ja a r h o roscoop

2011

Steenbok
22 DEC – 19 JAN

Liefde & sociale contacten
Kan je liefdesleven wel een oppepper gebruiken? Dat is dan
hierbij geregeld. Vanaf 3 juni mengt Jupiter zich in hartszaken
en breken er interessante tijden aan. Single Steenbokken kunnen een overvolle agenda tegemoet zien, vol afspraken, feestjes
en nieuwe telefoonnummers. Stel je niet te afwachtend op; het
kan echt geen kwaad om de volgende dag een sms’je of mailtje
te sturen. Maar ook voor bestaande koppels belooft de tweede
helft van het jaar bol te staan van de romantiek. Ja, zelfs als
je nogal vrijheidslievend van aard bent en met de minst romantische persoon op aarde verkeert, regent het aangename
verrassingen - wacht maar af. Daar heb je zelf ook de hand in,
zeker vanaf 1 juli. Stel dat iemand je een voorstel doet waarbij
woorden vallen als ‘ring’, ‘eigen sokkenla’ of ‘sleutel van mijn
huis’, laat dan je gevoel spreken, in
plaats van je verstand. Hoe heerlijk
is het om wakker te worden met een
warme arm om je heen?

Thuis & gezin

Gezondheid
Druk, druk, druk: die kennen we, Steenbok. Dat je tegenwoordig elke dag hoofdpijntabletjes meemoet in je tas en dat er iets
scheef lijkt te zitten boven in je rug, heeft er natuurlijk niets mee
te maken. En toch, en toch: lichaam en geest zijn één geheel. Als
een van de twee al het werk doet en
de ander erachteraan moet sjokken,
gaat het vroeg of laat ergens wringen. Zorg dus dat je wat beweging
krijgt. Begin met stretchoefeningen
achter je bureau, al is het maar tien
minuten per dag. Stuur geen mailtje, maar loop even langs op de afdeling. Kleine dingen. Als je het wat
structureler wilt aanpakken, raden
de sterren yoga of zwemmen aan,
die belasten je gewrichten het minst.
Een slechter idee is trainen voor een
marathon. Uiteraard, je kunt er fijn
bij nadenken, maar je kniegewrichten zijn je zwakke punt. Wil je toch
gaan hardlopen, ga dan eerst langs de
podoloog voor goede inlegzolen en boek vaste afspraken bij een
sportmasseur. Dat valt ook onder ‘zorgen voor het gezin’.

Laat je niet
opjagen
en voel je vrij om
hulp in te roepen.
Het benutten
van je potentieel,
daar draait het
allemaal om

Er spelen nu even wat belangrijke
dingen waarbij het om doeltreffend
handelen gaat, Steenbok. Zeker omdat Jupiter je daartoe vooral kansen
biedt tussen 22 januari en 3 juni.
Laat het dus niet op zijn beloop, zeker niet als er bijvoorbeeld papieren
moeten worden aangevraagd. Maak
een checklist, zeggen de sterren, en
houd hem bij de hand. Dat voorkomt dat je cruciale details vergeet.
Begin met de overzichtelijke taken, zoals het uitmesten van
kasten en wegdoen wat weg kan. Grotere projecten als het verbouwen van de keuken of zelfs het verkopen van je huis hebben
daarop even geen voorrang, hoewel die al wel voorbereid kunnen worden. Maar wat je ook doet: laat je niet opjagen en voel
je vrij om hulp in te roepen. Dit soort beslissingen verdient het
zorgvuldig afgewogen en doorgesproken te worden.

Werk & geld
Vooruit willen komen is gezond. Het is heel iets anders dan
blinde ambitie. Je kracht is je zwakte, zeggen ze, Steenbok, en
dat geldt zeker voor jou. Dat je een volhouder bent, wil niet
zeggen dat je je tegen beter weten in moet vastbijten in een onhaalbaar project. Het is ook helemaal niet nodig, want dit jaar
ben je al zo gefocust en doelgericht dat je heus niet iedereen de
duimschroeven hoeft aan te draaien. Denk eerder in termen
van fingerspitzengefühl, discretie, charme en subtiliteit, eigen4 | ELEGANCE

schappen die je in het verleden wellicht iets te makkelijk als
‘vrouwelijk geneuzel’ terzijde hebt geschoven, maar die je nu
net dat stapje verder brengen. Bedenk: een geliefde baas worden is veel moeilijker dan een gevreesde. Voor je portemonnee gaat hetzelfde op. Het gezinsbegrotingstekort terugdringen met strenge maatregelen is een prachtig streven, Steenbok,
maar soms moet je gewoon die perfecte outfit kopen. Eén keer
door de knieën gaan maakt je niet direct een softie.

