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Gebruiksaanwijzing Schors Astroscoop-plus 
 
(Zie ook blz. 13 voor het updaten van het de oude versie 1.06!) 

 

 
 
Schermindeling 

 

Bovenste balk geeft alle rolmenu’s. Zie hiervoor het betreffende hoofdstuk. 

De tweede balk geeft in pictogrammen van links naar rechts weer: 

a) Drie pictogrammen: drie verschillende schermindelingen: 1:alleen mappen met personen, 

2:gecombineerd mappen en radixscherm, 3:alleen radixtekening; 

b) Een nieuwe map: om een bepaalde horoskoopgroep in op te slaan; 

c) Drie koppen, die aangeven: nieuwe persoon, wijzigen bestaande persoon, en verwijderen be-

staande persoon; 

d) Duiding maken (tekst in tekstverwerker). Zon, Maan en hun bijbehorende aspecten zitten al 

in dit systeem. Andere duidingen kunnen worden samengesteld door de gebruiker zelf. Zie 

verder bij ‘INSTELLINGEN � DUIDING WIJZIGEN’ 

e) Printopdracht voor wat op het scherm dan aanwezig is. Bij een radix wordt zowel de radix 

als de gegevens op één pagina geprint. 

f) Kopieer tekening naar clipboard. Hierbij wordt alleen de tekening op het clipboard ge-

plaatst. Vervolgens kan in andere windowstoepassingen (Word, MS Publisher, etc) deze teke-

ning weer worden opgeroepen vanaf het clipboard door ‘PLAKKEN’. Sommige windowsty-

pen accepteren de tekening alleen voor kleurenprinters en laten bij laserprinters de tekening 

weg! 

g) Zoekresultaten. Dit geeft de resultaten weer van het volgende pictogram. 

h) Personen zoeken. U kunt hier een naam intypen, waarna het programma uitzoekt, wie er in 

uw bestand hieraan voldoet. Let op of u in beide bestanden zoekt, of alleen in privé of in sys-

teem (de lijst van Schors zelf). U kunt ook allerlei horoskoopgegevens intypen (zie volgende 

blz.) waarna het programma uitzoekt, wie er in uw bestand – of in beide bestanden – over der-

gelijke gegevens beschikt. Zo kunt u van uzelf of van anderen een aantal gegevens noteren en 

kijken welke andere personen ook een dergelijke stand in hun horoskoop hebben. 

i) De radix aan de buitenrand voorzien van gegevens uit een andere horoskoop. Dit doen 

we met synastrieën, maar ook b.v. door andere gegevens van de bewuste persoon (secundaire 

directies, solaar, etc) op de buitenrand van zijn radix weer te geven. Alle gegevens van een 

persoon vinden we in het linker onderste deel van het scherm. 

j) Horoskoop voor huidige datum, uur en plaats. De lopende klok van het moment dus. Deze 

zichzelf steeds corrigerende uurhoek kan ook als tweede horoskoop om een bestaande heen 

gezet worden (zie punt i). Hiertoe activeer je zowel dit icoontje als het vorige. 

 

Verdere schermindeling (zie volgende pagina) 

(indien gekozen is voor een gecombineerd scherm via het 2
de

 icoontje bij a) hierboven) 

Linker smalle scherm geeft alle mappen en personen weer, die in het bestand zitten. 

Grote scherm rechts geeft de radix van een gekozen persoon of gebeurtenis uit het linker smalle 

scherm 

Links onderscherm geeft het dossier  van een bepaalde persoon weer met alle afgeleide horoskopen. 

Dus ook andere afgeleidingen zoals gecorrigeerde horoskopen van deze persoon. Wil je de benamin-

gen wijzigen, omdat je b.v. al drie solaren in het dossier hebt opgeslagen? Dubbelklik dan met de lin-

ker muisknop op het betreffende dossieronderdeel. Op het instelschermpje wat dan verschijnt vind je 

linksonder ‘omschrijving’ staan. Zet de cursor in dit vakje en typ een nieuwe benaming in. Dus b.v. 

van ‘solaar’ wijzigen in ‘solaar 2001’. 
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De onderlinge ruimtelijke verhouding van de 

drieschermen kan aangepast worden naar eigen 

behoefte, door met de cursor op de rand van een 

scherm te gaan staan  (  �) en dit de gewens-

te richting uit te slepen, zoals gebruikelijk is bij 

Windows.  

