Wat is een handige reismand?

Ik durf met de auto

Met stip op nummer 1: een plastic mand waar de bovenkant

• Is uw kat gewend aan zijn reismand, neem hem dan

vanaf kan (met 5 à 6 clips, niet met pennetjes). Zo’n mand is

eens mee naar de auto. Laat hem los in de auto, zodat hij

het makkelijkst open te krijgen, en levert dus de minste stress

deze kan verkennen. U zult zien dat uw kat tussendoor steeds

op. Op nummer 2: een mand met voor en boven een rooster,

zijn vertrouwde mand weer opzoekt. Na een minuut of 10

of voor en achter een deurtje. Op nummer 3: een kooi met

start u, met de kat nog steeds los in de auto, de motor.

losse bak die er makkelijk in en uit geschoven kan worden.

Laat de motor een paar minuten draaien, maar ga nog

De meeste katten ervaren minder stress als u een lap om de

niet rijden. Pas als de kat weer uit zichzelf het mandje in gaat,

mand heen doen om hem ‘zichtdicht’ te maken. Niet kopen:

doet u het deurtje dicht. Nu kunt u gaan rijden. Geef de

een rieten mandje. Leuk om te zien, maar een ramp om de kat

kat vooral geen aandacht. Ook niet als hij klagelijk miauwt en

uit te halen.

piept. Als uw kat een mens was, zou dit onaardig zijn. Maar
uw kat is een kat, en in alles wat u nu tegen hem zegt hoort

Ik vind het prima in mijn reismand

hij: ‘Er is gevaar!’ ‘Dit is eng!’ In deze fase, dus tijdens het
rijden, prijst u de kat niet. Negeren is het toverwoord.

• Als uw kat regelmatig

• U rijdt een klein blokje om en gaat nog niet naar de dieren-

in de mand durft, doet
u hem een keer dicht

arts, maar bv. naar iemand die geen huisdieren heeft, maar

als hij erin zit. U prijst

ze wel leuk vindt. Zorg dat daar alles aanwezig is wat uw kat

de kat en doet de

nodig heeft, zodat het een leuk uitstapje wordt. En het be-

mand weer open.

langrijkste: beloon uw kat met wat lekkers als u op uw

Zo went hij aan het

bestemming bent gekomen, en later, als u weer thuis bent.

geluid van het dicht
de mand altijd weer
opengaat.
• Gaat dit eenmaal

Ik durf in mijn mandje achter op de fiets
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doen, en leert hij dat

• Wennen aan de fiets gaat in grote lijnen hetzelfde als
wennen aan de auto. Is uw kat gewend aan de reismand,
zet de reismand dan eerst een keer op de bagagedrager
van uw fiets. Ervaart de kat geen

mand wat langer dichthouden. De kat mag daarbij geen

angst, loop dan een stukje naast

angst ervaren. Is uw kat angstig, ‘troost’ hem dan niet, daar-

uw fiets met de reismand op

mee bevestigt u alleen maar dat de mand eng is.
• Levert deze stap geen stress meer op, voer dan de duur
van het dicht zijn geleidelijk op tot een paar minuten.
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goed, dan kunt u de

de bagagedrager. Als de kat
miauwt of klagelijk piept, schenkt
u er geen aandacht aan.

Heeft de kat dit onder de knie, dan kunt u de mand met
uw kat erin en het deurtje dicht kort optillen. Beloon hem
(met uw stem of wat lekkers) als hij rustig blijft.
• Verloopt ook dit succesvol, loop dan een stukje met de

U begint met een paar minuten,
en bouwt dat langzaam op.
• Dan gaat u een keer een stukje fietsen. Ook dit bouwt u op,
iedere keer gaat u iets verder. Totdat u zonder al te veel

rustige kat in de mand. Bouw dat in de komende weken

kattenstress naar de dierenarts kunt fietsen. Vergeet niet uw

langzaam uit naar een aantal minuten. Vergeet niet de

kat te belonen als u hem thuis weer uit zijn mandje laat.

kat te belonen als hij rustig blijft!

Wat een knapperd!

