NAAM
Wally Walvis

UITERLIJKE KENMERKEN

Wally is een prachtige walvis van 5 jaar oud. Met zijn 2 zijvinnen en 1 mooie grote
staartvin is hij wel 2 meter lang. Zijn blauwe en zwarte kleuren zorgen ervoor dat hij er
super schattig uitziet. Hij heeft ook 2 grote ogen waardoor hij erg goed kan zien en een
grote mond om al wat hij lekker vindt op te smullen.

WOONPLAATS

Wally woont in een enorme Water Villa in de straat Waterwijk 29 in de Atlantische
Oceaan (zie ‘x’ op de kaart). Zijn prachtige villa bevindt zich naast het gezonken schip
Titanic. Zo heeft hij altijd een prachtig uitzicht op het schip vanuit zijn stulpje. Bij zijn villa
hoort ook een groot zwembad waar Wally elke dag een paar baantjes zwemt om fit te
blijven.

VOEDSEL

Het lievelingseten van Wally is McDonald’s. Daar kan hij maar niet genoeg van krijgen.
Dat is heel wat anders dan spruitjes, vissen of juryleden, die vindt hij maar niets, bah.
Plankton, koraalfrietjes en witte chocolade staat wel vaak op zijn menu. Wally kan dan
ook nogal een snoeper zijn.
Elke dag werkt Wally wel een ton voedsel naar binnen! Zo heeft hij steeds genoeg
energie om heel de oceaan rond te zwemmen.

SCHOOL

Wally gaat naar school op De Grote Wijzer, niet zo ver van zijn thuis. Hij studeert er voor
loodgieter, aangezien er altijd wel ergens een lek is in de oceaan.
Zijn beste vrienden in de klas zijn Nemo en Dory. Je hebt misschien al wel van ze
gehoord want het zijn WV’s, Wereldberoemde Vissen! Samen beleven ze de gekste
avonturen. Zeker als Dory haar geheugen weer eens verloren is…
Met de zwaardvissen komt Wally niet zo goed overweg, dat zijn de grootste pestkoppen
van de school. Wally neemt het altijd tegen hen op als ze andere lastig vallen.

HOBBY’S
In zijn vrije tijd speelt Wally graag waterpolo en vinbal. Vinbal vindt hij het leukst, dat is
voetbal maar dan met je vinnen. Wally is er erg goed in en scoort vaak. Dan juichen alle
andere vissen en is hij erg trots op zichzelf.
Thuis gaat hij helemaal op in Fishnite (de onderwaterversie van Fortnite). Hij is er een
krak in! Hij speelt Fishnite steeds met zijn beste vrienden, Nemo en Dory. Samen hakken
ze de andere vissen steeds in de pan.
Veel vissen kijken op naar Wally. Daarom is hij begonnen met zijn eigen Youtube
Channel. Hierop post hij regelmatig filmpjes van wat er gebeurt in zijn leven. In zijn
laatste filmpje vertelt hij over de Quadro-wedstrijd waaraan hij meedoet.
Wij hopen alvast dat hij gaat winnen!