 

1) Map met personen 

2) Groot scherm met radix 

3) Dossier van betreffende persoon met ra-

dix en verschillende afgeleide horosko-

pen 

 

 

Rolmenu’s 

 

Persoon 
Is ook als icoon op de 2

de
 werkbalk aanwezig 

 

Nieuw persoon 
Een horoskoop maken van een nieuw iemand of gebeurtenis 

 

Wijzig persoon 
Naam of geboortegegevens veranderen. Bij geboortegegevens eerst 

linksboven kiezen voor ‘handmatig’ 

 

Verwijder persoon 
Het gehele dossier van deze persoon wordt verwijderd. Elders aanwezige 

opdracht ‘Verwijder horoskoop’ kan niet de hele persoon verwijderen, 

alleen afgeleide horoskopen, zoals solaar, sec. directies enz. 

 

Personen zoeken 
Ook op te roepen via pictogram ‘grote ver-

rekijker’. Hier kan je ook (rechtsboven in 

het schermpje planeetcombinaties opgeven 

waaraan iemand zou moeten kunnen beant-

woorden. Leuk als  je jouw of iemand an-

ders’ horoskoop wilt vergelijken met be-

roemde mensen uit de Schorsdatabank! 

Klik een planeet aan en in het venster er-

naast een teken of huis en bevestig dit met 

de knop ‘VOEG TOE’. Zo geef je een aantal 

planeten of ascendant op en kan je vergelij-

ken wie dit ook zo in zijn/haar horoskoop 

heeft staan, door op ZOEK te drukken. 

 

Zoekresultaten 
Ook als pictogram (kleine verrekijker) beschikbaar 

 

Importeer 
Horoskopen zoeken die buiten het programma Astroscoop plus, dus elders in de computer opgeslagen 

liggen. 

 

Nieuwe groep  een nieuwe map aanmaken (ook op de 2de werkbalk als icoon) 

Wijzig groep  andere naam geven aan bestaande map 
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Verwijder groep een map verwijderen 

Afdrukken  afdruk op printer (ook op 2
de

 werkbalk als icoon) 

Afdrukinstellingen Printer kiezen en eigenschappen van printer of afdrukken veranderen 

Afsluiten Beëindigen van het programma astroscoop-plus. Kan ook met X in de rechter-

bovenhoek. 

 

 

 

 

HOROSCOOP 
 

Nieuwe horoscoop 
Bedoeld wordt: een afgeleide horoscoop van de 
geboortehoroscoop, die op dat moment op het 

scherm staat. Nu kan een solaar of een andere 

afgeleide gemaakt worden. Linksonder in het 

computerscherm kan je zien welke afgeleide 

horoskopen zijn opgeslagen in het dossier van 

die persoon. Zie voor diverse nieuwe horosko-

pen blz. 9. 

 

Horoscoop verwijderen 
Een afgeleide horoskoop (solaar, progressie, etc) 

verdwijnt weer uit het dossier van die persoon. 

 

Horoscoop instellingen 
Druk op de standaard instellingen. Nu kan je naar eigen believen wijzigen voor alleen deze ene horos-

koop. Dit kan natuurlijk ook op de bovenste werkbalk, maar dan gelden de wijzigingen voor het gehe-

le programma. 

Afgeleide horoskopen (uit het dossier links onder) kun-

nen een andere naam krijgen. In plaats van drie solaren te 

hebben staan, waarvan je niet weet over welk jaar dat ze 

gaan, kan je de benaming wijzigen in b.v. solaar 2000, 

solaar 2001, etc. Zet de cursor op de betreffende afgeleide 

horoskoop en dubbelklik met de linkermuisknop. In het 

dan verschijnende hulpscherm kan linksonder de tekst 

gewijzigd worden naar eigen inzicht. 

