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KROKODILLEN 

Soorten krokodillen 

De bekendste krokodillen zijn de Afrikaanse en de Indische. Dan heb je natuurlijk ook nog 

de alligator. Als er tanden uit zijn bek steken is het een krokodil, als alle tanden zijn 

bedekt, is het een alligator.   

Het lijf van een krokodil 

Krokodillen kunnen heel goed in het water leven, ze kunnen wel een paar uur onder water 

blijven zonder adem te halen. Dan daalt de hartslag tot 3 slagen per minuut. Onder water 

gaat er een vlies over het oog, als een soort duikbril. Hij kan dus heel goed zien onder 

water.   

Jagen om te eten 

Krokodillen zijn roofdieren. Ze eten alles wat van vlees is en te dicht in de buurt komt. Ze 

vangen vogels, zebra’s, koeien en andere grote beesten. Deze worden dan onder water 

getrokken en aan stukken gescheurd.  

Luieren in de zon 

Krokodillen liggen veel in de zon om lekker warm te worden. Een krokodil kan niet zoals 

een mens zweten. Als hij het te warm krijgt, zet hij zijn bek open om zo de temperatuur te 

regelen. Ze houden van een temperatuur van rond de 30 graden. Daarom komen ze in 

Nederland niet voor. 

Jouw voor- en achternaam 
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KLIMMEN 

De klimhal 

De meeste mensen denken dat klimmen in een hal een oefening is voor het 

klimmen buiten. Maar het is ook gewoon een sport. In een klimhal klim je 

niet op echte rotsen maar op een klimwand met grepen. Er zijn verschillende 

routes gemaakt die je kunt volgen door een bepaalde kleur aan te houden. 

Als je een hele goede klimmer bent, mag je ook zelf routes maken.  

Materiaal 

Voor het klimmen in een hal heb je speciaal materiaal nodig: een setje om 

jezelf te zekeren, een klimgordel, een paar klimschoentjes, een klimtouw en 

een zakje met krijt voor droge handen. Je klimt altijd met z’n tweeën, de ene 

persoon klimt, de andere zekert. Je mag iemand zekeren die maximaal 

anderhalf keer zo zwaar is als jezelf. Veiligheid is bij klimmen heel 

belangrijk, dus je moet elkaar altijd controleren voordat je gaat klimmen.  

Regels   

Je mag vanaf 8 jaar klimmen. Maar je moet sowieso eerst een cursus hebben 

gedaan. Soms klim je met een derde persoon die back-up is. Als je valt en de 

persoon die zekert heeft zijn touw niet goed vast, dan kan de klimmer nog 

worden opgevangen door de back-up. 

Jouw voor- en achternaam 


