
Schrikkeljaar

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Schrikkeljaar/Schrikkeljaar.htm[18-3-2012 10:57:24]

 

 

Begin pagina
English page
Engelum
Geschiedenis
Dorpsfoto's
Kerkklokken
Bewoners
Dorpsbelang
AED info
Verenigingen
Jeugdclub
De oude doos
Woningaanbod
Sponsors
K.v.Sla Raak
Museum
Fietsroute
Links
Archief
Redactie
E-mail
Gastenboek

 

 

 

 

Een schrikkeljaar is een jaar met 366 dagen, in plaats van 365. Deze extra
dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd om te voorkomen dat het
kalenderjaar te veel gaat afwijken van het tropisch jaar.

Oorzaak

Een tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de
zon van lentepunt naar lentepunt te draaien) is niet exact 365 dagen. Het is
365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als men zich van dat
verschil niets zou aantrekken en de duur van een jaar op 365 dagen zou
afronden, dan zou men na vier jaar bijna een dag tekortkomen (preciezer: 23
uur en 15 minuten). We zouden dan oud en nieuw te vroeg vieren; bijna een
dag voordat de aarde werkelijk helemaal rond de zon is gegaan. Het
toelaten van de afwijking zou tot gevolg hebben dat na langere tijd de
seizoenen ten opzichte van het kalenderjaar gaan verschuiven.

 

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/index.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engels/engels.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engelum/engelum.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Geschiedenis/geschiedenis.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engelum%20in%20beeld/luchtfoto.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Kerkklokken/klokken_kerktoren.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Bewoners/bewoners.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Dorpsbelang/dorpsbelang.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/AED.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/verenigingenindex.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Jeugdclub/jeugdclub_foto.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/De%20oude%20doos/oud.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Te%20koop/huizen.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Sposors/Sponsors.htm
http://www.kvslaraak.nl/
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Museum/museum.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Fietsroute/Fietsroute.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Links/links.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Archief/archief.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/redactie.htm
mailto:engelum@chello.nl
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/Gastenboek.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeldag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch_jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch_jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lentepunt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag


Schrikkeljaar

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Schrikkeljaar/Schrikkeljaar.htm[18-3-2012 10:57:24]

Correctie

Om dit te compenseren krijgt ieder vierde jaar (ieder jaartal dat deelbaar is
door 4) er een dag bij: 29 februari, de schrikkeldag. Dit levert een
gemiddelde op van 365 dagen en 6 uur per jaar. Omdat 5 uur, 48 minuten en
45,1814 seconden minder is dan 6 uur, is dit een overcorrectie, die optelt tot
ongeveer drie dagen per 400 jaar.

In principe kan men dit oplossen door elke 128 jaar (dus elk 32ste
schrikkeljaar) geen schrikkeljaar in te voeren. Een jaar duurt immers 365
dagen 5 uur 48 minuten en 45 seconden = 365,2421875 dagen.

365,25 × 128 = 46752 dagen.
365,2421875 × 128 = 46751 dagen.

Deze cyclus van 128 jaren wordt gebruikt in de Iraanse kalender, echter
met 4 × verschuiven in plaats van 1 × overslaan.

Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de gregoriaanse kalender
voor in elk jaar dat deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren.
Deze hebben enkel een schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400.
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 Zo was 2008 een schrikkeljaar, 1900 geen schrikkeljaar en 2000 weer wel.
Sinds het begin van onze jaartelling zijn er 487 schrikkeljaren geweest. Het
eerste schrikkeljaar was het jaar 4, het tweede schrikkeljaar was het jaar 8,
enzovoorts. 2012 is ook een schrikkeljaar.

In het algemeen zijn er over de hele wereld meer dan 10.000 mensen jarig
op schrikkeldag

 

 

Naam
De naam "schrikkeljaar" komt van het Middelnederlandse scricken, wat
oorspronkelijk "met grote passen lopen" en ook "springen" betekende, en
dat ook terug te zien valt in het Hasseltse woord schrikschoen (schaats).
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