Laat je kat werken voor zijn voer!
Katten zijn intelligente roofdieren die van nature zo’n zes uur per dag bezig zijn
met jagen. Een voerbakje is voor hen dus een saaie bedoening. Niks om op af te
sluipen, geen spurtje om de muis te snel af te zijn, geen spanning van de jacht.
Gelukkig kan je dit ‘werken voor voer’ wel thuis nabootsen. Je kan het voer namelijk zo aanbieden, dat je kat er moeite voor moet doen. Dit heet voedselverrijking.
Voedselverrijking heeft veel voordelen. We zetten de belangrijkste op een rijtje:
• Gaat verveling tegen en helpt gedragsproblemen voorkomen
• Stress reducerend
• Geeft de mogelijkheid om natuurlijk gedrag uit te oefenen
• Zorgt ervoor dat de kat niet kan schrokken, dus minder kans op overgeven
• Vermindert de kans op overgewicht
• Activeert en stimuleert de kat
• Is LEUK!
Je kan je kat op veel verschillende manieren laten werken
voor zijn voer:
• Verstop voer overal in huis, zodat de kat moet zoeken.
• Gooi brokjes één voor één weg, zodat de kat er achteraan kan hollen.
• Doe brokjes in een rollende dispenser, bijvoorbeeld een voerbal, pipolino …
• Doe het voer ergens in waar de kat het uit moet peuteren, bijvoorbeeld een
doos met gaten, een piramide van keukenpapier-rollen, een plastic voerpuzzel…
• Gebruik voerpuzzels waarbij ze eerst een probleem moeten oplossen, bijvoorbeeld een schuifje wegschuiven, aan een hendeltje trekken…
TIP: Kijk voor meer inspiratie op de Facebook-groepen ‘Voedselverrijking voor
katten’ en ‘Maak je eigen kattenpuzzels’.
Voedselverrijking moet het welzijn van de kat ten goede komen. Het moet dus
leuk blijven en de kat niet frustreren. Gewoon alle bakjes wegnemen en puzzels in
de plaats zetten, is dus niet de beste methode om te starten. Hoe dan wel? Ontdek
het in onze handleiding op de achterzijde. Begin met gemakkelijke puzzels waarin de kat het voer ziet liggen. Zo wordt hij snel beloond voor zijn inspanningen.

Meer informatie?
www.FWF.nu

Stap voor Stap je kat[ten] leren puzzelen
Stap 1: Vul de puzzel met iets wat de kat heel lekker vindt (bijvoorbeeld kattensnoepjes) terwijl de kat het ziet. Laat de kat eens ruiken aan zo’n lekker snoepje en
doe het dan in de puzzel, op een gemakkelijke plaats. Moedig je kat aan om het
lekkers te pakken. Lukt dit goed, dan kan je het lekkers over de hele puzzel verspreiden. Doe deze stap in korte trainingssessies, op de plaats waar je kat normaal
wat lekkers krijgt.
Stap 2: Plaats de puzzel nu naast de voerbak die de kat gewoon is. Doe er het
lekkers in én wat van zijn normale voer. Laat hem zien wat voor lekkers je in de
puzzel doet. Moedig de kat eventueel weer even aan. Laat de puzzel hier nu steeds
staan. Merk je dat je kat spontaan begint te puzzelen zonder dat je hem moet
helpen, dan is hij klaar voor de volgende stap.
Stap 3: Haal de bak met brokjes nu weg en zet de puzzel in de plaats. De kat
moet nu werken voor zijn normale voer. Hou in dit stadium goed in de gaten of je
kat wel eet. De bedoeling is om je kat bezig te houden en hem de kans te geven
zijn natuurlijke gedrag uit te oefenen, niet om hem uit te hongeren.
Stap 4: Zet nu extra puzzels op verschillende plaatsen in huis, zodat je kat de
keuze heeft en gestimuleerd wordt. Doe in deze puzzels eerst ook weer extra lekkere dingen. Je kat moet nu leren dat zijn voer niet alleen in andere voorwerpen
dan een eetbakje kan zitten, maar ook op verschillende plaatsen in huis te vinden
kan zijn.
Het is aan te raden om minstens zoveel puzzels te zetten als je katten hebt, plus
eentje extra (voor twee katten dus minstens drie puzzels). Zet deze verspreid door
het huis neer, zodat de katten niet moeten gaan concurreren voor de puzzels.
Stap 5: Het verstrekken van voer is voor de kat nu een leuke en afwisselende
bezigheid geworden. Je zal ervan versteld staan hoe handig deze knuffelbare roofdieren zijn en hoe snel ze leren. Hou het spannend voor je kat door de puzzels af
te wisselen (je kan ook zelf hele leuke puzzels knutselen) en af en toe eens op een
andere plaats te zetten. Je zal al snel merken dat elke kat zijn eigen voorkeuren en
talenten heeft.
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