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VOORWOORD

Met deze Astrologische Jaarkalender 2018 blijf je het hele jaar door op de hoogte van 

actuele astrologische gebeurtenissen. Per dag wordt een astrologisch feit uitgelicht, dat 

dan ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zo lees je wanneer de Zon een nieuw dierenriemteken 

ingaat en wat dat betekent. Er staan wetenswaardigheden in over alle sterrenbeelden en 

planeten. Maar ook de verschillende maanstanden en belangrijke aspecten tussen 

planeten worden beschreven, die precies op dat moment van toepassing zijn. Op deze 

wijze leer je iedere dag iets meer over astrologie en blijf je op de hoogte van de komende 

ontwikkelingen en tendensen. Deze jaarkalender is interessant voor de kenner, maar ook 

voor mensen die nog weinig of niets over astrologie weten. Daarnaast is er ook veel 

achtergrond informatie te vinden in dit boek. Over allerlei astrologische onderwerpen die 

absoluut herkenbaar zullen zijn. En tips en adviezen om zo goed mogelijk met deze 

diverse astrologische invloeden om te gaan. 

Zo lees je onder andere wanneer het een goed moment is om je vakantie te boeken of wat 

specifieke kenmerken van de Tweelingen zijn. Wat het betekent wanneer Mercurius 

retrograde loopt en wanneer dat in 2018 plaats gaat vinden. Wat aspecten zijn en hoe laat 

precies de Zon het teken Vissen inloopt. Welke sterrenbeelden bij elkaar passen en welke 

juist niet. Dit is slechts een greep uit de schat aan astrologische informatie die je in deze 

kalender terug kunt vinden. 365 dagen lang. 

Laat je het komende jaar astrologisch inspireren en begeleiden door de De Astrologische 

Scheurkalender 2018!

Esther van Heerebeek-Spijkers
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OVER DEZE JAARKALENDER

Iedere dag wordt een aspect of planeetstand uitgelicht, dat op dat moment werkelijk van 

toepassing is. De betreffende dag en datum is duidelijk aangegeven in deze gids. Meestal 

zijn er meerdere aspecten of standen werkzaam op een dag, maar de belangrijkste wordt 

uitgelicht. Op sommige dagen wordt juist extra aandacht besteedt aan astrologische 

wetenswaardigheden of achtergronden over planeten en dierenriemtekens. Op deze dagen 

zijn er dan verder weinig of geen belangrijke invloeden, waardoor voor deze informatie 

meer ruimte is. 

De invloeden of adviezen die je per dag leest, gelden voor iedereen. Ongeacht je 

sterrenbeeld. Dit zijn aspecten of planeetstanden die op deze betreffende dag 

daadwerkelijk in de kosmos plaatsvinden. Ook transits genoemd. Sommige werken 

sterker uit dan anderen, maar dat heeft dus met de omloopsnelheid en soort planeet te 

maken. Achterin deze jaarkalender, kun je het hele jaar door opzoeken, welke uitwerking 

een stand of planeet kan hebben.  

Veel plezier met deze eerste editie van De Astrologische Jaarkalender 2018! 

[]

JANUARI

[]

Maandag 1 januari 2018

Nieuwjaarsdag

Maan in Kreeft vanaf 09.10 uur

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar, komt de aandacht vooral te liggen op 

huishoudelijke taken, familie en het gezinsleven. Je trekt je graag terug in je eigen huis of 

slaapkamer. Daar heb je nu meer behoefte aan. Een prima dag om een recept uit te 

proberen, of familie gelukkig nieuwjaar te wensen. Je bent wel extra gevoelig nu, dus let 

op met hete kruiden of pittige gerechten. Zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.
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Dinsdag 2 januari 2018

Zon sextiel Neptunus vanaf 10.37 uur

Je bent onder dit aspect beter in staat om omstandigheden en mensen aan te voelen, dan 

anders. Je bent je meer bewust van de problemen van anderen en je wilt graag helpen. Dit 

straal je ook uit, wat de kans groot maakt dat vrienden of buren je hulp vandaag in willen 

schakelen. Je interesse gaat verder wat meer uit naar spirituele onderwerpen. Je denkt er 

vandaag dieper over na.

[]

Woensdag 3 januari 2018

Venus sextiel Neptunus vanaf 18.38 uur

Deze transit wakkert vanavond je creatieve en romantische fantasie aan! Je hebt nu een 

grotere waardering en gevoel voor schoonheid of je verliest je heerlijk in dagdromerijen. 