Doelen & dromen
Je mag dan veel ambities hebben, Steenbok, de sterren
weten ook wel dat je de slechtste niet bent. Als je de neiging
hebt over collega’s en gezinsleden te struikelen, komt dat vaak
omdat je ze gewoon even niet zag liggen. Daar is dus sprake
van een verbeterpuntje, want zoals hierboven ook al gemeld:
je wordt op de proef gesteld in 2011. Het benutten van je
onbenutte potentieel, dat is waar het allemaal om draait. Er
komen kansen op je af die je niet direct als kansen herkent omdat het kleinigheidjes lijken, dus houd je ogen open. Vergelijk
het met uitverkoopbakken vol bloesjes van een tientje: het lijkt
de moeite niet, maar als je er even de tijd voor neemt, vind je
voor hetzelfde geld een lievelingsitem in de dop. Ruwe diamanten herkennen, dat is je opdracht dit jaar.

m e t d e k lo k m e e va n a f l i n k s b ov e n : k e t t i n g va n VJ R J e w e l s ( f oto : w i l l e m va n g e l d e r ) , M i c h i e l O l d e n ‘ N e o D e co ’, J o va n d e n A s s e m ‘ S k i H i g h ’, M a a rt e n S c h e t s ‘ W e e l d e e n r i j k d o m , X- m a s ’

STEENBOK

Miller, Carla Bruni

Element: aarde
Heersende planeet: Saturnus
Edelsteen: robijn
Bloem: anjer
Energie: yin/vrouwelijk
Beroemde Steenbokken: Sienna

Beste advies voor 2011:

Erken en benut wat je hebt
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JA A R H O ROSCOOP

2011

WATERMAN
Liefde & sociale contacten
Echte communicatie, in plaats van rekenen op telepathie, zal
wonderen doen voor je sociale contacten in 2011. Hoewel je
een luchtteken bent en daardoor best open staat voor menselijk
contact, kun je nog weleens moeilijk te doorgronden zijn. Maar
daar komt verandering in. Om precies te zijn op 12 maart, als
Uranus je communicatieve vaardigheden begint te beïnvloeden. Wat heel gunstig is, want de kans dat je exact op het juiste
moment de juiste persoon leert kennen en net op dat moment
een goede indruk maakt, kan je leven veranderen. Streef er dit
jaar bovenal naar helder en duidelijk te zijn – je bent een ster in
‘veelbetekenende’ opmerkingen die nogal multi-interpretabel
uitvallen. Wat in het bijzonder heldere
taal vergt, zijn je gevoelens en bedoelingen. Juni, november en december
zijn uitstekende maanden om feestjes
en partijen te bezoeken en daar je romantische banden hetzij te verstevigen,
danwel nieuwe aan te knopen met iemand die je tegen het lijf loopt – een
amourette? De Ware? Dat moet nog
blijken. Wat je goed voor ogen moet
blijven staan is dat liefde voedsel nodig
heeft, en dat het teamwork is.

Thuis & gezin

December
en juni zijn
uitstekende
maanden om
naar feestjes
te gaan.
TIJD VOOR EEN
AMOURETTE?

