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1. Walvissen 
Walvissen vormen een grote groep van zoogdieren, die in het 
water leven. Er zijn wel 82 verschillende soorten. 
Je hebt supergrote walvissen, maar ook kleine soorten. 
Het grootste dier op aarde is een walvis. Het is de blauwe 
vinvis met een lengte van bijna 30 meter. Dat zijn  ongeveer 
vier klaslokalen achter elkaar. 
Bij de walvissenfamilie horen ook alle dolfijnen. 
In dit boek lees je meer over walvissen. Je krijgt antwoord op 
vragen als: 
Hoe herken je walvissen? 
Wat is het verschil tussen baardwalvissen en tandwalvissen? 
Waarom wordt er al zo lang gejaagd op walvissen? 
 



2. De bouw van de walvis  
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Walvissen lijken op vissen, 
maar ze horen bij de zoog-
dieren. 
De naam walvis  brengt je  
in de war. 
Walvissen hebben één long 
en geen kieuwen. 
Walvissen komen met hun 
spuitgat boven water om 
lucht in te ademen. 

Walvissen hebben een geraamte net als alle andere 
zoogdieren. Ze hebben rugwervels en schouderbladen 
waaraan hun vinnen vastzitten. 
Door hun enorme gewicht kunnen walvissen  alleen in 
het water overleven. 
Vissen hebben koud bloed, maar walvissen zijn net als 
zoogdieren warmbloedig. 



 

Wat walvissen tot echte zoogdieren 
maakt, is dat hun jong gelijk levend in het 
water geboren wordt. 
Dus niet, zoals bij vissen. Daar komt het 
jong uit een eitje. 
Het jong van een walvis wordt het kalf 
genoemd. De moeder noem je de koe en 
de vader de stier. 

In het woord zoogdier zit het woord zoog. 
Zogen betekent laten zuigen. 
Dus een zoogdier is een dier waarvan de 
moeder haar jong melk laat zuigen uit een 
tepel. 
Dat gebeurt ook bij walvissen. De moeder 
heeft één tepel. Alleen de bek van het 
jong is niet gemaakt om te zuigen. 
Jonge walvissen slaan meer hun tong om 
de tepel. 
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Bek van de baardwalvis 3. Baardwalvissen (Baleinwalvissen) 
Baardwalvissen vormen een aparte groep 
binnen de walvissen. Deze soort heeft in de 
bovenkaak van hun bek baleinen.  
De baleinen werken als een zeef. Elke balein 
is stijf, maar kan toch ook een beetje buigen.  
Alle baleinen bijelkaar zijn de baard. 
De baleinen zijn van een halve meter tot  
drie en een halve meter lang. 
Dat verschilt per soort. 

plankton 

Al die baleinen bijelkaar lijken nog het 
meest op een borstel of  op de haren van 
een baard, 
Elke balein zit dicht tegen de andere.  
Met die borstelzeef  kan een baleinwalvis 
zijn voedsel uit het water zeven. 
Dat voedsel bestaat uit plankton en krill. 
Plankton zijn kleine zwevende deeltjes in 
het water. Het kunnen plantjes en diertjes 
zijn. Krill zijn kleine garnaaltjes. 
Plakton en krill worden door de baleinen 
uit het zeewater gezeefd. Baardwalvissen 
slokken er ladingen van naar binnen. 

krill 



De blauwe vinvis 
Deze baleinwalvis is het grootste dier dat op 
aarde leeft. De tong van deze walvis heeft 
dezelfde lengte als een hele olifant. Het dier 
trekt in de winter naar warmere wateren.  
In de zomer trekt het dier juist naar de 
koudere wateren rond de poolgebieden. 
Per keer ademt de blauwe vinvis 5000 liter 
lucht in zijn longen om daarna weer onder 
water te duiken. 

De grijze walvis. 
De grijze walvis trekt langs kustgebieden. 
Deze walvis trekt tussen het gebied waar 
veel voedsel te vinden is en het gebied 
waar de jongen geboren worden. Het is 
een tocht van 2 tot 3 maanden. Al van heel 
vroeger wordt op deze soort gejaagd.  
Walvisjagers noemden het dier duivelsvis, 
omdat deze soort zich niet snel overgaf. 

