
Majeure aspekten Symbool Afstand in graden Orb Betekenis

Konjunktie c 0° 6° à 8° Sterk - Intensivering van betrokken planeetinhouden

Sextiel x 60° 4° à 6° Mild - Weifelaspekt, hulp van anderen

Vierkant v 90° 6° à 8° Hard - Te overwinnen hindernissen, spanning, konflikt

Driehoek d 120° 6° à 8° Mild - Harmonie, datgene wat vanzelf gaat

Quincunx of
Inkonjunctie

i 150° 3° Tamelijk sterk - Onbestemd onbehagen, spanning

Oppositie o 180° 6° à 8° Hard - Evenwicht zoeken of scheiden 

Mineure aspekten 

Semi-sextiel h 30° 2° Mild - Kleine ongemakken

Half-vierkant 45° 2° Hard - Minder hard dan het Vierkant. Irritatie

Quintiel Q 72° 2° Mild - Zelfexpressie en gewaarwording

Sesquikwadraat of 
Anderhalf-vierkant

135° 2° Mild - Verwijdering, uitschakeling

Biquintil BQ 144° 2° Mild - Minder sterk dan Quintiel. Kreatief

ASPEKTZOEKER
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Gebruiksaanwijzing
U legt de Aspektzoeker met het Konjunktiesymbool c op de Ascendant, het MC en verder op elke planeet van de getekende horosko-
op, waarna U de gemaakte aspekten in één oogopslag kunt aflezen.
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HET BEREKENEN VAN EEN GEBOORTE-HOROSCOOP

1. Onderzoek de opgegeven kloktijd op de geboortedag: vóór 16 mei 1940 - 00.00 uur gold in Nederland 
Amsterdamse Tijd (AT), daarna Middel Europese Tijd (MET). Let ook op evt. Zomertijd, die indien toege-
past, van de opgegeven kloktijd moet worden afgetrokken (1 uur).

2. Bij de herleiding van de opgegeven kloktijd tot Greenwich Tijd (GT) dient rekening te worden gehouden 
met het feit, dat GT 20 minuten vroeger is dan AT en l uur vroeger dan MET.

3. Bereken de Ware Plaatselijke Tijd (WPT) aan de hand van de Ooster Lengte (OL)of Wester Lengte (WL) 
van de geboorteplaats, 1 Graad = 4 min. Voor OL optellen bij GT, voor WL aftrekken van GT.

4. De voor de geboortedatum geldende Sterrentijd (ST) in de betreffende Ephemeris (Eph.) opzoeken. Indien 
de Eph. voor 00.00 uur GT is berekend, moet de gevonden WPT en de correctie van 4 min. per etmaal (10 
sec. per uur) bij de ST worden opgeteld; indien de Eph. voor 12.00 uur is berekend en de geboortetijd vóór 
12.00 uur WPT ligt, moet het verschil en de correctie van de aangegeven ST worden afgetrokken.

5. In de Huizentabel op de breedtegraad van de geboorteplaats de verkregen ST opzoeken en de aldaar 
gevonden waarden op de overeenkomstige graden van het horoscoopformulier invullen, uitgaande van 
een horizontale gedachtelijn (Ascendant/Descendantlijn), die vanuit de gevonden Ascendantgraad dwars 
door het middelpunt naar de overzijde van het formulier wordt getrokken. Ook de overige in de huizenta-
bel gevonden waarden worden door het middelpunt heen met een rechte lijn met de overzijde verbonden. 
Beginnend vanuit de Ascendant naar beneden (tegen de klok in) worden in volgorde in de verkregen sec-
toren van de cirkel (Huizen) de tekens geplaatst en de Huizen genummerd.

6. Planeten.
 De berekening van de planeten geschiedt aan de hand van de gevonden GT voor de geboortedatum. 

Opletten of de Eph. berekend is voor 00.00 uur of voor 12.00 uur. Bij 00.00 uur gewoon de GT nemen, bij 
12.00 uur de tijd nemen die is afgelegd vanaf dat tijdstip tot het tijdstip van de geboorte. Vóór 12.00 uur: 
de vorige dag erin betrekken.

7. Aspektentabel.
 In deze dubbele aspectentabel kunnen aan één kant de symbolen voor de gevormde aspecten worden 

weergegeven, aan de andere kant kunnen de precieze afstanden worden genoteerd in graden en minuten. 
Een tweede mogelijkheid is om in het tweede aspectogram de progressieve, onderlinge aspecten voor het 
betreffende jaar aan te geven.

8. Bij Dekl. kunnen de declinatiewaarden aangegeven worden voor de zon, maan en planeten. De declinatie 
van de Asc. en het MC worden bepaald door de desbetreffende graden te nemen en dan in de ephemeride 
voor het geboortejaar op te zoeken wat de declinatie was van de Zon op dat punt. Deze declinatiewaarde 
geldt voor het MC. Asc.: zelfde werking.

9. Huizenverbanden.
 Hierin kan de plaatsing aangegeven worden van de heersers van de diverse huizen. B.v. Heer 1 is 

Mercurius en staat in het negende huis. Wij schrijven dan achter het getal 1 en de planeet Mars (mundaan 
heerser van het eerste huis) het symbool voor Mercurius en in het negende huis.

10. AW.
 AW is de Afstands Waarde van de planeten, welke gevonden kunnen worden in de z.g. Distance-

ephemeriden of Entfernungsephemeride.
11. Z en L.
 Z = locatie van een planeet in de zodiac. Bepalend is of de betreffende planeet in verhoging staat: waarde 

+4;  in eigen teken: waarde +5; in vernietiging: waarde -5 etc.
 L = locatie van de betreffende planeet in de huizen.. Ook hier kan een waarde worden aangegeven al dan 

niet uitgedrukt in cijfers
12. Tabeldag is een afgeleide datum voor elk jaar, waarop de uit de Eph. afleesbare progressieve planeetstanden 

voor 00.00 uur GMT (of bij 12.00 uur-Eph. voor 12.00 uur) betrekking hebben.
13. De buitenste twee cirkels op het formulier kunnen gebruikt worden voor het aangeven van transits en pro-

gressies. De buitenste cirkel kan in het beoefenen van de relatie-astrologie tevens dienen voor het aanbren-
gen van gegevens van een tweede persoon.


