
 

 
 

Katten en katachtigen 
Jagers die ons hart veroverd 

hebben 

 

Scherpe klauwen en hoektanden, een zeer 

gespierd lijf en doorgaans erg lui. Katten 

kunnen in de jacht enorme snelheden 

bereiken, maar zijn wel snel moe. Als ze een 

prooi hebben en hebben gegeten, zit het 

werk erop. Een lekker warm plekkie zoeken 

en slapen is dan de voornaamste dagbesteding. 

 

Vleeseter 

We rekenen 36 soorten tot de katten. De 

grootste kat is de tijger. Hij weegt wel 170 kilo 

en eet graag herten en zebra's. De kleinste 

kattensoort is de Indiase kat. Hij weegt maar 1 

kilo en voedt zich met vogeltjes. Onze eigen 

huiskat weegt tussen de 3 en 6 kilo en eet 

vooral... kattenbrokjes. Hij vindt alles lekker, als 

het maar vlees is.  

 

Een kat is een echte vleeseter. Hij zou 

doodgaan zonder vlees. Een hond kan nog wel 

zonder een bieflapje, want zijn maag kan ook 

groenten verteren. Maar de maag van een kat is 

helemaal ingesteld op vleeshapjes. 

 

 

Jager 

Katten zijn daarom 

echte jagers. Ze hebben 

grote ogen, goede oren, 

scherpe tanden en 

klauwen en sterke 

spieren. Ze kunnen 

enorm snel rennen, al is 

hun topsnelheid per 

soort verschillend.  



 

 
 

En ze zijn heel lenig. Katten kunnen goed springen en salto's maken. Dat komt 

omdat de spieren in hun achterpoten heel sterk zijn. 

 

Katten zijn nachtdieren. Ze zien in het donker beter dan wij. Ze horen ook veel beter 

dan mensen. Vooral hoge piepjes vangen ze goed op. Dat is natuurlijk om kleine 

dieren te kunnen horen. Verder gebruiken ze hun gevoelige snorharen als tasters. 

 

Neus en tong 

Katten kunnen goed ruiken. 

Misschien heb je je weleens 

afgevraagd wat je kat aan het doen 

is als hij stokstijf in de tuin staat 

met zijn bekje open en een pootje 

omhoog. Nou, dan is hij aan het 

ruiken! 

 

Ook de tong van een kat is bijzonder. 

De tong is een mes, vork en een kam 

tegelijk. Op de tong van een kat 

zitten bobbeltjes. Misschien ben je 

weleens door een kat gelikt. Dan heb 

je gemerkt hoe ruw de tong is. Een kat maakt zichzelf graag schoon met zijn tong. 

Zo raakt hij losse haren en vlooien kwijt. Het likken zorgt er ook voor dat zijn vacht 

waterdicht blijft. 

 

Allemaal familie 

Miljoenen jaren geleden liep er op aarde al een dier rond, dat op een kat leek. Dat 

beest heette de miacis. Onze huispoes, maar ook de leeuw en de tijger zijn familie 

van dit beest. 

 

Hier zie je een tekening van een 

sabeltandtijger. Er zijn geen foto's van, 

want hij is al heel lang uitgestorven. Kijk 

maar eens goed. Wat heeft jouw poes 

hetzelfde als deze tijger? En wat is er 

allemaal anders? Kun je zien dat ze familie 

zijn? 

 

 


