
Apporteren kan je leren: ook voor katten 

   

 
Wie dacht dat apporteren iets is dat enkel honden kunnen leren, heeft het helemaal mis. Met flink 

wat geduld, een beetje kattenkruid en een paar lekkere hapjes, zal ook je kat in geen tijd het 

weggegooide balletje of stokje terugbrengen. Wij geven enkele tips. 

1. Perfecte timing  Leer je kat apporteren op haar meest actieve moment van de dag en vóór ze 

gegeten heeft. Vermijd tijdstippen waarop ze meestal een dutje doet.     2. Kies het juiste 

speeltje  De meeste huisdieren hebben een favoriet stuk speelgoed. Kies voor eentje dat ze 

makkelijk in haar mond nemen.     3. Plunder de voorraad kattenkruid   Maak het kattenspeeltje 

nog 'specialer', door het vooraf onder te dompelen in kattenkruid. Dat brengt de geur van de door 

katten geliefde plant over op het speeltje, en wordt het nog aantrekkelijker.     4. 

Apporteer!  Begin door het speeltje niet te ver weg te gooien (ongeveer 1,5 meter) en zeg 

'apporteer' terwijl je dat doet. Als je kat om het speeltje loopt, roep haar dan terug en beloon ze 

met iets lekkers. Bied het snoepje aan, geef het als ze het speeltje laat vallen en raap het op. 

Vergeet niet om je lof te uiten. Daarna gooi je het speeltje weer weg, steeds verder.     5. Pak 

eventuele problemen aan   Als je kat liever rolt met haar speeltje, ga dan naar haar toe en leid 

haar af met een snoepje. Als je haar het eten gegeven hebt, neem dan het speeltje terug mee naar 

je originele plek.     Na een tijdje zou ze zowel het woord 'apporteer' als het weggooien moeten 

associëren met het snoepje. En vroeg of laat zal het ook lukken zonder beloning... Succes! 
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