik verwijs ook graag bij jonge meiden in (pré)puberteit naar het boek:  
 
‘Megacool opkikkerboek van Britt en Masja’  
 
Geschreven door Carry Slee, waarin de sterrenbeelden goed omschreven worden door 
collega Natasja Kuipers  
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4. De AstroParty for Kids 

 

De Astro-party is een spel dat al sinds 2005 zijn diensten heeft bewezen. 
De variant voor kinderen is minder bekend, maar is een feest om te spelen met kinderen tussen 
de 9 en 14 jaar oud. Zij pakken de stof heel snel op en vinden het heerlijk om mee bezig te 
zijn. 
Van belang is als begeleider dat je wat af weet van de kinderziel en het niveau waarop je bezig 
bent. Het is een grote verantwoordelijkheid, want alles wat je tussen de oortjes van de kinderen 
legt gaat een leven lang mee. 
 
Ik ben me daar zo bewust van omdat er op een soort Fair op de HBS, ik was toen 13, eens 
verteld is via het aanschouwen van mijn hand door een ‘handlezeres’ dat ik een hartkwaal zou 
hebben. Dat zit nog steeds tussen mijn oren. 
 

Als je met kinderen wilt gaat werken moet je  

kennis hebben van de ontwikkelingspsychologie. 

 

Leuk is de kinderen de weg te wijzen in de astrologie door gebruik te maken van de symboliek 
van het kasteel, astrologische de huizen zijn dan de kamers in het kasteel. Kinderen hebben 
een beeld van hun kasteel en het is leuk daarnaar te vragen, want vaak zit er een verband 
tussen dit kasteel en de Ascendant. 
In het huizenboekje staat de uitleg over de verschillende kamers. Kinderen vinden het ook leuk 
om zelf kamers te bedenken. Zo wordt het 12e huis dat ik als kapel zie, bij kinderen soms de 
wc. (loslaten en terugtrekken) 
 
Op de volgende bladzijden laat ik een paar bladen zien die de kinderen tijdens het spel kunnen 
scoren. Hiermee krijgen ze dan uiteindelijk een boekje dat ze mee naar huis krijgen. 
 

 

 

 
 

Het speelbord van AstroParty (met wat extra stickers erop in actie met kinderen. 
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Bij kinderen ga ik anders om met het scoringsformulier en laat ze vaak zelf de naam van de 
kamer bedenken, want zij zien ene huiskamer heel anders en ook bij de slaapkamer hebben 
ze een ander beeld. Ik vertel iets over de eigenschappen van die kamer in het kasteel en zij 
bedenken een naam voor die ruimte. Zo wordt het 12e huis bij ‘loslaten en even alleen zijn 
vaak de wc. En voor het 9e huis vinden ze het woord bibliotheek niet prettig. Kan 
studeerkamer worden. Laat je als begeleider verrassen voor de originele ideeën die kinderen 
hebben. 
 

 
BLADEN DIE DE KINDEREN BIJ HET SPEL KUNNEN SCOREN EN MEER INZICHT GEVEN: 

Bladen bij AstroParty for kids zijn er verder van: 
De Ascendant, Mercurius, Venus en Mars 

 
 
Hieronder twee voorbeelden van de balden die bij het spel (voor kinderen) horen en 
gewonnen kunnen worden. 
 

 

Blad van de Maan die we dan samen invullen 
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Blad van de Zon die we dan samen invullen 
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De voorkant van het boekje dat de kinderen krijgen  
bij de AstroParty for kids, samen met de ‘gewonnen’ bladen van de planeten 
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NAWOORD 
 

Het is een boekje met van alles wat geworden en vooral bedoeld als stimulans en 
handreiking als je met kinderastrologie aan de slag wilt gaan. 
De schema’s en overzichten zijn handig in gebruik en aangezien ik vooral praktisch bezig 
ben heb ik daar de aandacht aan gegeven. 
 
Mochten er vragen zijn dan kun je me altijd bereiken via de mail of telefoon. 
Losse bladen kan ik soms ook mailen, dan kun je ze zelf bewerken op de computer. 
 
 
tineke@noordknoop.nl 
Tel:033-4532019 
 
 
 
 
  

mailto:tineke@noordknoop.nl
tel:033-4532019
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Handig kan zijn om kennis te nemen van de beschrijvingen van de kamers in het kasteel. 
Hiervoor is een huizenboekje (alleen papieren versie) dat besteld kan worden via de winkel 
op http://www.noordknoop.nl/winkel 
 
Het kasteelverhaal is ook opgenomen in de reader huisheren en huisverbanden en dat kan 
als download (pdf) besteld worden. 
Voorbeeld van zo’n verhaal: 
 

Het  tweede astrologische huis 
 (Stier, Venus, aardehuis)  

 

In het kasteel is het de schatkamer. Daar kan van alles liggen: geld, maar ook 
boeken, kunst, brieven enz. Talenten liggen er ook, zie je ze al? 
Hoe jouw schatkamer er uit ziet kun je afleiden aan de deur die naar deze 

ruimte leidt. Het teken op de cusp van het tweede huis heeft de sleutel hiertoe. 
 
Dit huis vertelt iets over jouw zoeken en vinden van zekerheden. 
Bezittingen, materiële en immateriële zaken die jou een gevoel van stabiliteit en 
veiligheid geven. 
Er liggen ook principes, waarden en normen, maar vooral ook talenten. Het kan 
praktisch en concreet zijn zoals: geld en bezittingen, maar ook denkbeelden, gevoelens 
en dromen.  
Talenten is een belangrijk thema dat je er kunt vinden of zoeken. Het vertegenwoordigt 
alles dat waarde voor je heeft en de talenten die in praktische zin ontplooid kunnen 
worden. Dus ook je eigen waarde, los van algemeen geldende waarden en normen. 
 

Hoe geld en talenten met elkaar in verband staan: 
We hebben allemaal talenten en die kunnen we met elkaar ruilen. In vroegere 
tijden was dit heel gewoon. Stel dat ik goed kan schilderen en jij kunt goed op mijn 
schapen passen. Als jij dan mijn schaapjes hoedt, schilder ik jouw huis. Dat is 
‘evenwicht’. Maar als jouw huis helemaal in kleur staat te schitteren, moeten mijn 
schapen nog steeds gehoed worden. Ik geef jou daar iets voor (steentjes, later geld) 
zodat we over een tijdje die terug kunnen ruilen als jouw huis weer een verfbeurt 
nodig heeft. 
Zo is geld ontstaan. Wij zijn de relatie van geld met onze talenten vergeten.  
(er was zelfs een muntstuk dat ‘talent’ heette.)  

 
Andere gebieden waar dit huis over gaat: materiële zekerheden, geld, bezittingen, 
(eigen)waarde, normen en waarden. 

 

http://www.noordknoop.nl/winkel
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/LIQ/LIQ119/kasteel_~vl0004b019.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/LIQ119/vl0004b019/&usg=__FlCxVDJYBvK-hwUVq_2krJnjSeA=&h=320&w=300&sz=26&hl=nl&start=2&sig2=MpcfrH6JoJtvZeeGyRwPNw&um=1&tbnid=6ZewC70JBLHhJM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q%3Dpictogrammen%2Bkasteel%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26um%3D1&ei=sDr1Ssy-JIGi-Ab27cT6DQ