Klaar voor de start, Waterman? Vanaf
juni staat je thuisbasis onder invloed van
Jupiter, de groot-groter-grootst planeet. Dan kun je de gekste dingen verwachten. Het is geen slecht idee om de logeerkamer te luchten, want er staan verrassingsbezoekjes van verre
neven/uitwonende studenten/vriendinnen in relatiecrisis voor
de deur. Een extra flesje wijn op voorraad kan dus beslist geen
kwaad. En dan zijn er de sociale verplichtingen, van familiefeestjes tot vernissages en openingen, maar ook zelfgeorganiseerde evenementen. Sommige Watermannen gaan verhuizen,
maar daaraan gaat een hoop getwijfel vooraf. Niets mis met een
nieuwe omgeving, maar wel op jouw voorwaarden natuurlijk.
Als je verhuizen echt geen optie vindt, zit de oplossing misschien in een verbouwing. Je hebt in ieder geval de energie om
het aan te pakken, en aan creativiteit ontbreekt het je ook niet.
De inspiratie komt dan vanzelf.

Werk & geld
Is je administratie niet helemaal op orde of reken je jezelf rijk?
Dat kan een gevoelige klap betekenen als het tijd wordt om
belasting te betalen, Waterman. Misschien ben je in de nasleep
van de crisis nog steeds een beetje wars van alles wat met geld
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te maken heeft, maar 2011 is een goed jaar om in financieel
rustiger vaarwater te komen en grip te krijgen op je bezittingen. Realiseer je dat schulden en sparen bijvoorbeeld niet
samengaan; ze heffen elkaar op en zijn dus samen zonde van
je geld. Eerst de schulden weg, dan sparen en vervolgens binnen je budget blijven: zo simpel is het eigenlijk. Neem je voor
kleine lettertjes echt te lezen en wees vooral niet bang om nee
te zeggen tegen financiële beslissingen die je geen goed gevoel
bezorgen – het is jouw geld, en je bepaalt lekker zelf waaraan je
het uitgeeft. Op het werk gaat alles goed, maar dat is juist een
reden om op cursus te gaan of nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Een investering in kennis gaat tenslotte nooit verloren.

Gezondheid

Voornemens voor een gezond nieuw
leven koestert een mens doorgaans
‘s ochtends onder de douche, en ze
sneuvelen meestal bij de eerste cappuccino. Maar jij gaat het dit jaar
over een andere boeg gooien. Je bent
een gewoontedier; beschouw dat als
je grootste kracht. Je hoeft niet zo
veel meer te doen dan wat slechte
gewoontes vervangen door goede.
Ontbijt met brood, sap, yoghurt,
fruit en/of muesli – en daar past best
een cappuccino bij. Zeker, kaas en
wijn bevatten antioxidanten. Maar
vergeet de groenten en vezels niet. De truc is om jezelf geleidelijk aan te herprogrammeren. Introduceer je nieuwe gewoontes zoetjesaan. Dat geldt ook voor sport. Begin rustig aan met
yoga, zwemmen of wat je maar wilt, en voer het tempo pas op
als het idee van sporten in je systeem zit.

Doelen & dromen
Waterman, het is tijd om die zachte kussens waarin je zo lekker ligt te dutten eens op te schudden. Niets mis met zorgeloosheid en vaag idealisme, maar 2011 is zoals gezegd een jaar
van nuchterheid en aanpakkerij. De mensen om je heen zien
veel potentieel. Maar in je Watermanse rebellie heb je soms de
neiging om alles wat je eigenlijk graag wilt van je af te
duwen. Dat vergt nader zelfonderzoek, maar begin voor nu gewoon eens met openstaan voor wat een ander te zeggen heeft.
Natuurlijk wil je over je eigen leven beslissen, maar als je altijd
maar in de contramine bent, treedt er bij anderen vroeg of laat
een soort vermoeidheid op. De les voor 2011, Waterman: je
kunt best samenwerken zonder je eigen principes te laten varen.
Allemaal een kwestie van yin en yang.

M E T D E K L O K M E E VA N A F L I N K S B O V E N : K E T T I N G VA N VJ R J E W E L S ( F O T O : W I L L E M VA N G E L D E R ) , J O H N VA N H E LV E R T ‘ G L A M O U R O P S A R D I N I E ’, S I G U R D K R A N E N D O N K ‘ L I V I N G C O L O R ’, R O G E R N E V E
‘A M ER I C A N B E AU T Y ’

20 JAN – 18 FEB

WATERMAN

Element: lucht
Heersende planeet: Uranus
Edelsteen: granaat
Bloem: orchidee
Energie: yang/mannelijk
Beroemde Watermannen:

