Tweelingen
Dit sterrenbeeld is niet geliefd bij pylon geeks
die een hekel aan wintracks hebben. Maar wel
heb je van nature redundantie zodat je goed om
kan gaan met overbelasting. Helaas denkt
iedereen dat je daardoor zomaar wel even
capaciteit beschikbaar hebt om wel even bij te
springen zodra er FCR nodig is op het werk. Je
deelt met de Waterman dat je gevoelig bent
voor bipolaire storingen, maar jouw gave om
twee dingen tegelijk te beheersen maakt je tot
een goed koppelnetstrateeg in zowel AC als DC
en van congestie in je agenda heb je geen last.

Ram

Vissen

Waterman
Je bent een specialist in hoogspanning op zee.
Je weet dat je met een wisselende stemming
onder water niet ver komt, dus gelukkig heb je
een positief, gelijkmatig karakter. Je uptime in
commercieel dienstverband wordt steeds beter.
Je bent goed met elektronica en je kunt buiten
het zicht een vermogen verzetten. Daardoor ben
je relatief onbekend, maar wel geliefd. Maar je
bent vatbaar voor bipolaire storingen en schakelen kost je telkens veel moeite. Ook het aangaan van verbindingen met het buitenland kan
zomaar meer energie kosten dan het je oplevert.

Je hebt een angst voor lijnen en netten. Dat is
lastig voor pylon geeks of jouw soort beroepsmensen. Probeer het te overwinnen door in je
control block de vermazing te vergroten en door
af en toe een netopening aan te brengen. Je
basislast kan je aan zonder overload, maar
soms verlies je wat spanning gedurende de dag.
Plaats een booster: ruil water in voor espresso.
Aandachtspunt, je loost je koelwater op 37ºC en
dat kan problematisch zijn in binnenwateren. Je
kan beter overwegen om gewoon direct in zee
te plassen of om thuis een koeltoren te bouwen.

Jij houdt van isolatie: graag werk je alleen en je
intrinsieke energiebron is giswerk. Daardoor is
er veel geblaat over jouw persoon. Het schijnt
dat je op je best bent in eilandbedrijf. Texel of
zo. Ook heb je alleen biomassa nodig. Van jouw
arbeidsfactor weet men dat je erg bedreven bent
in peak shaving in het voorjaar. Je houdt verder
erg van openluchtopstelling. Een potent nieuw
arbeidsveld zijn oudere schakeltuinen met gras
op de grond. In je vrije tijd ben je een door de
wol geverfd herkauwer van de netgeschiedenis.

Liefde & Relaties

Liefde & Relaties

Verklein de kruipafstand tot je partner. Regel
een fijn veldhuisje voordat jullie aan uitbreiding
van het eigennet en vergunning van jonge deelnetjes gaan denken. Single: pas op met die arc
horns bij Stieren, we willen geen harde sluiting.

Maak van je partner niet je tegenpool, anders
eindig je het jaar als monopool.
Single: ga nou niet moeilijk multi-terminal lopen
doen als je nog niet eens kan dwarsregelen
tussen je werk en het privaatnet achter je EAN.

Een netwerk blijft niet vanzelf in stand. Besteed
meer tijd aan je eigen vastrecht-aansluiting.
Single: duik eens in de pulskottervisserij of gooi
een lijntje uit in de hydropower. Er is daar veel
potentieel. Ook scholing is geen slecht idee.

Financieel

Financieel

Je verliest nog teveel vermogen in kleine
hinderposten. Kijk eens goed om je heen of je
daar compensatiemiddelen voor kan vinden.

Je moet nu echt ophouden je bankrekeningen
als pompmeren te zien. Schuiven met vermogen
zonder externe aanvulling houdt een keer op.

Kreeft

Liefde & Relaties

Financieel
Het verschil tussen Ram en Ramp is slechts de
circuitletter van paars. Je hebt teveel Coronaverliezen: drink minder bier van dat merk, dan
kan er ook veilig belasting van je buik afvallen.

Over jouw circuitkleur is geen twijfel mogelijk.
De enige ster die jou iets boeit is de zon. Jouw
kennis van PV en de implicaties voor het net
maken je tot een interessant persoon om mee
op het strand te bakken. Dat doe je ook graag,
zodat je op een zonnige werkdag doodleuk ONB
kan gaan op je werk en load shedding op jouw
collega´s doet. Daardoor belast je hen tot ver
boven de systeemveiligheid en krijgen ze een
hekel aan jouw hamerkop. In 2019 moet je je
nameplate capacity waarmaken op je werk.