Enkele soorten baleinwalvissen: 
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De Noordse vinvis 
De Noordse vinvis komt voor in alle oceanen. 
De vrouwtjes zwemmen in groepen van 
ongeveer vijf samen met hun jongen.  
Het dier haalt een snelheid van 55 km per 
uur. Daarmee is het een snelle walvis. 
Deze walvis jaagt op zijn zijkant met de bek 
open. In die bek verdwijnt per dag  rond de 
150 kilo aan krill, schaaldieren, vissen en 
inktvissen. 

De bultrug 
Deze walvis is goed te herkennen aan de 
vreemde vorm van het lichaam. De kop en 
de onderkaak zijn bedekt met knobbels. 
Bultruggen jagen in groepen op vis en krill. 
Ze vormen een cirkel en blazen grote 
luchtbellen. Zo raakt een school vissen 
gevangen tussen de luchtbellen. Daarna 
valt de groep aan. 
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4. Tandwalvissen  
Deze tweede groep walvissen hebben 
geen baleinen, maar tanden in de bek. 
Tandwalvissen hebben één spuitgat, 
waardoor lucht naar binnen gehaald 
wordt. Baardwalvissen hebben twee 
spuitgaten. Tandwalvissen zijn veel 
kleiner dan baardwalvissen. Een uit-
zondering is de potvis. 

 

 

De tanden van de potvis 

De potvis 

Tandwalvissen sporen eten op met geluid. 

Een grote groep van de tandwalvis-
sen gebruikt echo om hun prooi op te 
sporen. Ze maken een klikgeluid.  
Komt het geluid tegen een school 
vissen aan dan kaatst het geluid 
terug. Zo kan de prooi opgespoord 
worden. 
De meeste tandwalvissen zijn snelle 
zwemmers en goede jagers. 
De meeste soorten jagen in groepen. 
Hun voedsel bestaat uit vissen en 
inktvissen. 



De potvis 
De potvis is de grootste tandwalvis.  
Deze walvis eet vooral inktvissen. Daarvoor 
duikt deze reus naar een diepte van 3000 
meter.  Een potvis kan wel 90 minuten lang 
onder water blijven. Daarna komt het dier 
boven. Ze blijven dan ongeveer 8 minuten 
boven om daarna opnieuw een duik te 
nemen. Potvissen gebruiken de echo van hun 
klikgeluid om een prooi te vangen. 

De witte walvis 
Deze walvis wordt ook wel witte dolfijn of 
beloega genoemd. Het dier valt op door zijn 
stompe kop en witte kleur. 
De beloega leeft in kleine groepen in het 
gebied rond de Noordpool.  
De witte walvis is de enige walvis met een 
nek. Daardoor kan het dier zijn kop draaien. 
Het dier eet vis en kreeft. 
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De gewone dolfijn 
Deze walvissoort leeft in groepen.  
Die groepen kunnen soms wel uit honderden 
dieren bestaan. In water met veel vis komen 
soms meerdere van die groepen bijelkaar. 
Ze jagen in groepen de grote scholen vis naar 
het oppervlak van het water. Daar raakt de 
school gevangen. 
De gewone dolfijn is een speelse en snelle 
zwemmer. 

De orka 
De orka herken je snel aan de zwarte rug 
en de witte buik. Het dier jaagt op allerlei 
dieren: vis, zeevogels, pinguins, zee-
honden, zeeleeuwen, inktvis en zelfs 
jonge walvissen. Mensen worden met 
rust gelaten. 
Dit roofdier jaagt in groepen. Het oudste 
vrouwtje is de leidster. Mannetjes leven 
meestal alleen. 
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5. De jacht op walvissen  
Vroeger 
Mensen moeten al ongeveer 6000 jaar op 
walvissen jagen. 
Heel vroeger probeerde men een walvis 
vanuit zee naar de kust te drijven.  
Men hoopte dat het dier dan vast kwam te 
zitten op de zeebodem. Later ging men 
harpoenen gebruiken. Aan zo’n harpoen zat 
een touw met een houten boei.  Zo kon de 
walvis gevolgd worden. 

De walvis kon door die boei niet meer goed duiken. 
Het dier raakte uitgeput en werd daarna gedood. 
Later gebruikten walvisvaarders kleine boten met 
bemanning als boei. Dat was niet zonder gevaar. 
De bootjes werd door de sterke walvissen mee-
getrokken. 
De speklaag van de gevangen walvis, de blubber, 
werd uitgekookt. Zo kreeg men walvistraan (een 
soort olie), die gebruikt werd in zeep en om olie-
lampen te laten branden. Ook werd het walvisvlees 
gegeten. Blubber koken 

Walvisvaarders 

Traan  



Nu 
In onze tijd zijn de schepen groter en groter 
geworden. Het werden enorme drijvende 
walvisfabrieken. 
De walvis had geen schijn van kans meer 
met die moderne jacht met kanonnen met 
harpoenen. 
Er bleven steeds minder walvissen over in 
de zee. Verschillende soorten walvissen 
werden met uitsterven bedreigd. 