Jennifer Aniston, Jackson
Pollock, Carine Crutzen

Beste advies voor 2011:
Ontwikkel nieuwe
vaardigheden

ELEGANCE | 7

ja a r h o roscoop

2011

ram

21 MRT – 19 APRIL
Liefde & sociale contacten
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Dat is iets
wat je onder invloed van Saturnus maar al te pijnlijk ervaart,
Ram. Blijkbaar is het toch niet echt aan te bevelen om dingen
verborgen te houden voor een geliefde. Gooi daarom dit jaar
het roer radicaal om en zeg gewoon eens wat je op je hart hebt,
in plaats van je als een femme fatale achter een rookgordijn
te verschuilen. Natuurlijk heb je een kwetsbaar hartje, maar
geldt dat niet voor iedereen? Emotioneel beschikbaar zijn is
het helemaal, in 2011. Als je ervoor gaat, doe het dan goed
en stel De Vraag desnoods zelf. Denk je, anderzijds, dat ook
deze liefde tijdelijk is, wees dan van
meet af aan eerlijk en duidelijk.
Misschien valt de mededeling
beter dan je verwacht, misschien
ook niet, maar een relatiebreuk is
hoe dan ook veel pijnlijker als je
eenmaal een bankrekening en een
wastafel deelt. Zie het als een leermoment: je traint voor liefdesgodin.

Thuis & gezin

Kijk over je
huidige doelen
heen en
ontwikkel
een visie.
Daar gaat het
om in 2011.
Pak dat meteen
aan, want
uitstellen heeft
geen enkele zin

Op de grens van Oud en Nieuw
maakt menigeen de balans op en
soms moet je dan vaststellen dat het
huiselijk leven niet helemaal is wat je
je ervan had voorgesteld. Dat heeft
veel te maken met een zonne-eclips
in januari, maar ook iets met Rammen zelf. Je kunt je wel openlijk
doodergeren aan alles en iedereen,
maar gekift lost niets op. Integendeel. Pas liever een staaltje omgekeerde psychologie toe en
doe een tijdje alsof het je volstrekt koud laat dat overal sokken
liggen en dat de melk aldoor op is. Je zult zien dat het daardoor
voor anderen direct minder interessant wordt om jou uit je
tent te lokken. Neem een voorbeeld aan de felix domesticus,
beter bekend als de huiskat: ga languit op de bank liggen, op
het lekkerste plekje in de zon, en laat de hele wereld ontploffen. Daarmee bedwing je meteen ook je innerlijke control freak.
Begin juli zijn er in huis veranderingen op til waarbij je goed
gebruik kunt maken van deze zojuist ontwikkelde slinkse onderhandelingstactieken.

Werk & geld
Jupiter is de planeet van de overdaad. Die rolt begin juni je
geldzone binnen, en dan kunnen er gekke dingen gebeuren.
Zoals een onverwachte meevaller, die erom schreeuwt direct in
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duurzame en minder duurzame consumptiegoederen omgezet
te worden. Wijsheid dicteert evenwel dat het goed is om dat
geld voorlopig op de bank te zetten. Zodat je een eventuele
tegenvaller – bijvoorbeeld een APK-keuring die de nekslag
voor je versnellingsbak blijkt - probleemloos kunt opvangen.
Het lot te slim af zijn, voelt dat niet heerlijk? Wat werk betreft,
of specifieker je carrièreplannen, is het zaak om geen verkeerde
aandacht op je te vestigen. Strategisch in de luwte opereren is
het motto. Het betaalt zich eind 2011 uit, als er ontslagen of salarisverlagingen dreigen. Beschouw het maar als een beschaafde manier om de competitie zichzelf te laten uitschakelen.

