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Zonneteken (sterrenbeeld): kreeft 

Symbool:  
Element: water 
Planeet: maan 
Kruis: hoofd 

Kleur: pasteltinten in blauw, roze 
Getal: 2 

Edelsteen: maansteen 
Lichaamsdeel: borststreek, borsten, stress uit zich sneller bij jou in dit gebied 

 
 



 
 

PLANEETSTANDEN op  06 juli 1970, horoscooptekening 
 

 
 
 
 

zon: kreeft 
ascendant: tweeling 

maan: leeuw 
mercurius: kreeft 

venus: leeuw 
mars: kreeft 

jupiter: weegschaal 
saturnus: stier 

uranus: weegschaal 
neptunus: schorpioen 

pluto: maagd 
 
 
 
 

 
 



 
ELEMENTEN BEREKENING, 06 07 1970 

 

 
 
 

VUUR: 7 = gemiddeld 
AARDE: 3 = te zwak 

LUCHT: 7 = gemiddeld 
WATER: 11 = gemiddeld, sterke kant 

 
 

In deze elementen berekening zien we dat water overheersend is.  
Dit maakt dat jij snel iets vanuit je gevoel benaderd. Je bent intuïtief.  

Tevens maakt dit water jou empathisch, behulpzaam, oprecht en warm.  
Blijf wel goed voor jezelf zorgen, je cijfert jezelf snel weg. 

 
Het element vuur is gemiddeld, wat maakt dat jij best direct kunt zijn in jouw aanpak. 

Tevens ben je zeer temperamentvol.  
Emoties gaan snel met jou op de loop! 

 
Een gemiddeld lucht element maakt dat jij wel degelijk ook je verstand erbij houdt en de 
boel kan rationaliseren (mits je niet te veel in eigen emoties opgaat). Met humor kun jij 

relativeren en mensen de ruimte geven. Als bemiddelaar functioneer jij goed, mits jij hier niet 
zelf in betrokken bent. 

 
Het element aarde is tamelijk zwak, ook hier zien we dat je daarom snel opgaat in eigen 

emoties en moeite hebt om even stil te staan en de rust te behouden.  
Je mist een bepaalde controle en je hebt moeite met regelmaat. 



ZON  -ware ik, werkelijke zijn, het bewuste-  in KREEFT

 
 
 

Stel dat jij helemaal jezelf kunt en durft te zijn. Je toont je ware ik zonder enige belemmering.  
Daar gaat het zonneteken over. Hieronder zullen vele eigenschappen van de kreeft 

genoemd worden. Herken jij jezelf hierin, dan is dit een een positief teken omdat hieruit 
geconcludeerd mag worden dat jij jezelf kunt & durft te zijn. Herken je weinig van 

onderstaande omschrijving, dan is de vraag in hoeverre jij jezelf bent en waardoor jij je laat 
belemmeren. 

 
 

-element water 
-gevoelsmens 
-zeer gevoelig 

-intuïtief 
-sfeergevoelig 

-kwetsbaar 
-introvert 

-terughoudend 
-zeer aan stemmingen onderhevig 

-betrouwbaar 
-zorgzaam 

-bemoederend 
-beschermend 
-huiselijk, thuis 

-gezien, familie staat op nummer één 
-voorliefde voor geschiedenis, het verleden en onderwerpen zoals een stamboom 

-sterke behoefte aan veiligheid en geborgenheid 
-angstig, angsten 
-stressgevoelig 

-hard, nuchter pantser ter bescherming van zichzelf 



-liefdevol, zachtaardig 
empathisch 
-conservatief 
-dagdromen 
-rijke fantasie 

 
 

 
 
 
 
 

Valkuilen voor dit gevoelige teken: 
 

-snel gepikeerd, ‘lange tenen’, licht geraakt 
-humeurig 

-zwaarmoedigheid, snel ‘beren op de weg zien’ 
-angstig 

-overbezorgd 
-piekeraar 

-zelfmedelijden 
-onzeker 

-overemotioneel 
-moeite met loslaten 

-afhankelijk 
-koppig 

-bezitterig 
-te veel in het verleden blijven hangen 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ASCENDANT  -het masker naar de buitenwereld-  in tweeling 

  
 

Het ascendant betreft hoe jij op de buitenwereld, op andere mensen, overkomt. 
Komt dit overeen met jouw ware ik (zonneteken), of draag jij een klein/groot masker naar de 

buitenwereld? In hoeverre laat jij je zien bij onbekende mensen. 
Het ascendant kan zorgen voor innerlijke conflicten 

 
 

Jouw ascendant staat in het teken tweeling, deze valt onder het element lucht. 
Jouw ware aard staat, zoals hierboven beschreven, in het element water. 

Hier zien we dan ook een duidelijk verschil met hoe jij overkomt op andere mensen en hoe jij 
werkelijk bent. 

