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Arlequim Portugais 
 
De Arlequim Portugais wordt in Nederland vaak Harlekijn genoemd, misschien ok 
wel logisch als wij naar de betekenis van de naam Harlekijn kijken. Harlekijn 
(Italiaans; Arlecchino) is een personage uit de Comedia del ’arte, een Italiaanse vorm 
van volkstoneel. De Harlekijn ook wel paljas genoemd, maar er zijn ook tragische 
harlekijnen was de voorloper van de hedendaagse clown. Een Harlekijntje is een pop 
(geen vogel in dit geval) in een nauw aansluitend bont gekleurd pak. Ook 
kunstschilders hebben zich natuurlijk uitgeleefd op dit mooie kleurenpalet. 
 
Kenmerken 
 
De Arlequim Portugais is formeel in Portugal ontstaan en op de wereldshow van 
2010 in Matosinhas, ook Portugal aangenomen als nieuw postuurkanarieras. De 
soort is natuurlijk oorspronkelijk ontstaan als bonte kleurkanarie. De bedoeling was 
zoveel mogelijk kleuren in een vogel samen te voegen. Een Zwartrood Mozaïek 
paren aan een Lipochroom Rood Mozaïek gaf al direct deze bonte vogel. Alleen zat 
er nog geen kuif op. Immers naast bont en rood mozaïek moest de vogel nog de 
kleuren zwart, grijs en bruin in zijn bevedering hebben. Maar een kuif er op was ook 
wel leuk, maar dan wel driehoekig. De meeste liefhebbers vonden het een erg bonte 
kleurkanarie met een slechte kuif. Maar de vogels zijn sterk en fokken erg goed en 
de handelaars schreeuwen om deze vogels. 
 
Standaardeisen en professionalisering 
 
Als postuur kanarie waren de eerste Arlequims natuurlijk niet meer overeind te 
houden. De vogel moet nog steeds veelkleurig zijn en gelijkmatig bont, alleen de 
lipochroomkleuren rood en wit moeten nog aanwezig zijn. Kunstmatige opkleuren 
van het rood is verplicht voor een showvogel. Dus naast de zwart bonten, kunnen 
eigenlijk nu ook de bruin, agaat en isabel bonten worden gefokt en geshowd. Maar 
dat is de interpretatie van de actuele Arlequim standaardeis. 
 
Maar wat veel belangrijker is en daarom is het nu een echte postuurkanarie dat er 
veel aandacht moet zijn voor de vorm, kop/kuif en grootte. De vorm moet lang en 
slank zijn, goede schouders. Borst licht afgerond en de rug recht in dezelfde lijn met 
de staart. De vogels kunnen worden gebracht in gladkop en gekuifd. De kuif is 
driehoekig, met twee hoeken aan de achterkant en een aan de voorzijde en een 
duidelijk middelpunt. De ogen moeten zichtbaar blijven. Dus geen glosterkuif of 
Duitse kuif op deze vogel. Belangrijk is ook de inval tussen de kop en het lichaam en 
natuurlijk de grootte, deze moet 16 cm zijn. Op deze wijze zijn de punten voor de 
kleur onder geschikt gemaakt aan de vorm en postuur van deze hele uitdagende en 
mooie vogel. 
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Deze vogels kunnen overal worden geshowd dus ook bij de speciaalclub vorm- en  
postuurkanaries. Veel succes 
 
Tino Simons 