Gezondheid

Je beschikt over mateloos veel energie, maar wat voor geld geldt, geldt
ook hier, Ram. Zet wat op de bank
voor later in het jaar. ‘Altijd alles uit
het even halen’ klinkt nu misschien
fantastisch, maar achteraf kan het
helemaal niet zo’n goed idee blijken
te zijn geweest. Niet iets wat je aan
den lijve wilt ondervinden, vooral
omdat je geen kant meer op kunt
als je eenmaal echt een burn-out
krijgt. Zoek daarom de balans op.
Speaking of which: daar hebben wij
nog de kwestie lichamelijke conditie. Je een knieblessure sporten of
roekeloos een crashdieet volgen is
geen langetermijnstrategie, en een
afspraak bij de chirurg biedt ook
maar beperkt soelaas. Goed voor
jezelf zorgen, aan de andere kant, betekent lief zijn voor jezelf.
Dus ook voor die benen/buik/billen/oogleden die je persoonlijk misschien heel anders zou hebben ontworpen. De sterren
weten zeker dat je daar op alle fronten van opknapt.

Doelen & dromen
Jupiter – die toevallig ook over expansie en fortuin gaat – komt
je sterrenteken binnen op 22 januari, met een aantal prachtkansen voor Rammen die meer uit het leven willen halen.
Over je huidige doelen heenkijken en een grotere visie ontwikkelen, daar gaat het om in 2011. Pak dat meteen aan, uitstellen heeft geen zin. Om jou heen hangt een sfeer van onontgonnen potentieel. Vooral in de eerste zes maanden is het goed
je eens te bezinnen op waar je in december wilt zijn. De sterren
garanderen je niets definitiefs, maar wel dat positiviteit altijd
sappige vruchten afwerpt. Kan niet missen, Ram.

m e t d e k lo k m e e va n a f l i n k s b ov e n : B e rt E s k a m p & Ja a p S ta h l e ‘ d e k l e i n e K l a s s i e k e ’, k e t t i n g va n VJ R J e w e l s ( f oto w i l l e m va n g e l d e r ) , J i m m y N e l s o n ‘ V l a m m e n d Z a n d ’, Pau l B e r e n d s ‘ R e t r ot r e n d ’:

RAM

Element: vuur
Heersende planeet: Mars
Edelsteen: diamant, robijn
Bloem: geranium
Energie: yang/mannelijk
Beroemde Rammen:

Keira Knightley, Maria
Sharapova, Robert Downey jr.

Beste advies voor 2011:

Laat het los
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MAAGD
24 AUG – 23 SEPT

Liefde & sociale contacten
Doordat Jupiter de eerste paar weken van januari nog in je
relatiezone verkeert, blijf je in kerststemming, Maagd. Het resultaat is dat je ongewoon knuffelig bent voor jouw doen - je
geliefden laten zich dat maar wat graag aanleunen. Tussen april
en augustus krijg je een voorproefje van wat Neptunus volgend jaar allemaal in petto heeft, wanneer hij in je relatiezone
terechtkomt. Dat is vooral van belang voor single Maagden die
best een serieuze relatie zouden willen. De Sterren zeggen: geef
de moed niet op, want als je dat doet, mis je de mooie kansen.
Maar wees ook niet te goedgelovig, niet iedereen is een even
goede partij. De energie die vrijkomt
bij een eclips op 1 juli legt nog eens
extra de nadruk op het belang van
het intermenselijke. Op het sociale
vlak heb je het druk. Dat kan met je
vrijetijdsbesteding te maken hebben,
of met een vrijwillige maatschappelijke taak. Desonsdanks ga je in de
loop van 2011 inzien hoe fijn het is
om een groep leuke mensen om je
heen te hebben.

Thuis & Gezin

Voor jouw
doen ben je
ongewoon
knuffelig.
En je geliefden
laten zich dat
maar wat graag
aanleunen

Jouw uitdaging, Maagd, is om het
dit jaar eens rustig aan toe doen, qua
‘altijd maar klaarstaan voor iedereen’.
Natuurlijk zijn er mensen die erop rekenen dat jij de scherven
van hun mislukte huwelijk, onderneming of zangcarrière wel
bij elkaar veegt. Maar daar liggen jouw prioriteiten nu even
niet. Het draait dit jaar om je eigen gezin en familie; de wereld
redden kan altijd nog. Misschien heb je al iets gemerkt van de
invloed van Pluto in je vijfde huis, waarbij kinderen, creativiteit en vrije tijd de toon zetten. Die veranderingen krijgen een
bepalend karakter, in gunstige zin overigens. In de zomer en
herfst wordt nog eens extra duidelijk hoe belangrijk jouw rol
is, en dan gaat het speciaal om de balans tussen thuis en werk
en je financiële inbreng. Het kost allemaal veel energie, maar je
moet maar zo denken: er is bijna niets dat niet verholpen kan
worden met een flinke stoot espresso.