Je geniet met name van beeldende kunst, muziek of poëzie. Wanneer je naar buiten gaat, 

geniet je van de tuin of van de natuur en omring je je graag met mooie dingen. Alles 

beroert je nu diep. Laat de harde werkelijkheid vandaag maar voor wat het is.

[]

Donderdag 4 januari 2018

Maan vierkant Jupiter vanaf 12.33 uur

Je staat vandaag welwillend in het leven. Zeker ten aanzien van anderen. Je hebt vandaag 

de behoefte om te filosoferen, te discussiëren of na te denken over spirituele of 

filosofische onderwerpen. Je praat er graag met anderen over of je verdiept je juist alleen 

in een boek. Houd wel een open mind. Tijdens deze transit kun je namelijk wel wat 

zelfgenoegzaam of eigengereid zijn. En dat is niet nodig.

[]

Vrijdag 5 januari 2018

Maan in Maagd vanaf 09.11 uur

Tot 7 januari 13.14 uur staat de Maan in het vlijtige en intelligente dierenriemteken 

Maagd. Tijdens deze Maan in Maagd dagen, heb je behoefte aan rust, reinheid en 

regelmaat. Hygiëne en gezondheid heeft je aandacht en je smaak is verfijnd. Vaak douche 

je je wat vaker of maak je je huis een extra keer schoon. Je piekert nu wel wat meer en je 

geeft snel kritiek. Je perfectionisme kan je flink in de weg zitten.
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Zaterdag 6 januari 2018

Drie koningen

Maan driehoek Venus vanaf 11.22 uur

Dit is een mooi aspect om met andere mensen samen te zijn of uit te gaan. Een ideaal 

moment voor een borrel of doordeweeks bezoekje aan vrienden! Je geniet nu extra van 

lekker eten en drinken, hoewel je er nu wel sneller van aankomt. Wil je je interieur 

veranderen of opfrissen, dan werkt deze transit volledig mee. Je hebt nu waarschijnlijk de 

financiële middelen en de juiste smaak om dit te doen.

[]

Zondag 7 januari 2018

Mars conjunct Jupiter vanaf 01.38 uur

Alle vormen van lichamelijke activiteit passen perfect bij dit aspect! Je beschikt over een 

fikse dosis energie en je voelt je sterk en strijdvaardig. Het is dus raadzaam om vandaag 

werk te verrichten aan je huis, tuin of op het sportveld! Dan beleef je ook nog veel plezier 

aan dit aspect. Kijk alleen uit dat je niet overmoedig wordt of onnodige risico’s neemt! 

Zorg bijvoorbeeld voor een goede warming up. 

[]

Maandag 8 januari 2018

Zon sextiel Jupiter vanaf 13.06 uur

In de klassieke astrologie wordt dit gezien als een van de meest “fortuinlijke” aspecten. 

Toch brengt deze transit niet per definitie geluk. Het is eerder je eigen positieve en 

actieve instelling, dat ervoor zorgt dat je geluk naar je toetrekt. Of prettige 

omstandigheden. Wat je vandaag ook van plan bent of wilt ondernemen, het gaat je 

lukken of brengt je zelfs succes. Dit is verder een perfecte dag voor groepsactiviteiten.

[]

Dinsdag 9 januari 2018

Venus conjunct Pluto vanaf 10.03 uur

Deze transit werkt een paar dagen door. Dit heeft te maken met het feit dat Venus een 

langzamere omloopsnelheid heeft dan bijvoorbeeld planeet Mercurius of de Maan. Dat 

maakt dat een aspect met Venus langer aanhoudt. Dit betreffende aspect kan je jaloers of 

bezitterig maken in liefdesrelaties. Dit heeft alles te maken met je eigen (plotselinge) 

onzekerheid. Maar ook intensieve en ongebruikelijke liefdeservaringen kunnen nu juist 

plaatsvinden.
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Woensdag 10 januari 2018

Zon sextiel Mars vanaf 06.36 uur

Deze prettige transit tussen de Zon en planeet Mars, helpen je bij het afmaken van welk 

karwei dan ook. Je barst van de energie en je hebt er vertrouwen in dat het lukt. Zijn er 

nog zaken die je deze week af wilt handelen, dan is dit een goede dag daarvoor. Ook 

allerlei vormen van lichamelijke activiteit doen je nu goed. Het helpt je je energie op een 

positieve wijze te lozen.

