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Stoeien of vechten mijn katten?
Het is een vraag die vaak voorkomt en die niet altijd even gemakkelijk te
beantwoorden is.
Zowel stoeien als vechten heeft bepaalde karakteristieken, maar die zijn
soms lastig te onderscheiden.
In principe is het zo:
- Bij stoeien wordt geen geluid gemaakt; bij vechten wel.
- Bij stoeien is het tweerichtingsverkeer; bij vechten meestal eenrichtingsverkeer.
- Bij stoeien worden geen nagels gebruikt; bij vechten wel.
- Bij stoeien wordt niet doorgebeten; bij vechten wel.
- Bij stoeien vliegen geen plukken haar in het rond; bij vechten mogelijk wel.
Uiteraard zijn hier wat nuances in aan te brengen.
Kittens die niet geleerd hebben dat nagels en tanden zeer doen tijdens het spelen, kunnen op latere
leeftijd bij het stoeien nog steeds hun nagels en/of tanden gebruiken. Dit kan soms ook weer tot
pijnreacties (geluid) leiden bij de andere kat.
En met als gevolg dat er bij het stoeien dus ook plukken haar in rond kunnen vliegen, want daar zijn
nagels voor nodig. Hetzelfde geldt voor bijten: als het kitten niet heeft geleerd dat dat zeer doet en
dat je dat dus zachtjes moet doen bij het spelen/stoeien, zal hij op latere leeftijd onnodig vaak
doorbijten, met mogelijk verwondingen tot gevolg.
De eerste twee zijn eigenlijk wel altijd duidelijk te onderscheiden.
Geluid (miauwen, janken, grommen, etc.) is een teken van een gevecht.
Met tweerichtingsverkeer wordt bedoeld dat bij het stoeien de katten om de beurt het initiatief tot
'aanvallen' nemen. Ze dagen elkaar steeds uit. Bij vechten is er eentje die steeds het initiatief neemt
en daarbij continue de ander aanvalt.

Dit zijn basisregels en geen voldongen feiten. Er is vaak nog veel meer gedrag wat een rol speelt in
een eventuele conflictsituatie. Als je twijfelt of als je advies wilt, is het altijd verstandig om contact op
te nemen met een kattengedragstherapeut!
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