Stap voor Stap je kat[ten] leren puzzelen
Voor katten die niet gewoon zijn om voor hun voer te moeten werken, is het belangrijk om met
makkelijke puzzels te beginnen. Zo worden ze snel beloond voor hun inspanningen en geven ze de
moed niet op. Aanraders zijn de Cat Activity Snack Box en de Tiger Diner Nap. Ook een gewone
open kartonnen doos of slakom kan dienst doen. Het belangrijkst is dat je kat gaat snappen dat er
ook in andere voorwerpen dan zijn voerbakje iets lekkers kan zitten. Hier is een stappenplan om je
kat(ten) aan het puzzelen te krijgen:

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 proberen 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. Moedig de kat eventueel weer even aan en laat hem zien wat voor lekkers je
in de puzzel doet. 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: Je kan nu met meerdere puzzels gaan werken 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.
Aangeraden wordt 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 gewor-

den. 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 heel 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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