Liefde & Relaties

Liefde & Relaties
Je relatie zit in een fase waarin het moeilijk lukt
om nader tot elkaar te komen. Daarvoor zullen
jullie beiden een beetje naar elkaar toe moeten
buigen. Single: vermijd Weegschalen, die zijn
teveel one-issue. Tak aan op een Waterman.

Jij bent zo hot dat je partner dynamic rating
nodig heeft om in te schatten waar jij vandaag
toe in staat bent in de slaapkamer. Single: laat
de vonk overslaan naar een Waterman. Dat
levert flink wat stomende interactie op.

Financieel

Financieel

Investeren in een windpark heeft je geen windeieren gelegd. Maar je doet er goed aan wat
noodvermogen achter de hand te houden, want
het kan altijd twee kanten uit op de Intraday.

Op dit gebied ben je eerder een kwal. Jouw
doelen voor 21% hernieuwbaar vermogen op je
bankrekening in 2020 ga je absoluut niet halen
als je die financiële black-out niet oplost.

2019

Leeuw
Jij bent het symbool van kracht. Het liefst had je
het hele koppelnet reeds naar 4000 A gebracht,
maar je hebt inmiddels vier jonge deelnetjes
rondlopen die allemaal invoeding nodig hebben.
Je bewaakt je concessiegebied fel, maar ook de
laatste standgehouden koppeltrafo tussen jou
en je partner is getript door jouw poging om te
synchroniseren op dat onbekende klantnet. Je
moet heel laagohmig je excuses aanbieden om
je partner te verleiden terug aan te takken.

Stier
Het probleem met opslingeringen in je humeur
achtervolgt jou al sinds de tijd van COCONUT.
Zodra jij een rode afschakelvlag ziet zijn direct
de draden aan het dansen. Je humeur is op dat
moment alleen nog maar uit te drukken op de
Schaal van Richter. Je bent geen ochtendmens,
probeer de klokgetallen van je werk te wijzigen.
Drink minder energy drink, dan heb je ook minder trillingsdempers nodig. Er is een herstelplan:
als je jouw blind vermogen om in een flits op
stoom te komen beter leert te combineren met
buffering, dan hebt je op je werk bulls eye.

HOOGSPANNINGSHOROSCOOP
Inzicht in je persoonlijke ster-driehoek!

Liefde & Relaties
Je had op je kattenoren kunnen aanvoelen dat
doortransport nooit lang verborgen kan blijven.
Nu heerst in de slaapkamer de N-1 toestand.
Single: probeer eens een Franse chat.

Liefde & Relaties

Wordt het een jaar vol spanning? Hoe gaat het met de
opbouw van vermogen? Heb je dit jaar geluk in de liefde?
Bij HoogspanningsNet keken we voor jou in de sterren.

Financieel
Jouw banksaldo bevindt zich in de niet-normale
toestand. Neem operationele maatregelen.
Saranne of Savanne maakt nogal wat verschil
en op netkaartsafari naar Afrika gaan accepteert
de ACM niet als doelmatige investering van
publieke gezinsmiddelen, hoe hard je ook brult.

Jouw zeer korte opregeltijd maakt je geliefd bij
je partner, die ook erg van vluggertjes houdt.
Single: blijf ver bij Kreeften vandaan, anders
wordt je huwelijk een WKK-koppeling.

Financieel
Je vermogen is in orde, maar je moet ophouden
met Cross Border Lease. Geef gewoon toe dat
die constructie nergens op slaat. Get over it, en
accepteer de gevolgen van de WON.

Wat heeft de toekomst voor jou in petto?

Weegschaal
Load Balancing is jouw tweede natuur. De
EPEX is jouw hangplek en jij zoekt continu naar
een evenwicht tussen jouw vermogen en de
belasting. Je bent niet vies van wat omkatten,
ondergronds vermogenstransport of een beetje
blindstroom in het zwarte circuit, maar je houdt
je geweten in balans door stiekem groene
stroom voor te trekken bij de biedingen. Jouw
buik vertoont de laatste jaren een steeds groter
doorhangknelpunt boven je broekstuk. Voorkom
verhoogde afspanning en spendeer wat meer
tijd en aandacht aan lijnen, want een lichte 110
is jou niet op het lijf of je netcode geschreven.

Liefde & Relaties
Hou nou eens op met duwen en trekken aan je
partner. Single: neem geen Tweelingen, je knapt
af op hen als zij jou van beide kanten tegelijk
proberen te overbelasten. Pik een Leeuw aan.