Werk & geld
De glans mag dan een beetje van je huidige baan af zijn, Maagd,
dien die ontslagbrief niet te schielijk in. Op dit moment is een
pas op de plaats de slimste manoeuvre die je kunt maken. Er
is de laatste paar jaar veel veranderd op je werk – dan ging het
slecht, dan opeens weer goed, en dan toch weer niet. Een mens
zou er appelig van worden. Je bent nog niet helemaal verlost uit
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die achtbaan, maar wat je er uiteindelijk aan overhoudt, is een
aangename verrassing. Vooral op 1 juni en 10 december openen
er allerlei deuren. Richt je focus op het leggen van contacten en
het onderhouden van werkrelaties. Qua geld speelt precies het
tegenovergestelde: het is tijd voor actie. Jupiter komt even langs
in je geldzone. Dat is het moment om toe te slaan en flink te
cashen. Wees desondanks behoedzaam en lees contracten door
met een diamantloep voordat je ook maar iets tekent. Vanaf
maart is je inkomen mogelijk niet meer elke maand constant,
maar waarschijnlijk heb je dat al ingecalculeerd. Je bent nu eenmaal een Maagd.

Gezondheid

Minder stress betekent een langer
leven. Zeg ‘ns eerlijk: ben jij een van
die Maagden die gekweld wordt
door slapeloosheid, maagklachten en hoofdpijn? 2011 is een goed
jaar om daar iets aan te doen. Maar
dan is het echt belangrijk om in het
hier en nu te gaan leven, Maagd. Je
denkt graag proactief en ordelijk,
bent gewend je leven in te delen in
vijfjarenplannen en had op je 22ste
je pensioen al helemaal geregeld.
Heel loffelijk allemaal, maar wat
heb je eraan als je desondanks niet
kunt ophouden met tobben? Zoals Dale Carnegie ooit zei: ‘Bedenk je dat vandaag de dag van morgen is waar je je gisteren zo
druk over maakte’. Het leven wordt een stuk prettiger als je van
‘go with the flow’ je nieuwe mantra maakt. Ontspannen kun je
ook proactief aanpakken: meer de stilte opzoeken, proberen te
mediteren. En dan realiseer je je op een gegeven moment dat je
al een hele dag vergeten bent te piekeren.

Doelen & dromen
Een positieve benadering levert veel op dit jaar. Je wilt wat
meer van jezelf laten zien, maar je weet niet helemaal hoe je dat
aan moet pakken. Aan je talent ligt het beslist niet, meer aan de
manier waarop dat tot uiting komt. En je lijkt dan wel zo zelfverzekerd in de ogen van anderen, dat is ook maar een laagje
vernis. Leid je kritiek in goede banen. Wees kritisch op je prestaties, maar niet op je persoonlijkheid, want daar is niets mis
mee. Je aangeboren perfectionisme en oog voor detail zorgen
er vanzelf voor dat je de juiste beslissingen neemt als het erop
aankomt. En áls het er dan eenmaal op aankomt, Maagd, aarzel
dan niet, maar stap dat podium op, accepteer die prijs, lever dat
meesterstukje. Geloof in eigen kunnen is een machtig wapen.

m e t d e k lo k m e e va n a f l i n k s b ov e n : K e t t i n g va n VJ R j e w e l s ( f oto : w i l l e m va n g e l d e r ) , B e r t E s k a m p & Ja a p S ta h l e ‘ D e k l e i n e k l a s s i e k e ’, M a r l e e n Da n i e l s ‘ S a lo n , b o u d o i r ’, M i e p J u k k e m a ‘ t h e e n g l i s h pat i e n t ’

Element: aarde
Heersende planeet: Mercurius
Edelsteen: saffier
Bloem: driekleurig viooltje
Energie: yin/vrouwelijk
Beroemde Maagden:

MAAGD

Beyoncé, Salma Hayek

Beste advies voor 2011:

Geniet van het leven
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