
 

Een weegschaal is vaak: 

 

Vriendelijk 
Romantisch en charmant 

Relaxt en gezellig 
Goed verzorgd 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Besluiteloos en veranderlijk 
Goedgelovig en gemakkelijk beïnvloedbaar 

Houdt van roddelen en gokken 
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Een kreeft is vaak: 

 

Emotioneel en liefdevol 
Intuïtief en fantasierijk 

Slim en voorzichtig 
Beschermend en sympathiek 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Veranderlijk en humeurig 
Emotioneel en overgevoelig 

Slecht in staat emoties los te laten 
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Een steenbok is vaak: 

 

Kan goed luisteren 
Gestructureerd en gedisciplineerd 

Geduldig  
Humoristisch en trouw 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Pessimistisch  
Gierig en zuinig 

Snel een oordeel klaar hebben 
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Een vissen is vaak: 

 

Fantasierijk en gevoelig 
Medelevend en vriendelijk 

Kan goed alleen zijn 
 
 

Maar ook …. 
 
 

Geheimzinnig en vaag 
Muggenziften en zeuren 
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Een boogschutter is vaak: 

 

Optimistisch  
Goed gehumeurd 

Eerlijk en recht door zee 
Filosofisch 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Warrig en vergeetachtig 
Kan niet goed met geld omgaan 

Weet alles beter dan anderen 
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Een maagd is vaak: 

 

Bescheiden en verlegen 
Betrouwbaar 

IJverig 
Een echt familiemens 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Kieskeurig en een piekeraar 
Kan snel kritiek op anderen hebben 

Perfectionistisch  
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Een schorpioen is vaak: 

 

Is een duizendpoot 
Krachtig en gepassioneerd 

Heeft veel talenten 
Is een goede gesprekspartner 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Jaloers  
Koppig 

Kan verbaal agressief of bot zijn 

 
 

Bronnen: https://www.freepik.com/author/pikisuperstar , https://welksterrenbeeld.nl/, https://www.mediumchat.nl/sterrenbeelden/ 

https://www.freepik.com/author/pikisuperstar
https://welksterrenbeeld.nl/
https://www.mediumchat.nl/sterrenbeelden/


 

Een waterman is vaak: 

 

Vriendelijk  
Eerlijk en trouw 

Origineel en intelligent 
Plannetjes maken en dromen over de toekomst 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Een te groot ego 
Onvoorspelbaar 

Niet altijd goed kunnen of willen luisteren 

 

 

 

 

Bronnen: https://www.freepik.com/author/pikisuperstar , https://welksterrenbeeld.nl/, https://www.mediumchat.nl/sterrenbeelden/ 

https://www.freepik.com/author/pikisuperstar
https://welksterrenbeeld.nl/
https://www.mediumchat.nl/sterrenbeelden/


 

Een stier is vaak: 

 

Geduldig en betrouwbaar 
Hartelijk en liefdevol 

Houdt van rust 
Gul 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Kan niet goed omgaan met tegenslag  
Hebberig 

Kan er slecht tegen gestoord te worden 
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Een ram is vaak: 

 

Avontuurlijk en actief 
Gaat uitdagingen aan 

Enthousiast en spontaan 
Heeft duidelijke doelen 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Kan slecht fouten toegeven 
Impulsief en ongeduldig 

is snel verveeld 
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Een tweelingen is vaak: 

 

Veelzijdig 
Kan goed luisteren 

Intellectueel en welsprekend 
Jeugdig en levendig 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Nerveus en gespannen 
Kan een enorme kletskous zijn 

Kan twee gezichten hebben 
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Een leeuw is vaak: 

 

Een krachtige persoonlijkheid 
Creatief en enthousiast 

Kan goed leiding geven en organiseren 
Trouw 

 
 

Maar ook …. 
 
 

Teveel in het middelpunt van de belangstelling  
Bazig en een bemoeial  

Kan overal een drama van maken 
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