 

Kopieer tekening 
Alleen de radix tekening als kopie naar het prikbord (clipboard), de tekstgegevens niet. Dit kan ook 

met de betreffende icoon op de tweede werkbalk. Doel: verwerken van de tekening in tekst- of andere 

bestanden. 

 

Orbreductie 
De orb staat normaal ingesteld op 100% van de ingestelde waarden via de INSTELLINGEN uit de 

bovenste werkbalk. Wil je de orbs reduceren, dan kan je het nieuwe orbpercentage op een 

hulpschermpje instellen. Orbreductie betekent dus hier in feite ‘orb gereduceerd tot’ 

 

Horoscoopgegevens 
Alle relevante gegevens in een worddocument, te gebruiken voor het zelf tekenen van de radix. Zie 

pagina 4. 
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Horoscoopgegevens 

 
Aspectenlijst 
Idem voor aspecten 

 

 

Halfsommen 
Idem voor midpunten tussen twee 

planeten. Hier kan gekozen worden 

voor a) alle midpunten (dus of er een 

planeet op dat punt staat doet niet 

terzake), of b) alleen halfsommen 

waar op het midpunt dan ook een 

planeet staat ( de echte). 

Verder kunnen we kiezen of we alleen 

onderlinge planeet-halfsommen willen 

bekijken, of ook andere radixpunten 

zoals Maansknoop etc willen toevoe-

gen (bij sortering ‘Planeet’ aanklikken 

of ‘Graden’ ). 

Je kunt ook nog je keuze beperken tot een 

aantal bepaalde planeten. Klik op ‘Planeten’ 

en vink de gewenste planeten aan. 

Bij al deze voorkeurinstellingen kan het 

voorkomen, dat de tekst spontaan omgezet 

wordt naar astrologische symbolen. Het 

hulpscherm weghalen en opnieuw tevoor-

schijn brengen zal de gewone tekst weer 

herstellen. Bij versie 1.1 is dit verholpen. 

 

Transities 
Transits instellen vanaf in te stellen dag: 

week, maand, jaar. Er wordt een lijst ge-

maakt. Vink bij ‘Planeten’ alle niet relevan-

te (dus de persoonlijke t/m Mars) weg, an-

ders krijg je een veel te grote lijst.  

In Windows 2000 en XP kan bij het wijzigen van de planeten of de gewenste periode een storing op-

treden in de lijst. De tekst wijzigt dan ineens in alleen maar astrologische symbolen. Het transities 

scherm uitschakelen en opnieuw aan-

zetten laat dit verdwijnen. Alleen als 

de periode moet aangepast worden, 

blijft het probleem. Druk dan op kopi-

eer, en haal de verminkte tekst via 

plakken weer op in een word-

dokument. Daar kan dan de tekst weer 

teruggebracht worden door de letter-

keuze in Word te wijzigen naar Ariel 

of Times. Versie 1.1 is probleemloos! 

 

Directies ���� 

Aspecten op datum 
Dit menu werkt alleen, als er eerst via 

NIEUWE HOROSCOOP een directie 

(primair of secundair) is gemaakt. Je kunt natuurlijk ook uit het dossier links onder een afgeleide hor. 

Kiezen. 
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Je krijgt dan ook een lijst, zoals op 

deze pagina te zien is. 

Hier klikken we via ‘Planeten’ alle 

langzame planeten weg, omdat we 

voor secundaire progressies meestal 

alleen de snelle persoonlijke planeten 

willen gebruiken. Mocht ook hier de 

tekst in de lijst op astrologische tekens 

overgaan, dan kan het scherm even 

weg geklikt worden en daarna op-

nieuw geactiveerd. Versie 1.1 kent dit 

probleem dus niet! 

 

Halfsommen op datum 
Idem als onder aspecten op datum. Maar hier kunnen we ook de orb nog groter of kleiner maken. 

 

Horoscoop combineren 
 

Dubbele tekening van een persoon 
Dit combineert een radix van een 

persoon met andere horoskopen uit 

het dossier (links onder op het 

scherm), zoals zijn solaar, sec. directie 

etc. 

