KOMT JOUW KAT BUITEN? MAAK JE JE OOK WEL EENS ZORGEN OVER WAAR HIJ
UITHANGT. MET EEN GPS-TRACKER KUN JE JE DIER PRECIES IN DE GATEN HOUDEN…
Ik roep mijn kater Gijsje - waarbij ik ‘Gijsje’ langgerekt

Lydia leende een GPS-tracker van een vriendin en

uitspreek - terwijl ik met een blikje snoep schud. Na

haar vermoedens werden bevestigd: Luka ging vaak

een paar pogingen geef ik het op. Hoopvol open

kilometers ver weg van huis.

ik de voordeur na het boodschappen doen, in de
verwachting Gijsje erachter aan te treffen. Maar nee.

Lydia wilde geen zorgen meer over Luka en kocht haar

Opnieuw worden mijn buren getrakteerd met zicht

eigen GPS tracker (zonder abonnement) van het merk

op een vrouw die verwoed met een blikje staat te

Invoxia, waar ze € 119,- voor betaalde. “Het leek me ook

schudden en steeds maar ‘Gijsje’ blijft roepen. Na het

wel zo prettig voor de vakantie-oppas, die wilde ik niet

eten is Gijsje nog steeds niet terug. Ik probeer het

opzadelen met lange zoektochten naar Luka,” vertelt ze.

journaal te volgen maar bij elk geluidje kijk ik hoopvol
naar het kattenluik.

Lydia koos een klein apparaat dat Luka niet hindert,
zoals de grote, eerder geleende GPS, wel deed. Het

Ik word wakker van kleine speldenprikjes op mijn borst.

apparaat is makkelijk te bedienen en geeft elke zes

Verward realiseer ik mezelf dat ik op de bank in slaap

minuten een locatie-melding via een app, die je kunt

ben gevallen. Als ik mijn ogen open, zie ik Gijsje op

installeren op je telefoon. De fabrikant geeft aan dat

mijn borst, die met zijn voorpootjes aan het melken

de batterij acht dagen meegaat, maar dit blijkt in de

is. “Gijsje!” roep ik uit. Ik slaak een diepe zucht van

praktijk maar zo’n drie dagen te zijn. De locatiebepaling

opluchting.

is minder nauwkeurig dan Lydia hoopte, wat het
zoeken soms wat bemoeilijkt. Lydia heeft dit probleem

Toen ik na meer van dit soort voorvallen besloot een

opgelost door Luka te trainen om bij haar te komen als

GPS-tracker aan te schaffen, kwam ik terecht in een

zij in haar handen klapt. Als ze dat doet op de locatie

wirwar van informatie. Ik besloot
eerst in gesprek te gaan met
een eigenaresse van een
tracker, en vond Lydia van
der Weide, coördinator

die de tracker aangeeft, komt Luka er vrijwel altijd
meteen aangerend. Maar het komt ook wel eens voor
dat de tracker een verkeerde locatie doorgeeft. Dat
kan alsnog voor veel onrust zorgen. “Dit is jammer, hij
is niet in alle gevallen 100% betrouwbaar, maar over

van Onderweg voor

het algemeen ben ik er toch heel tevreden mee,” aldus

Dieren, bereid mee te

Lydia. Een verrassende bonus is de meting van het

werken aan een kort

aantal kilometers dat Luka aflegt: gemiddeld zo’n 13

interview. Lydia heeft

kilometer per dag! Lydia: “Dat is echt superleuk om

twee katten aan wie ze

te zien. Ik dacht dat mijn vriend en ik veel gewandeld

enorm gehecht is, Muis
van twaalf en Luka van
twee. Lydia werd onrustig
toen zij merkte dat Luka, in
tegenoverstelling tot Muis, steeds

hadden op vakantie, maar Luka loopt ons er makkelijk
uit, zijn maandelijks gemiddelde – 373 km! – ligt veel
hoger dan het onze.” Over het geheel genomen is Lydia
heel erg blij met het apparaat omdat het haar rust
geeft. “En ik ging met een gerust hart op vakantie. Ik

langer buitenshuis vertoefde en zichzelf bovendien

wist dat als Luka zich in de nesten zou werken en niet

weleens in de nesten werkte, zoals de keer dat hij

thuis zou komen, mijn oppas zou weten waar gezocht

via een ommezwaai aan de overkant van een gracht

moest worden. Gelukkig is tijdens mijn afwezigheid

belandde en niet begreep hoe hij terug moest komen.

alles uitstekend gegaan.”
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WAT IS EEN GPS-TRACKER PRECIES EN WAAR MOET JE OP LETTEN?
GPS - Global positioning system - is een systeem dat

Anno 2021 zijn GPS trackers ook voor particulieren

met behulp van satellieten locaties kan bepalen. GPS

betaalbaar en ze worden steeds vaker aangeschaft. Ze

heeft ons leven op veel vlakken vereenvoudigd, denk

geven de locatie van onze geliefde huisdieren weer.

maar aan Google maps. Ook heeft het wetenschappers,
waaronder John Brandshaw, de kans gegeven om

Omdat er grote verschillen bestaan tussen de functies

meer inzicht te verwerven over kattengedrag bij

op de verschillende trackers heb ik de belangrijkste op

buitenkatten. Dit is terug te zien in twee mooie

een rij gezet. Als je overweegt er eentje te kopen, let

documentaires: The secret life of the cat 2012 en Cat

dan op deze punten.

watch 2014 (te zien via YouTube).

MET WELKE REGELMAAT
WORDT DE LOCATIE
DOORGEGEVEN?

TOT WELKE
AFSTAND WERKT
DE TRACKER?

HOE LANG GAAT
DE BATTERIJ MEE?

IS HET APPARAAT
WATERDICHT?

HOE GROOT IS
DE TRACKER EN
WAT WEEGT HIJ?

HOE GEBRUIKSVRIENDELIJK IS
HET SYSTEEM?

MOET ER EEN
BIJBEHORENDE HALSBAND
WORDEN AANGESCHAFT?

ZIJN ER ABONNEMENTSKOSTEN AAN DE
TRACKER VERBONDEN?

Mocht je willen overgaan tot de aanschaf
van een GPS-tracker, vergelijk dan goed de
verschillende mogelijkheden van de apparaten
en lees klant-reviews. Merken die ik tijdens mijn
onderzoek het vaakst ben tegengekomen zijn:
Invoxia, Tractive ikati, De kippy evo en Sinotrack

BESCHIKT HET SYSTEEM
OVER EEN WEENECTFUNCTIE? DIT IS EEN
TERUGROEPSYSTEEM
VOOR DE KAT, DAT
WERKT MET GELUID OF
TRILFUNCTIE.

BESCHIKT HET SYSTEEM
OVER EEN GEOFENCEFUNCTIE? DIT IS EEN
VIRTUEEL HEK DAT JE ZELF
KUNT INSTELLEN. ALS
JE KAT DIT INGESTELDE
GEBIED VERLAAT, GEEFT HET
APPARAAT EEN MELDING.

mini.
Tot slot nog een belangrijke aanwijzing: de gpstracker bevestig je altijd aan een halsbandje.
Let daarbij op dat je een halsband neemt met
een stukje elastiek in de band, zodat je kat zich
weer kan bevrijden als hij vast komt te zitten.
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