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Spelen met speeltjes 
Katten zijn gek op spelletjes en 
kunnen met van alles spelen, 
maar hun spel heeft altijd een 
doel. Een speeltje met veertjes 
in de lucht besluipen of zelf weer 
opgooien is een combinatie van 
een instinctieve actie en het ver-
beteren van een jachttechniek. 
Achternazitten en vangen zitten 
in het instinct van een kat, maar 
de vaardigheden moeten jong 
worden geleerd voordat een kat 
met succes kan jagen.

Spelen met wol  
Al spelend ontwikkelen kittens 
vanaf 5 à 6 weken hun jachtge-
drag door hun moeder te imite-
ren. Het oefenen kan met alles 
wat beweegt of kan bewegen. 
De jachttechnieken die geleerd 
moeten worden zijn: de prooi 
besluipen en bespringen, uit de 
lucht slaan of opscheppen, neer-
drukken, doden en ten slotte als 
buit in veiligheid brengen. Een 
bol wol is heel geschikt: het rolt, 
kan door de lucht vliegen, klauw-
tjes hebben er grip op en je kunt 
het veroveren ... 
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Kat-en-muisspel 
Katten jagen van nature op 
knaagdieren. Eetlust en de be-
hoefte aan jagen zijn wel twee 
verschillende dingen. De meeste 
huiskatten jagen voor de lol en 
niet om hun honger te stillen. In 
verhouding tot wilde katten heb-
ben ze weinig kans om te jagen 
en zullen ze daarom een gevan-
gen prooi in leven houden om 
het jaag-en-vangspel langer te 
laten duren. Dit gedrag komt bij 
wilde katten niet voor, zij jagen 
om te eten.

Kopjes geven  
Katten hebben geurklieren op 
hun gezicht, boven op hun kop 
en op hun staart. Door te wrijven 
brengt een kat zijn geur over op 
voorwerpen in zijn territorium, 
zoals deurposten, stoel of bank, 
maar ook op andere dieren, zoals 
katten, honden en mensen. Dit 
‘kopjes geven’ ervaren wij als lief, 
maar het is dus het achterlaten 
van een eigendomsbewijs – het 
zijn markeringen die telkens 
moeten worden ververst, opdat 
andere katten weten waar de 
grenzen liggen.
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Meer weten over katten?

Abigail Tucker, Een leeuw in huis. Hoe katten ons inpalmen en 
onze wereld overnemen, 2017.

Ariane Klepac & Pete Smith, Zijne majesteit de kat. Een abc 
voor harige heersers, 2018.
 
Catherine Davidson, Waarom doet mijn kat dit? 2019.

Liesbeth Puts, Als de kat het voor het zeggen had. Handlei-
ding voor een gelukkige kat, 2019.
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