Door eerst ‘dubbeltekening ’aan te 

klikken worden gewoon de standen uit 

de binnenring op de buitenring geko-

pieerd. Zie voorbeeld hiernaast 

Klik je daarna in het dossier links 

onder op een solaar of een andere 

afgeleide horoskoop, dan wordt in de 

buitenring die tweede informatie ge-

toond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreide dubbele tekening 
Hier combineren we de gegevens die op dit moment op het 

scherm staan met een totaal andere horoskoop uit de databank 

(andere personen, uurhoeken, etc.) 

 

Onderin het hulpscherm vinden we de orbreductie vermeld. Dit geef aan tot hoeveel % de orb is gere-

duceerd. Door het programma wordt dit standaard ingesteld op 10%. We kunnen dit wijzigen tot b.v. 

25%, zodat er wat meer aspecten mee gaan doen. Zie afbeelding volgende pagina. 
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Uitgebreide dubbele tekening 

 

 
Combine 
Een compleet nieuwe horoskoop, sa-

mengesteld uit de horoskoop die voor 

staat, gecombineerd met een andere 

horoskoop naar keuze uit de databank. 

Hier wordt een gemiddelde berekening 

uitgevoerd van geboortecoördinaten, 

datums, en tijdstippen. 

De combine kan niet worden opgeslagen 

in het dossier of in een databank 

 

Composiet 
Een compleet nieuwe horoskoop, sa-

mengesteld uit de horoskoop die voor staat en een tweede naar keuze. Hier worden de midpunten van 

planeten en huizen berekend tussen beide horoskopen. 

Let op!! Kies boven in het hulpscherm voor de juiste plaats waar het stel woont! 

 

Duiding maken 
Kant en klare duiding van Zon, Maan en hun aspecten in tekstbestand. Liever niet gebruiken. 

 

Horoscoopcorrectie 
Het bijstellen van de geboortetijd in stappen vanaf 5 minuten tot 

meerdere dagen. Door de pijlen aan te klikken geeft u aan of je voor-

uit dan wel achteruit wilt. Door de stap te wissen en daarna te voor-

zien van seconden-indeling kan dit zeer verfijnd worden.Op start 

drukken geeft een doorlopend bewegende correctie tot op stop wordt 

geklikt. De veranderingen die we te zien krijgen staan alleen op het 

scherm. Daadwerkelijk corrigeren zal pas na handmatig ingrijpen 

zijn  in de bestaande radixgegevens, of het ingeven van een tweede 

persoon, die we b.v. noemen ‘Mieke 1
ste

 correctie’. 

Zie pagina 10 voor meerdere mogelijkheden met het correctiescherm.  

 

Huidige datum, tijd en plaats 
Gelijk aan wereldbol-icoon op de tweede werkbalk. De horoskoop van dìt moment. 

 

Bewaar als achtergrond 
De radix die nu getoond wordt, wordt de achtergrond van het bureaublad van de pc. Liever 

niet doen, of je moet dit heel mooi vinden. 

 

 

 

INSTELLINGEN 

 

Algemeen 

 Huizensysteem (zie afbeelding volgende pagina) 
 Placidus aanhouden of anders naar eigen voorkeur een ander 

huizensysteem invullen 

 Zodiactype 
 Tropisch aanhouden 



 7 

 Weergave horoscoopwiel: 
Aanvinken welke gegevens op het scherm 

moeten komen. Aanbevolen wordt om AC 

en MC tekens weg te laten. Alleen bij ge-

bruik van spiegelpunten moeten de AC en 

MC tekens wèl geactiveerd blijven! 

Spiegelpunten:  
Spiegelpunten om eigen teken, of anders 

geen spiegelpunten aanklikken. 

Ebertinschijf: 

Alleen bij daadwerkelijk gebruik ervan aan-

klikken 

 

Tab huidige locatie 
Hier de coördinaten invullen van waar uw pc staat opgesteld. 