 
Op mensen die jou niet zo goed kennen kom jij in eerste instantie  

heel sociaal en easy-going over. 
Met een bepaalde nuchterheid en ook een verstandige inslag. 

 
Je komt over als iemand die zeer flexibel is in de omgang en graag nieuwe dingen wilt 

uitproberen. Tevens ook nieuwsgierig en geïnteresseerd van aard. 
Bovendien communiceer jij zeer gemakkelijk met iedereen en leg je makkelijk contact. 

 
Wat mensen niet zo snel van jou verwachten is dat jij vele malen gevoeliger bent dan je laat 

zien. Ook kun jij ineens zeer fel, driftig reageren.  
Mensen kunnen deze onverwachte buien van jou maar lastig plaatsen omdat ze niet zien 

wat er zich bij jou allemaal van binnen afspeelt.  
Mensen zien niet hoe overgevoelig en kwetsbaar jij eigenlijk bent 

 
Dit kan een bepaalde eenzaamheid teweeg brengen: 

-mensen gaan afstand nemen omdat ze jouw stemmingen lastig peilbaar vinden en met 
name jouw plotselinge driftbuien; 

-jij hebt sterk het idee dat mensen niet jouw ware, gevoelige ik zien. 
 



MAAN  -gevoelens, de ziel, het onbewuste-  in LEEUW 

  
 
 

Met het maanteken in leeuw ben je goed in het dramatiseren van gevoelens. 
Je bent als kreeft ontzettend gevoelig, en met een maan in leeuw komt daar nog bij dat je 

tevens zeer gevoelig bent voor de mening (of in jouw ogen: kritiek) van anderen. 
 

Deze maan maakt dat jij behoorlijk heftig kunt reageren op situaties waarbij je geraakt wordt. 
En gevoelig als je bent, word jij snel geraakt. 

Toch stap je iedere keer opnieuw met open vizier in een situatie 
Je bent een ontzettend warm en hartelijk persoon, maar ook erg trots en koppig 

 
De valkuil voor deze maanstand is om jezelf te veel in het middelpunt te zetten, 

vaak heb je het idee -of wil je- dat alles om jou draait. 
Dit kan ook voortkomen uit een kinder/jeugdervaring, in hoeverre ging de aandacht naar jou 
en hoeveel ging het naar moeder? Vaak zie je bij deze stand dat de moeder veel aandacht 
naar zich toe heeft getrokken en het kind hierdoor onzeker is geworden, of extra opvallend 

gedrag gaat vertonen om de aandacht alsnog te krijgen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



VENUS  -liefde, relaties, talenten- in LEEUW 

  
 
 

LIEFDE, RELATIES 
 

Jij hebt graag een partner aan jouw zijde die jou ‘het hof maakt’ en je op handen draagt 
Jij vindt het bijzonder aangenaam wanneer de ander 

 ‘een goede positie in de maatschappij’ heeft  
Je houdt ervan om verwend te worden en echt in de watten gelegd te worden! 

 
Je bent een trouw type 

 
Je bent romantisch van aard 

 
Je kunt erg hartelijk zijn 

 
Je bent zeer passioneel 

 
Voor jou is het erg belangrijk om de nummer één te zijn 

 Ontrouw is voor jou funest en doet je veranderen in een ijskoningin  
(terugtrekken, koele houding aannemen) 

 
Je zoekt iemand die sterk is en kan dealen met jouw stemmingswisselingen 

 
 

 
TALENTEN 

 
Een beroep waarin het ‘huiselijk’ is 

Je hebt een groot zorgtalent, zorgsector, verzorgende 
Je hebt aanleg voor land en huizen, iets in de architectuur misschien of in de makelaardij 

Jij zou kunnen leidinggeven en delegeren wanneer je je angsten laat varen en je niet te veel 
in emoties / driften laat meegaan. 



   MARS  -kracht, energie, seks-  in KREEFT  

   
 
 

Zowel jouw zonneteken als marsteken staan in de kreeft, het water-element. 
 

Dit maakt dat jij het type bent van twee stappen vooruit maar vervolgens ook direct weer 
twee stappen achteruit. Veel faalangst is bij jou aanwezig. Veel onzekerheid. 

Je hebt enorm de neiging om bij twijfel jezelf terug te trekken. 
 

Jij hebt echt absolute zekerheidheid nodig, je zoekt altijd de veiligheid 
 

Je bent zeer instinctief, intuïtief  
 

In jou zit een zeer driftige kant, fel, omdat je je snel gekwetst voelt 
Driftbuien, emotionele uitbarstingen  

Oorzaak: diepe emotionele behoefte aan zekerheid 
 

Toch ben je ook erg hartelijk en behulpzaam, maar met een enorm gesloten kant 
 

Seksueel ben je het type die heel veel zekerheid en veiligheid nodig heeft voor je jezelf 
helemaal kunt geven. Er is ook op dit gebied veel angst tot falen.  

Je zoekt hierin een zorgzaam iemand. 
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