De lampenolie geleverd door wal-
vissen, was niet meer nodig.  
Er werd volop aardolie gevonden en 
er kwam ook elektrisch licht. 
Toch ging de jacht walvissen door.   
In enkele landen, zoals Japan wordt 
nog walvisvlees gegeten. 
Ook wordt het vet en de olie ge-
bruikt in parfums, in make up en in 
vitaminen. 

Jagen met een kanon met harpoen 

Drijvende walvisfabriek 

Walvisvlees 



6. Bescherming  
Sinds 1931 maakten landen afspraken 
over het vangen van walvissen. 
Sommige soorten walvissen werden 
helemaal beschermd. Toch bleven 
sommige landen stiekem door jagen. 
Vanaf  1986  werd het verboden om op 
walvissen te jagen. 
Er mochten alleen een paar honderd 
walvissen gevangen worden.  

Die gevangen walvissen werden ge-
bruikt om onderzoek te doen. Zo kon 
men meer over de dieren leren. 
Japan, Noorwegen en IJsland zijn 
steeds op walvissen blijven jagen. 
De actiegroep Greenpeace probeert 
de walvisvaarders dwars te zitten, 
zodat ze minder walvissen kunnen 
vangen. 
Ze proberen de jagers te betrappen. 
Ze gebruiken daarvoor een boot die 
heel moeilijk van veraf  te zien is. 

Deze boot is moeilijk te zien van veraf. 



7. Walvisweetjes 

Eskimo’s 
Eskimo’s hebben al van heel vroeger af op 
walvissen gejaagd. Ze  deden dat met kleine 
boten. Dat is nog steeds zo. Zij mogen blijven 
jagen op walvissen. Waarom? 
Zij vangen alleen wat ze nodig hebben. Zij leven 
van het vlees van de walvis. Op de Noordpool is 
geen groente. In het vlees van de walvis zitten 
veel vitaminen. Zo overleven de Eskimo’s in het 
koude klimaat. 

Moby Dick 
Moby Dick is de titel van een wereldberoemd boek. 
Het boek gaat over een witte potvis, die door walvis-
vaarders Moby Dick genoemd wordt.  
Moby Dick wordt de ramp voor veel walviswaarders. 
De potvis valt schepen aan. 
Het boek werd in 1851 geschreven. Er zijn ook 
verschillende films over Moby Dick gemaakt. 



Zingen 
De bultrug en de blauwe vinvis staan bekend om hun zingen. Het 
lijkt op het zingen van een lied, omdat het niet zomaar geluiden 
zijn. Deze walvissen gebruiken verschillende toonhoogten.  
Ook herhalen ze bepaalde tonen steeds, zodat het op een lied 
lijkt. De walvissen zingen om een mannetje of vrouwtje te 
lokken. Maar het is ook een soort praten van de walvissen onder 
elkaar. 

Slapen 
Een walvis moet steeds boven komen om te 
ademen. Maar hoe slaapt een walvis? 
Net als mensen bestaam de hersenen uit twee 
delen. Als een walvis rust, slaapt het linkerdeel 
van de hersenen. Het rechterdeel is “wakker”.  
Zo ziet de walvis gevaar. Natuurlijk gaat het 
rechterdeel van de hersenen ook slapen. Dan is 
het linkerdeel wakker. 



7. Filmpje 

 

De bruinvis 

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/de-bruinvis-een-soort-walvis/

#q=walvis 

De potvis 

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/de-potvis-een-bijzonder-zeezoogdier-

van-de-oceaan/#q=walvis 

https://schooltv.nl/video/de-bruinvis-een-soort-walvis/#q=walvis
https://schooltv.nl/video/de-bruinvis-een-soort-walvis/#q=walvis
https://schooltv.nl/video/de-potvis-een-bijzonder-zeezoogdier-van-de-oceaan/#q=walvis
https://schooltv.nl/video/de-potvis-een-bijzonder-zeezoogdier-van-de-oceaan/#q=walvis






Bronnen en foto’s 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Whale 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Walvisachtigen 
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