 

Duidingen 
Hier kunt u eigen duidingen opstellen in tekstbestand Word 

 

Planeten 
Hier naar believen de vaste sterren en ander overbodige dingen wegklikken. Orbreductie en 

invloed wijzigen volgens lijst achterin deze handleiding. 

 

Aspecten 
Orb instellen volgens lijst achterin deze handleiding 

 

Kleuren 
Naar behoefte (maar het liefst inconjunct anders dan rood, b.v. blauw) 

 

Tijdelijk wijzigen van instellingen van een spe-

cifieke horoskoop: 
Dubbelklik met de linkermuisknop 2 X op de ho-

roskoop die men wil aanpassen, te vinden in het 

dossier linksonder. Op het opgeroepen hulp-

scherm verschijnt  de tab ‘horoscoopinstellingen’, 

zodat de horoskoop buiten de vaste instellingen 

om, tijdelijk een andere instelling kan  krijgen, 

zoals de hierboven aangegeven mogelijkheden. 

 

 

 

 



 8 

WEERGAVE 
 

Identiek aan de tabbladen  die je steeds boven elke radixtekening ziet staan + de eerste drie 

icoontjes op de tweede werkbalk. 

 

Persoonsgegevens 
Hier kan je naast de gewone persoonsgege-

vens, ook de speciale notities lezen rond b.v. 

het consult. Deze gegevens worden genoteerd 

bij het inbrengen van een nieuwe persoon aan 

het begin van het traject. 

 

Tekening 
De radix. De tekening wordt altijd als stan-

daard getoond. 

 

Horoscoopgegevens 
De bekende gegevens, die bij het uitprinten altijd al automatisch onder de radix wordt meege-

drukt 

 

Aspecten 
Een aspectenmatrix wordt getoond. 

 

Windroos 
Dit is een speciale setting van de planeten en de Ascendant en het MC geheel volgens kom-

passtand. Zeer bruikbaar om bepaalde opstelling van huisraad en activiteiten te koppelen aan 

de plek waar betreffende planeten staan. Eigenlijk de Feng Shui van de astrologie. Is ook 

bruikbaar voor grotere kaartvlakken, b.v. om te zien welk land in de richting ligt van je heer 9. 

 

Harmonics 
De radix is eigenlijk de 1

ste
 harmonics. De 2,3 of welke harmonics je ook kiest, het zijn de 

factoren waarmee de planeetafstanden vanuit  0° 1  worden vermenigvuldigd en daarna op 

een bepaalde plaats in de tekens komen te staan. De 9de harmonics wordt ook wel de Na-

vamsjahoroskoop genoemd. 

 

Heersers 
Hier zien we de onderlinge verbanden tussen de dispositors van de tekens en de heersers van 

de huizen (ook wel de huizentrein genoemd). Met deze laatste voorzichtig zijn, want promotie 

van een planeet naar een volgend huis wordt niet door de computer ondersteund. 

 

Alleen personen 
Personen en horoscoop Al eerder besproken in het begin (1

ste
 drie icoontjes) 

Alleen horoscoop 
 

Taakbalk 
In- of uitschakelen van de tweede werkbalk. 

 

Volledig scherm 
De radix zo groot mogelijk, gecombineerd met de persoonsgegevens. Kan niet worden ge-

print. 
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Nieuwe horoscoop 
 

Radix: 
Dit lijkt vrij zinloos, omdat dan in feite een kopie 

van de al bestaande radix wordt gemaakt. Voordeel 

is echter, dat we in deze tweede radix bepaalde za-

ken kunnen weglaten of juist toevoegen (zoals spie-

gelpunten, huizen, aspecten) door de instellingen 

van deze radix te wijzigen. De weergave kan dus 

anders worden, of de orbreductie kan anders dan 

100% worden ingesteld. 

 

Solaar 
Zonder ingrijpen gaat het programma er van 

uit dat de solaar over het huidige jaar ge-

maakt gaat worden. Voor een ander jaar 

moet dat naar keuze worden ingesteld. 

Vergeet niet de plaats waar betrokkene NU 

woont, ook in het solaarscherm te wijzigen!! 