[]

Donderdag 11 januari 2018

Mercurius in Steenbok vanaf 06.08 uur

De komende weken staat de planeet van denken, leren en praten in het ernstige 

dierenriemteken Steenbok. En dat verandert de manier waarop we daarmee omgaan. Zo 

kun je de komende tijd zeer methodisch denken. Je bent consequent, nuchter en je werkt 

met grote concentratie en volharding. Van de andere kant is humor je nu vreemd en heb 

je maar weinig fantasie. Ook zwijg je over het algemeen wat meer.

[]

Vrijdag 12 januari 2018

Maan in Boogschutter vanaf 08.04 uur

Vanochtend vroeg, treedt de Maan het avontuurlijke en ongeduldige dierenriemteken 

Boogschutter binnen. En dat zorgt ervoor dat je op deze vrijdagochtend eigenlijk niet 

binnen wilt blijven zitten! Je hebt meer behoefte aan beweging, een lange en intensieve 

wandeling of uitdagende tocht met een mountainbike. Van stilzitten word je rusteloos nu. 

Dat kan je dus voorkomen door in beweging te komen. En dan natuurlijk bij voorkeur in 

de buitenlucht.

[]

Zaterdag 13 januari 2018

Mercurius conjunct Saturnus vanaf 08.03 uur

Deze transit tussen Mercurius en Saturnus zorgt er waarschijnlijk voor dat je zeer 

voorzichtig bent in wat je zegt of doet. Je bent prima in staat om precisie werk te 

verrichten of je ergens grondig op voor te bereiden. Je bent nu wel zeer kritisch en dat 

kan de sfeer een beetje verzieken. Of het vertrouwen ondermijnen. Communicatie met 

andere mensen is nu sowieso wat lastiger. Je durft je niet echt bloot te geven.

6



[]

Zondag 14 januari 2018

Zon vierkant Uranus vanaf 21.44 uur

Een vierkant aspect zorgt altijd voor spanning tussen de twee betreffende planeten. 

Vanavond gaat het om spanning tussen de Zon en planeet Uranus. Hierdoor kun je je zeer 

ontdaan voelen of je op die manier gedragen, waardoor je anderen in verwarring brengt. 

Je hebt moeite met iedere vorm van restrictie en belemmering. Je hebt moeite met sleur. 

Maar van de andere kant mag je wel onverwachte gebeurtenissen of nieuws verwachten. 

[]

Maandag 15 januari 2018

Zon in Steenbok tot 20 januari 2018

Nog tot 20 januari 2018, staat de Zon in het degelijke en traditionele dierenriemteken 

Steenbok. Mensen die dit sterrenbeeld hebben, zijn volhardend en plichtsgetrouw. Ze 

hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de discipline om zelfs de moeilijkste 

taken of projecten tot een goed einde te brengen. Van de andere kant kunnen het ook 

echte kniesoren zijn en de toekomst somber inzien. Ze zijn soms gierig en ongezellig. En 

niet bepaald flexibel.

[]

Dinsdag 16 januari 2018

Jupiter sextiel Pluto vanaf 05.13 uur

Deze transit stimuleert je om positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Verder 

kunnen er zich spontane veranderingen voordoen in je leven of omgeving. Komen er 

kansen op je pad, grijp ze dan. Die komen je alleen maar ten goede. Iemand die een 

leidinggevende rol in je leven heeft, heeft je hoog in het vaandel staan. En dat kan 

eigenlijk alleen maar gunstig uitpakken. Sta vandaag open voor nieuwe kansen en 

mogelijkheden.

[]

Woensdag 17 januari 2018

Maan in Waterman vanaf 09.30 uur

Vanaf vanochtend komt de Maan een aantal dagen in het rationele luchtteken Waterman 

te staan. En dat past niet zo bij de gevoelige, emotionele, betrokken Maan. De komende 

dagen kun je het dan ook lastig vinden om emotioneel betrokken te zijn of je in te leven 

in anderen. Aanpassen kost je nu meer moeite en je wilt liever alleen en onafhankelijk 

zijn. Deze stand maakt mensen over het algemeen rusteloos, grillig of oppervlakkig.
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Donderdag 18 januari 2018

Venus in Waterman vanaf 02.43 uur

Planeet Venus heeft een omloopsnelheid van 10 tot 24 maanden. Dat wil zeggen dat deze 

planeet gemiddeld tussen de 4 weken en 4 maanden in een bepaald dierenriemteken staat. 

