Kweek met de KEEP

Soms heeft een vogelkweker een uitdaging nodig. Omdat ik
hoofdzakelijk sijzen, baardmannen en goudvinken kweek, viel mijn
aandacht 3 jaar terug op de Keep. Deze vogel zie je 1, 2, 3 niet bij
iemand in de volière, laat staan op een vogelshow, wat ik eigenlijk
best jammer vind. Ook worden in Nederland weinig kepen gekweekt.
Verder lees je weinig over het kweken van Kepen in gevangenschap.
Alois van Mingeroet beschreef in 1 van zijn boeken dat kepen kweken
een prestatie op zich is. Ik besloot de uitdaging aan te gaan om dit in
levende lijve te willen meemaken. Om goede kepen te kunnen kopen
gaat al de nodige voorbereidingen aan vooraf. Nooit heb ik vele
kilometers moeten rijden voor vogels als voor correct geringde

kepen. Meestal worden in de winter kepen aangeboden die ‘in de
natuur’ gekweekt zijn. Na vele teleurstellingen en vele liters benzine
erdoor heen gejaagd te hebben, kon ik eindelijk toch een koppel
kepen bemachtigen in België. Bij onze zuiderburen worden kepen
toch iets meer gekweekt en na een oproep via internet kon ik in
België een koppel correct geringde Kepen kopen. De vogels zaten
strak in de veren, en de Belgische kweker had standaard 3 koppels
kepen naast zijn Putters en Amerikaanse Sijzen. Hij vertelde dat de
kweek met kepen gepaard gaat met vallen en opstaan. De beste man
adviseerde me om met tegenslagen te moeten en kunnen omgaan
met deze vogels. Onderweg naar huis zat ik te denken aan de
woorden van deze man. Is de Keep werkelijk een moeilijk te kweken
vogel? Tuurlijk ben ik van mening dat als je een goed koppel hebt en
het klikt, dat het dan allemaal vanzelf gaat. Maar dit is met alle vogels
het geval. Zelf ga ik van het standpunt uit, dat als ik een doel voor
ogen heb, het me hoe dan ook zal lukken…….. dus ook met de keep.
De meesten vogelkwekers denken dat kepen erg schuw zijn, echter
dit is helemaal niet waar. Kepen zijn helemaal niet schuw en kunnen
net als goudvinken zelfs zonnebloempitten eten uit je hand. Kepen
zijn naar hun verzorger toe vrij vertrouwd. Een putter is naar mijn
mening veel schuwer. Het verschil tussen man en pop is duidelijk te
zien. Al moet ik er wel bij vertellen dat kepen zomers op hun mooist
zijn.
Het leefgebied van de keep is vrij omvangrijk en strekt zich uit van
Noord Scandinavië, vanaf de boomgrens via Finland, Rusland en
Siberië tot het Altai gebergte. De keep bewoont in die streken in
hoofdzaak de randen van naaldbossen en de uitgestrekte
berkenbossen. In de golvende en wat onregelmatige vlucht laat hij
een zacht ‘’tsjuk-tsjuk’’ geluid horen, terwijl de lokroep als een hard,
metaalachtig ‘’keehp’’ klinkt. Waarschijnlijk is daaraan ook de

Nederlandse naam te danken. Verder kent de vogel nog een soort
zang die enigszins aan die van een groenling doet denken, met wat
fluitende en ratelende geluiden. De keep is een hele mooie vogel om
te zien. Vooral als de keep zijn zomerkleed krijgt, zijn de mannen echt
plaatjes.
Het kweekseizoen (2016) begon, en aangezien de keep later broedt
dan bijvoorbeeld de baardmannen en goudvinken kon ik op
laatstgenoemde soorten de nodige aandacht vestigen. De kepen liet
ik verder met rust. Wanneer kepen in de broedstemming komen zie
je de kleur van de man steeds mooier worden. De snavel van zowel
de man als de pop worden zwart en de man laat steeds vaker zijn
geluid horen. De kop van de keepman kwam intussen aardig op kleur
en begon al te jagen richting de pop. Het begon al te kriebelen en half
mei deed ik de nestkasten erin en de kepen begonnen gelijk te
trekken aan het nestmateriaal. 1week later was het nest af en was
het wachten op eieren. De pop legde 7 eieren. Na een week werden
de eieren geschouwd en had ik er 6 bevrucht. Alle 6 kwamen ze uit.
Ik voerde de jongen naast het standaardvoer pinky’s, buffalowormen
en eivoer. Na 5 dagen werden de kepen geringd en toen begon de
ellende. De ringen had ik afgeplakt zoals ik dat ook met de
baardmannen, sijzen en goudvinken doe. Maar beide ouders gooiden
1 voor 1 de jongen eruit. Diverse kwekers die met de keep kweken
ervaren hetzelfde probleem met deze vogels. Handopfok werd
gedaan maar helaas gingen de jongen dood. Omdat de kepen
meestal 1 legsel doen had ik niet verwacht dat ze nog een legsel
gingen doen. Helaas waren deze onbevrucht.
Aangezien ik niet zomaar opgeef moest en zou ik kepen op stok
moeten hebben. Ik deed 1 koppel goudvinken en 1 koppel
baardmannen weg en er werden 2 koppels kepen erbij gekocht. 1
koppel, wat al een bewezen koppel was, en de ander was weer een

jong koppel. Mijn missie was om tenminste 1 jong op stok te krijgen,
zodat het kweken met de keep geslaagd was. Helaas had ik in het
jaargang 2017 ook weer veel pech met deze vogels. Het koppel waar
ik vorig jaar jongen van had, legde de eieren ipv. in het nest de eieren
op de grond. Het bewezen koppel wat ik gekocht had, legde de
eieren keurig in het nest, maar na 4 dagen stapte de pop om voor
mij nog onbekende reden van het nest af. Het jonge koppel deed
helaas niets. Er was weer een kweekseizoen met kepen verloren
gegaan. Ik baalde als een stekker en had er flink de pest in. Mijn
vogelvrienden adviseerden mij om de koppels te verkopen. Zo
eigenwijs als ik ben besloot ik te volharden in mijn missie. Immers
teleurstellingen horen bij het kweken van vogels en je komt er weer
sterker uit.
2018 moest dus het jaar worden van de kepen. De vogels zaten strak
in de veren. Eind mei werden de traliekastjes weer opgehangen en 2
koppels kepen gingen gelijk over op nestbouw. Het paringsritueel van
de keep is een prachtig schouwspel, een lust voor het oog. De man
zingt, draait om de pop met de vleugels naar beneden en dan treed
hij de pop. Eieren werden weer gelegd. Het ene koppel had 6 eieren
en de ander 5. Alle eieren waren bevrucht maar omdat we met
extreme hitte te maken hadden gingen alle jongen helaas verloren.
Het andere koppel deed helaas niets. Opvallend was dat ik van dit
koppel eieren en jongen had afgelopen 2 jaar en dit jaar helemaal
niks . Weer een tegenvaller, maar ik heb goede hoop. De extreme
hitte die we in het kweekseizoen gehad hebben heeft roet in het eten
gegooid bij mij met het kweken van kepen. Met dit verslag hoop ik
dat als je een uitdaging in de vogelsport zoekt je eens met een
koppel kepen gaat proberen te kweken. Ik garandeer je dat het mooi
maar ook moeilijk is om deze vogel te kweken. Mijn koppels kepen
opdoeken? Ik heb weer 2 koppels besteld bij kwekers in Duitsland en

België. Ik heb immers een missie, en deze wil ik hoe dan ook
voltooien. Op naar kweekseizoen 2019.
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