 

Onderin kan bij omschrijving na markering 

van de tekst hier een wijziging worden aan-

gebracht. In plaats van steeds alleen maar 

het woordje solaarhoroscoop kan je b.v. het 

jaar erbij vermelden. 

Tab instellingen 

Hier kan weer – afwijkend van de algemene 

instellingen – voor deze solaar wijzigingen worden aangebracht (andere orbs voor aspecten, 

spiegelpunten, etc.) 

 

 

Lunaar 
Dezelfde mogelijkheden als bij de Solaar, maar nu staat de actuele Maan van de huidige 

maand conjunct de geboortemaan. Te gebruiken voor een maandanalyse. 

 

Ingres 
Een techniek om transits van de geboortehoroskoop te verkrijgen op het lentepunt (Zon 0° 1)  

zomerpunt, herfst- of winterpunt. Wordt niet veel gebruikt. 

 

Harmonische 
Naar gelang het ingestelde getal zal vanuit de geboorteradix een nieuwe horoskoop ontstaan, 

zoals omschreven op blz. 8. Hier kan je geen huisinterpretaties meer geven, wel kan het As-

cendant- en MC punt worden gerbuikt. Het principe berust op frequentieverhoging.  

In de prognosetechnieken kan men een soort Solaar maken door de leeftijd + 1 te nemen als 

harmonische frequentie. 

Daarnaast kunnen de harmonische ook gebruikt worden om de loep op één specifiek huis te 

houden. Wil je de relatie nader onderzoeken, neem dan de 7
de

 harmonische. De huizen hierin 

kan je niet duiden, maar wel staan nu alle planeten in dienst van het 7
de

 huis. 
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Je kunt de harmonische ook opslaan en als tweede horoskoop om de radix heen zetten met de 

synastrie-methode: HOROSCOOP -� HOROSCOOP COMBINEREN � UITGEBREIDE 

DUBBELE TEKENING. 

 

 

 

Primaire directies 
 

Hier ook weer een verlangde datum inzetten 

omdat het programma zelf anders van de hui-

dige dag uitgaat. 

Als u de primaire directies alleen gebruikt 

voor de huiscuspen (wat het meeste voor-

komt), maak dan geen printafdruk van de pri-

maire horoscoop, maar draai ‘horoscoopgege-

vens’ uit via : HOROSCOOP � HORO-

SCOOPGEGEVENS, of neem van de afge-

beelde primaire hor. Gewoon even de gege-

vens over op een vel papier of meteen de ra-

dixtekening. 

 

Ook hier weer de mogelijkheid om de omschrijving naar eigen wens te veranderen. 

 

 

Secundaire directies (progressies) 
 

Dezelfde handelswijze als bij de primaire directies aangaande de datum en de mogelijke aan-

passing van de omschrijving (toevoeging van het jaar b.v.). 

De aspecten die de secundaire directie maakt met de geboortehoroskoop vanaf de ingestelde 

datum tot precies één jaar later, kan je vinden door ná het opslaan van de sec. directie in het 

dossier, terug te gaan naar het hoofdmenu en dan te kiezen: 

HOROSCOOP � DIRECTIES � ASPECTEN OP DATUM 

 

We krijgen dan dit scherm. 

Let op dat alleen de persoon-

lijke planeten staan in ge-

steld! 

Wijzig je die planeten en 

krijg je weer dat rare scherm, 

haal dit dan eerst even weg 

en klik het daarna opnieuw 

aan, zoals hierboven om-

schreven en de tekst staat 

weer gewoon leesbaar in 

beeld.  

 

Secundaire directies om de 

radix heen zetten als dubbele 

tekening gebeurt weer op de 

bekende manier: 
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1) zet de radix op het scherm; 

2) klik op de icoon ‘dubbele tekening’ 

3) Klik links onder in het grote scherm 

in het dossier met de opgeslagen af-

geleide horoskopen en activeer de 

sec. directie. 

 

Ook hier weer de orbreductie naar eigen 

wens aanpassen! 

