
Omschakeling naar het Indoor Hunting Cat Feeding System:  
Doe de overgang van de voerbak naar de Indoor Hunting Cat Feeder… langzaam.  
 
Stap1 
Bepaal eerst hoeveel gram droogvoer jouw kat dagelijks nodig heeft. Dit is afhankelijk van het merk en type 
droogvoer en van de grootte en leeftijd van je kat. Gebruik de richtlijnen op de verpakking (let wel: heeft je kat 
momenteel overgewicht? Geef het aantal gram zoals aangegeven bij het doelgewicht van de kat) of overleg met je 
dierenarts. 
 
Stap 2 
Doe 2 schepjes voer in de gebruikelijke voerbak en 1 in de ‘Trainer’, die je naast de 
voerbak legt. Strooi een paar brokjes op de grond rond de Trainer om de aandacht te 
trekken. Ledigt je kat de Trainer, hervul dit dan 2 à 3 keer gedurende de dag, tot de 
volledige dag-portie gegeven is. 
 
Als je kat er niet meteen mee weg is, speel samen met haar met de Trainer, zodat ze ziet hoe het werkt en 
overweeg eventueel enkele dagen er ook een heerlijk geurend snoepje bij in te stoppen. 
Maar de meeste katten hebben het heel snel door. Maar vooral bij oudere katten heb je soms wat geduld nodig en 
herhaal je de procedure zoveel dagen als nodig. En… hou altijd in gedachte “wie traint wie”, want sommige katten 
maken van het trainen van hun mensen om samen met hen te spelen terwijl ze eten een heus spelletje! 
 
Stap 3 
Verdeel de dag-portie over de voerbak, de Trainer en de 3 naakte ‘muizen’, die je 
nog niet verstopt maar in de buurt van de voerbak verspreid. Geef je kat wat 
privacy, want sommige katten eten en jagen liever alleen, zoals in de natuur. 
Herhaal dit zoveel dagen als nodig, tot je kat duidelijk het systeem door heeft.  
Sommige oudere katten, of katten die het spelen een beetje verleerd hebben, 
doen er wat langer over, maar houdt vol. Is je kat een snelle leerling? Dan kan je 
overwegen stap 2 en 3 samen te voegen.  

 
Stap 4 
Verdeel de helft of 60% van de dag-portie over de 3 ‘muizen’, voorzien van hun skin 
(muizen-jasje) en verdeel ze in de buurt van de plaats waar de voerbak stond (gelijkaardig 
aan stap 2). 
 
 

Stap 5 
Nu start de zoek- en jacht-actie! Vul en verstop de 3 ‘muizen’ tweemaal daags. In 
de ochtend vul je 3 ‘muizen’ met de helft of 60% van de dag-portie, ’s avonds 
verzamel je de lege muizen en vul je die met de andere helft of 40% van de dag-
portie. 
De eerste jachtdag… verstop ze nog niet te goed, maar naar mate de vaardigheid van de jager stijgt… verstop je 
ze steeds beter! Wees creatief! 
 
Als je kat steeds beter wordt in het zoeken (an advanced hunter): wees steeds creatiever in het verstoppen van de 
‘muizen’. Je kan ze in lege tissue doosjes stoppen, in papieren zakken (zonder handvaten), kartonnen doosjes, 
achter boeken of cd’s, in de dons overtrek, … Vergeet niet tweemaal daags de ‘muizen’ weer te vullen en te 
verstoppen. Is een verstopplaats niet gevonden, maak het de dag erna terug ietsje makkelijker zodat je kat haar 
dagelijkse portie de dag erna wel weer eet. 

Meerdere katten: Door het Indoor Hunting Cat Feeder systeem kan de spanning in een groep verminderen, omdat 
het stressniveau zakt door het kunnen uitoefenen van hun natuurlijk gedrag. Er moeten wel (5 à) 6 ‘muizen’ per kat 
verstopt worden. Is er één kat die te veel van de andere katten hun voer inpikt, dan is de oplossing dezelfde als bij 
het voeren uit voerbakjes… deze kat isoleren tijdens de voer-/jachttijd, zodat ze een eigen ‘jachtterrein’ krijgt. Maar 
door de voldoening van het zoeken en jagen zal je merken dat de meeste veelvraten vanzelf rustiger gaan worden 
omtrent eten en dus minder eten gaan inpikken van de andere katten. 
 
Makkelijk onderhoud: de ‘muizen’ mogen in de afwasmachine, de skins als handwas of in de wasmachine (30°C), 
in een beschermzakje, niet in de droogkast. Tip: gebruik geen detergent met citrus. Katten houden niet van citrus. 
Ze ruiken veel beter dan wij en blijven de citrusgeur waarnemen.  
 
Veel plezier met verstoppen! 
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