Vandaag gaat Venus de Waterman in. En daar zal ze dus een tijdje in blijven staan. De 

invloed van deze stand wijst op een drang naar vrijheid in een vaste relatie. Maar ook het 

ontstaan van ongebruikelijke liefdesrelaties of affaires zijn denkbaar onder deze invloed.

[]

Vrijdag 19 januari 2018

Maan in Vissen vanaf 21.26 uur

Tijdens deze Maan in Vissen dagen, trek je je het liefste terug uit de dagelijkse 

werkelijkheid. Je neigt vaker tot dagdromerij en je interesse in spiritualiteit of een 

fantasiewereld is groter. Je kunt intens genieten van muziek of kunst en je bent sneller 

emotioneel geraakt. Je droomt ’s nachts meer of je kunt je dromen ineens wel onthouden. 

Voor iedere vorm van yoga, meditatie of hypnose zijn deze dagen uitermate geschikt. 

[]

Zaterdag 20 januari 2018

Zon in Waterman vanaf 04.08 uur

Vannacht sluiten we de Steenbok periode af en gaan we de Waterman maand in. Dan 

treedt de Zon namelijk het dierenriemteken Waterman binnen. Iedereen die vanaf dan tot 

18 februari 2018 geboren wordt, is sterrenbeeld Waterman. Ieder jaar gaat de Zon tussen 

de 18e en 24e van een maand een nieuw dierenriemteken (sterrenbeeld) in. Dat betekent 

dat niet iedereen die op 20 januari jarig is, een Waterman is. Dat ligt aan het jaar waarin 

je geboren wordt. En waar de Zon toen stond.

[]

Zondag 21 januari 2018

Een geboortehoroscoop

Iedereen kan een geboortehoroscoop van zichzelf laten maken door een astroloog. In een 

geboortehoroscoop worden de standen van de planeten, dierenriemtekens, huizen en 

aspecten bekeken en geduid. Bij een geboortehoroscoop is je geboortedatum, 

geboorteplaats en geboortetijd van belang. Op die manier kan een astroloog een duidelijk 

en uniek beeld scheppen van jou als persoon. Je talenten, valkuilen en 

karaktereigenschappen worden in een geboortehoroscoop zichtbaar. En kunnen je helpen 

meer over jezelf te weten te komen.
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Maandag 22 januari 2018

Maan in Ram vanaf 07.26 uur 

Vanochtend verwisselt de Maan het dierenriemteken Vissen (waar ze de afgelopen twee 

dagen in heeft gestaan), voor het vurige dierenriemteken Ram. En dat verandert je 

gemoedstoestand meteen. Zo ben je veel impulsiever dan de laatste dagen en sneller 

enthousiast te krijgen. Je hebt plannen en ideeën genoeg. Alleen zal er vaak weinig van 

terecht komen in de praktijk. Je bent nu extra gevoelig voor hoofdpijn, koorts of 

ontstekingen. Of je bent onbesuisd in je doen en laten.

[]

Dinsdag 23 januari 2018

Maan vierkant Mercurius vanaf 16.28 uur

Vanmiddag kunnen er door deze transit communicatie moeilijkheden ontstaan tussen jou 

en mensen uit je directe omgeving. En dan met name met je partner. Je laat je al snel 

leiden door gevoelens en emoties, wat je gezonde verstand in de weg staat. Je kunt zo 

subjectief reageren, dat je wederhelft je niet meer begrijpt. Ook willen mensen vandaag 

moeilijkheden met je bespreken. Of men is het niet met je eens.

[]

Woensdag 24 januari 2018

Mercurius conjunct Pluto vanaf 21.49 uur

Vanavond maakt communicatieplaneet Mercurius een conjunctie aspect met intense 

dwergplaneet Pluto. Bij een conjunctie staan twee planeten vlak bij elkaar en dan 

versterken ze elkaars invloed. Concreet merk je dat vanavond, aan je manier van denken. 

Je bent dan geestelijk intenser actief. En het contact dat je met andere mensen hebt, is 

doordringender van karakter. Je stelt je niet tevreden met oppervlakkige antwoorden. Je 

wilt elke zaak tot op de bodem uitzoeken.