Zie “Uitgebreide tekening” op pag. 5/6. 

 

 

 

Zonneboogdirecties (progressies) 
 

Zelfde handelswijze als bij secundaire directies. 

 

 

Min één systeem 
 

Zelfde handelswijze als bij secundaire directies. 

 

 

 

ASTROLOGISCHE WERKZAAMHEDEN 

 

A.Transits van een radix op lijst zetten 
 

1. klik op de bewuste 

persoon of gebeur-

tenis uit een be-

standsmap; 

2. Klik op transit in 

het menu Horos-

koop. Je krijgt dan 

een hulpscherm zo-

als hier rechts afge-

beeld.  

3. Kies bovenin de da-

tum waarop de tran-

sits voor een be-

paalde periode moe-

ten beginnen; 

4. Kies de periode 

waarover de transits moeten worden berekend; 

5. Kies de planeten via drukknop planeten, welke mee mogen doen (dus liever niet de 

persoonlijke planeten) 

6. Bij Windows 2000 en XP zal door een fout in het programma (alleen bij versie 1.06) 

de tekst worden omgezet in astrologische symbolen. Kopieer deze tekst dan toch ge-

woon via de kopieeropdracht onderin het hulpscherm. Haal daarna deze tekst op naar 
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een tekstverwerkingsprogramma, markeer de astrologische symbolen en kies in de 

tekstverwerker weer voor Times New Roman of een ander gewoon lettertype. Versie 

1.1 kent dit probleem niet! 

 

 

B.Transits om een radixtekening heen zetten 
 

Als het om de transits gaan, die op een verjaardag bekeken worden, gebruik hiervoor dan een 

solaar via het menu: 

HOROSCOOP � NIEUWE HOROSCOOP � SOLAAR 

Handel hierna net zoals vorige pagina bovenaan. 

 

Voor een andere dag en/of tijdstip creëer eerst een nieuwe horoscoop via het menu: 

PERSOON � NIEUWE PERSOON 

Benoem voor deze horoskoop b.v. de datum of de gebeurtenis en maak dus een geheel nieuwe 

horoskoop. 

Ga terug naar de oorspronkelijke persoon door deze aan te klikken in de betreffende bestand-

map links. Ga nu via het menu: 

HOROSCOOP � HOROSCOPEN COMBINEREN � UITGEBREIDE DUBBELE TEKE-

NING 

Naar de toe te voegen nieuw gecreëerde horoskoop. Deze zal nu in de buitenring van de oor-

spronkelijke radix komen te staan, zoals op pagina 6 bovenaan getoond wordt. 

 

 

 

 

 

Speciale mogelijkheden 
 

Secundaire directies laten verschuiven 

rond de radix 
 

Je wilt zonder de efemeriden te moeten 

raadplegen, de secundaire directies vol-

gen, om te zien wanneer b.v. de Zon een 

nieuw teken of huis binnenkomt, of een 

speciaal aspect maakt wat je wilt terug-

zoeken. 

Ga als volgt te werk: 

1) Klik op de naam van de persoon 

waarvan je de sec. directies wilt 

uitpluizen; 

2) Klik op het icoon ‘Dubbeltekening van radix met geselec-

teerde horoscoop’ (Je hoeft van te voren niets geselecteerd te 

hebben!). Je krijgt nu in de buitenring een kopie van de bin-

nenringplaneten.  

3) Klik nu op HOROSCOOP � HOROSCOOPCORRECTIES 

4) Stel hier de mate van verspringing vast op b.v. één dag (elk 

geleefd jaar is één dag via de sec. directies), of op 12 uur, als 

je kleinere sprongen wilt maken 
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5) Klik op start, dan zal je vrij snel de dagen (jaren) voorbij zien gaan, doordat de plane-

ten in de buitenring nu vooruit gaan schuiven. Wil  je het langzamer doen, klik dan op 

het omhoogpijltje, dan gaat het steeds per ingestelde fase. 

6) Is het gewenste punt bereikt, kijk dan wat voor datum de correctie aangeeft. Dit is X 

maal het aantal dagen (dus jaren) na de geboorte. 

