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Hoe katten
spelen

Mocht jij denken dat katten die logeren in een van de 
groepsverblijven van Catresort Teraalst de hele dag samen 
spelen, dan moeten we je uit de droom helpen. Zelfs in 
een kattenhotel vol vriendjes en vriendinnetjes, spelen de 
meeste katten in hun eentje.

“Vaak zien we dat katten bijvoorbeeld wel gezellig tegen elkaar 
aan slapen”, vertelt Reinier Schot van Dierenpension Teraalst. 
“Maar dat zijn dan vaak katten die elkaar al kennen. Natuurlijk 
stellen alle katten die bij ons in het groepsverblijf logeren gezelschap 
van soortgenoten op prijs, anders zouden we ze nooit in een groep 
kunnen plaatsen. Voor katten die liever alleen leven hebben we 
binnen- of buitenverblijven die we speciaal gebouwd hebben voor 
één kat of kleine groepjes katten. Maar zelfs de meeste katten die 
het gezellig vinden om in een groep te leven, 
spelen nauwelijks met soortgenoten. Ze 
spelen wel, volop zelfs, maar dan met 
speelgoed, of met andere zaken.” 

Activiteitsspellen
Reinier vertelt dat er in de kattenverblijven van Catresort 
Teraalst altijd activity games staan  waar de katten zelf 
hun voer moeten uithalen. “Sommige katten vinden dat 
geweldig, die zijn daar de hele dag mee bezig. Maar er zijn 
er ook die het veel te veel moeite vinden om een spelletje te 
doen voor hun voer. Die eten gewoon uit een bakje.”

Looprad
Veel katten vinden het gigantische looprad in het 
kattenhotel de uitvinding van de eeuw. Reinier: “Het 
grappige is dat sommige katten hier binnenkomen en 
direct het rad confisqueren. Dan gaan ze erin liggen 
slapen zodat er niemand anders in kan. We hebben zelfs 
een logé, als die komt moeten we óf de kat, of het looprad 
weghalen. Die komt binnen en gaat direct het looprad 
beplassen en bepoepen. Daarmee markeert hij het: ‘Van 
mij!’.” 

‘Kijk eens wat ik kan?’
Veel katten vinden het leuk om te laten zien wat ze 
kunnen. Reinier: “Die steken de hele dag geen poot uit 
naar het looprad – dat zien wij op onze camerabeelden 
- maar zodra er een mens binnenkomt, springen ze erin 
en gaan ze lopen. Dan kijken ze je aan met zo’n blik van: 
‘Knap hè? Zie je wat ik kan?’”

Vechten, dat is voor honden
Reinier: “Honden gaan soms vechten om een bal of zo. 
Katten doen dat niet. Wij gooien regelmatig een paar 
handen vol speeltjes in het kattenverblijf, bijvoorbeeld 
balletjes met veertjes en muisjes met catnip. Dan zie je 
dat katten één speeltje pakken, en daar dan mee gaan 
voetballen. Nooit samen: katten voetballen in hun eentje.”

Mollen
Spullen kapotmaken is ook spelen. Reinier: “Sommige 
katten vinden het leuk om te mollen. Speelgoed 
bijvoorbeeld. Er logeert hier regelmatig een grote Maine 
Coon en als hij binnenkomt is het eerste wat hij doet, de 
waterfontein omgooien. Zelfs al leggen we er grote keien 
in: dat ding moet om. Vindt-ie leuk.”

Rambo 
Reinier: “Een van onze hotelgasten, een kater met 
de toepasselijke naam Rambo, speelt met honden. 
Tenminste: voor hem is het een spel om honden te 
laten schrikken. Hij gaat in het buitenverblijf zitten 
wachten tot er een hond langskomt. Als die toevallig 
met zijn neus richting de tralies gaat, vliegt Rambo 

erop af. Niet omdat hij vals is; Rambo leeft in zijn 
eigen huis samen met een hond. Nee, hij vindt het 

gewoon leuk om honden te laten schrikken.”
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