[]

Donderdag 25 januari 2018

Mercurius sextiel Jupiter vanaf 12.27 uur

Dit is een prima dagje om na te denken over je toekomst en daar plannen voor te maken. 

Je geest is helder en scherp, wat het bestuderen van papieren of websites 

vergemakkelijkt. Voor iedere vorm van handel of het afsluiten van contracten is dit een 

ideale transit. Je hebt nu een uitstekend inzicht in jezelf en de mensen om je heen en daar 

kun je maar beter gebruik van maken!
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Vrijdag 26 januari 2018

Mars in Boogschutter vanaf 13.56 uur

De planeet van hartstocht, actie, energie en agressie vertoeft de komende weken in het 

beweeglijke vuurteken Boogschutter. En dat verandert de manier waarop we met deze 

betreffende energieën omgaan. Tijdens de Mars in Boogschutter weken, stel je jezelf 

hoge doelen. En ben je in staat om andere mensen te motiveren of mee te slepen. Helaas 

is overdrijving en zelfoverschatting nu wel een valkuil. Bewaak je grenzen de komende 

tijd.

[]

Zaterdag 27 januari 2018

Zon in Waterman tot 18 februari 2018

Nog een paar weken staat de Zon in het originele dierenriemteken Waterman. Daarna is 

de Vissen weer aan de beurt. Zolang de Zon nog in dit vrijheidlievende teken staat dit 

jaar, streef je nog steeds naar onafhankelijkheid. Je wilt niet teveel verplichtingen of 

beperkingen. Daar maak je je snel van los. Je bent in deze periode in staat om situaties 

juist in te schatten en vindingrijk te zijn. Voor ieder probleem weet je wel een oplossing!

[]

Zondag 28 januari 2018

Mercurius vierkant Uranus vanaf 08.08 uur

Deze transit is de hele dag merkbaar, ook al is dit aspect al exact om 08.08 uur ’s 

ochtends. Dit heeft te maken met de omloopsnelheid van planeet Mercurius. Dit vierkant 

aspect zorgt er vandaag voor dat je geest extra gestimuleerd wordt. Alles wat nieuw en 

anders is, fascineert je. Eventueel eerder gemaakte plannen en afspraken, lopen nu eerder 

in het honderd. Een flexibele houding is daarom vandaag handig.

[]

Maandag 29 januari 2018

Maan oppositie Jupiter vanaf 08.52 uur

Dit is een lastig aspect zo aan het begin van de werkweek. Je hebt behoefte aan 

persoonlijke vrijheid en je wilt nu niet graag aan banden gelegd worden. Dat is vaak 

lastig als je moet werken of studeren. In je hoofd kan het vanochtend onrustig zijn. Je wilt 

van alles en je wordt chagrijnig als iemand je tegenwerkt. Je wilt meer over jezelf te 

weten komen. Inzichten vergaren.
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Dinsdag 30 januari 2018

De planeten in de astrologie

Binnen de astrologie wordt gewerkt met tien planeten. En alle tien hebben ze andere 

eigenschappen en een eigen omloopsnelheid. Dit maakt de invloed van de planeten op 

ons mensen en de aarde uniek. Zeker wanneer ze ook nog eens in twaalf verschillende 

dierenriemtekens kunnen staan en onderling, verschillende aspecten met elkaar kunnen 

maken. De tien planeten zijn de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, 

Uranus, Neptunus en Pluto. In deze scheurkalender komen ze allemaal aan bod.

[]

Woensdag 31 januari 2018

Mercurius in Waterman vanaf 14.38 uur

Planeet Mercurius gaat vanaf vandaag het eigenzinnige dierenriemteken Waterman 

vergezellen. Daar blijft deze snelle, informatieplaneet een aantal weken staan. Zolang 

Mercurius in de Waterman staat, ben je vooruitstrevender, weetgieriger en ontvankelijker 

dan anders. Zeker voor ideeën of gedachtegangen. Dit kan je wel zeer verstandelijk en 

rationeel maken. Waardoor je in sociale contacten wat koeler kunt overkomen. Van de 

andere kant ben je zeer tolerant en heb je een prima intuïtie.

[]

FEBRUARI

[]

Donderdag 1 februari 2018

Maan driehoek Uranus vanaf 11.58 uur

Bij een driehoek aspect staan twee planeten in een hoek van 120gr. Zodra dit aspect 

tussen de Maan en planeet Uranus ontstaat, hunker je naar opwinding en verrassingen in 
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