Financieel
Probeer wat minder in de XBID te leven en wat
meer te bufferen. Verdiep je ook eens in het
verschil tussen schijnbaar en reëel vermogen.

Maagd

Schorpioen
De giftige aanblik van jouw steeklijn maakt je
berucht onder collega´s: alles wat eng is, zit bij
jou op één mastbeeld tegelijk gemonteerd en ze
vragen zich af waarom jij niet bij de COBRA
cable werkt. In teamverband transformeer je tot
iemand die vakwerk aflevert en bij wie stekeligheid slechts een skineffect blijkt te zijn. Je kan
goed de angel uit een conflict halen en je bent
niet bang om de schaar in een Grackle of een
Ostrich te zetten. Doe dat echter alleen als de
prik eraf is. Brom niet zo over je hondenbotjes.

Liefde & Relaties
Jouw relatie heeft last van fasewissels: net als
alles lekker loopt wil je wederhelft opeens alles
weer anders. Single: je kunt het doen met een
Kreeft, maar of dat deelnetjes oplevert is vergelijkbaar met ITER: heel duur en weinig kans.

Financieel

.

Het afgooien van belasting is niet toegestaan.
Voorkom boetes en betaal de belasting gewoon
op tijd. Scheelt je de toezichthouder op je dak
en een armoedekruising in je bankboekje.

Boogschutter
Jouw atletisch mastbeeld en strakke afspanning
van je tonvormige sixpack maken je begeerlijk.
Je bent tevens een schot in de roos op je werk.
Je hoeft je vectorpijl slechts een heel klein
beetje fasehoekverdraaiing te geven en een
enorm vermogen gehoorzaamt jou. Je beheerst
mechanische en elektrische spanning op de
draad, je hebt kennis van materiaalsterkte en je
kent alle effecten van wind. Ook V-fixatie en
halfverankering beheers je. Denk wel aan de
afspanning van je bretels. De boog kan niet
altijd gespannen staan en niemand zit te
wachten op flutter of op een draadslachtoffer.

Liefde & Relaties
Ondanks energized working lukt het niet om te
synchroniseren met je partner. De toestand in
bed is daardoor al enige tijd Back 2 Back.
Single: het wordt gezellig in het trafohuisje als je
je restwarmte wegdissipeert met een Maagd.

Financieel
Je saldo is net als Maasbracht - Graetheide:
voor eeuwig onder zijn niveau.

Steenbok
Als er iemand verstand heeft van aardsystemen,
grondkabels en oude HVDC-schema's met earth
return, dan ben jij het. De tabel met G-waardes
kan je dromen en je weet wat je hebt aan GLPK,
XLPE, Oliedruk- en Massakabel. Maar voorkom
dat je versteent in jouw bekende mastvakken.
Zoek het hogerop. Hoogspanning in de bergen
is heerlijk voor steenbokken. Zeg VNB aan op je
werk, neem jezelf los en verken de alpiene
ampères samen met je eigenbedrijf. Jouw jonge
deelnetjes zullen dat ook prachtig vinden.

Liefde & Relaties
Kom achter je scherfmuur vandaan en los de
onderhoudsknelpunten in je relatie op, anders
gaat je partner vroeg of laat ONB. Single:
schenk je coronaring aan een Ram. Doe geen
Stier, want dan wordt het een neusring.

Jij hebt enorm last van verbindingsangst. Nog
nooit heb je galvanisch contact gemaakt met
een tegenpool en samen gezellig de tweevlaksconfiguratie aannemen zegt je ook al niks. Wat
ben je een ongelofelijke deadtank. Waarom ben
je eigenlijk aangelegd als je toch niet wordt
gebruikt? Overwin je palenbenauwenis en go
with the (load)flow: probeer desnoods je eerste
keer onder een veilige, lagere spanning in
bedrijf te komen. Verlaag je echter nooit tot
middenspanning in de bosjes met een nog niet
opgeleverd groen circuitje, anders heeft je
achternaam straks nog maar één letter.

Liefde & Relaties
Maagd in een relatie? Uhuh. Single: verlaag je
impedantie, strip je isolatie en laat die ampères
lekker stromen, mogelijk heb je aan het eind van
het jaar dan een ander sterrenbeeld.

Financieel
Reserveer dit jaar wat extra vermogen voor
PBM-middelen. Verdiep je ook alvast in de
procedure voor zelftests na een circuitfout.

Financieel
Je systeemreserves zijn uitgeput. Alert! Voorkom dat je het afschakelplan moet gebruiken
voor die vakantie naar het berggebied van RTE,
je wil echt niet dat één deelnetje niet mee kan.
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