7) Ga met de cursor op de buitenplaneet staan en je krijgt meteen precies de gradenstand 

te zien, die overigens ook in de tabel links van de dubbele radix te zien is. 

 

 

Transits volgen op het scherm 
 

Ga op dezelfde manier te werk als hierboven, maar begin het correctiescherm in te stellen  op 

365 dagen, dan ben je sneller bij de huidige periode aangeland. 

Is de animatie in het afgelopen jaar aangekomen, zet dan de fasering terug naar b.v. 30 dagen, 

zodat je met ongeveer een maand vooruitschuift. In het datumvenster kan je steeds in de gaten 

houden hoever dat je bent. Ben je in de afgelopen maand terecht gekomen, verander dan de 

fasering in één dag en laat de buitenrandplaneten nu weer wat vertraagd doorschuiven, tot je 

de dag, of het uur hebt bereikt wat je wilt bekijken. 

 

Wellicht zijn er nog veel meer verborgen mogelijkheden in het programma. Tenslotte wisten 

de makers ervan niet eens, dat een animatie in de buitenring mogelijk was. Ontdek je zoiets 

wil je mij dat dan melden? Dan kan ik de gebruiksaanwijzing nog vollediger maken. 

Zend je bericht naar Dré Aukes, Marga Klompélaan 57, 5122 BP Rijen, of info@athelas.nl 

 

 

 

 

Opstarten van astroscoop-plus 
 

Heb je het programma  versie1.06 van Schors, dan met het nog ge-update worden vanuit in-

ternet. Ook als je je pc opnieuw hebt moeten configureren, moet je weer een update maken. 

1. Ga naar internet, naar de site van Schors: www.schors.nl; 

2. Kies daar voor ‘Astrologie’; 

3. Kies dan halverwege de pagina voor: ‘Astrologische software’; 

4. Kies dan voor ‘Schorsware support’; 

5. Download daarna de zomertijden, zoals vermeld, en 

6. Download de update versie 1.06 

7. Ga terug uit Internet en laat de update zichzelf uitpakken en installeren in je astro-

scoop-plus programma. 

Versie 1.1 hoeft vooralsnog niet ge-updated worden. 

 

 

Instellingen voor elementen en kruizen en de percentages 
voor de aspecten  
Zie de volgende pagina. 
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Aspecten 

 

Orb 

  

Planeet 

 

Percentage in aspec-

ten 

Percentage in 

elementen en 

kruizen 

 

Conjunct 

 

7 

 

  

Zon 

 

100 

 

13 

 

Halfsextiel 

 

 

1 

  

Maan 

 

100 

 

13 

 

Halfvierkant 

 

 

0* 

  

Mercurius 

 

95 

 

10 

 

Sextiel 

 

 

6 

  

Venus 

 

95 

 

8 

 

Quintiel 

 

 

0* 

  

Mars 

 

95 

 

8 

 

Vierkant 

 

 

6 

  

Jupiter 

 

85 

 

6 

 

Driehoek 

 

 

6 

  

Saturnus 

 

85 

 

6 

 

Anderhalf vier-

kant 

 

0* 

  

Uranus 

 

70 

 

4 

 

Biquintiel 

 

 

0* 

  

Neptunus 

 

70 

 

4 

 

Inconjunct 

 

 

2,0 

  

Pluto 

 

70 

 

4 

 

Oppositie 

 

 

7 

  

Maansknoop 

 

60 

 

4 

 

Parallel 

 

 

0,5 

  

Dagpars 

 

50 

 

0 

 

 

 

   

Nachtpars 

 

40 

 

0 

  

* 0° doet automatisch 

niet mee 

  

Cheiron 

 

60 

 

0 

    

Ascendant 

 

 

100 

 

13 

    

MC 

 

 

80 

 

7 

 

 

Algemeen: Ascendant en MC tekens uitschakelen (behalve bij synastrieën) 

 

Voel je vrij om andere puntenwaarderingen of percentages in te vullen, als je het niet eens 

bent met bovenstaande verdeling! 


