Kerst Nieuwsbrief 2021
Niet in de laatste plaats dankzij de inzet
van onze vrienden en leden uit
Oostenrijk (de voorzitter van de ÖDaC
Margot Nemecek en onze jarenlange
secretaris en "goede ziel" Ursula Voitle
moeten worden genoemd) konden wij
onze WAFDAL-bijeenkomst inclusief
WAFDAL-tentoonstelling in juni bijna
zonder beperkingen houden.

Beste WAFDAL leden,
Beste Dalmaten liefhebbers,
Een bewogen jaar loopt ten einde. Net
als vorig jaar stond ook ons dagelijks
leven in het teken van de Coronapandemie. Velen van ons hebben te
lijden gehad onder persoonlijke
beperkingen en verliezen, vele shows zijn
afgelast, en menig fokplan moest worden
gewijzigd of uitgesteld.

In een prettige en constructieve sfeer
werd besloten tot een nieuwe oriëntatie
van WAFDAL: Onze vereniging, met
inbegrip van het bestuur, werd
geherstructureerd en slanker gemaakt,
de commissies werden afgeschaft. Nu
kunnen zowel particulieren als fokclubs
uit de hele wereld lid worden, leden uit
niet-FCI-landen worden uitdrukkelijk
uitgenodigd!

De instandhouding van ons ras kan
alleen door internationale
samenwerking. Des te belangrijker is
een wereldwijde vereniging als
WAFDAL. In de toekomst willen we ons
meer richten op onderwerpen die te
maken hebben met de fokkerij en vooral
de gezondheid van ons ras. En natuurlijk
kunnen we het werk niet alleen doen, we
hebben uw actieve steun nodig. In de
vorm van feedback, maar nog meer in de
vorm van actieve samenwerking.
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Een eerste gezondheidsproject is reeds
van start gegaan. In sommige landen is
de kwestie van gedilateerde
cardiomyopathie de laatste twee jaar
(opnieuw) opgedoken. DCM is
wijdverspreid bij sommige rassen en is
ook beschreven in individuele gevallen
bij de Dalmatische Hond. De basiskennis
ontbreekt echter grotendeels, wij weten
niets over de werkelijke frequentie, noch
over oorzaken (een aanzienlijke invloed
van voeding of taurine wordt besproken)
of genetische componenten. Zelfs een
betrouwbare diagnose is moeilijk en
vooral niet gestandaardiseerd. In
sommige landen zijn al
wetenschappelijke projecten over DCM
gestart. Wij als WAFDAL zien het als
onze taak de nationale projecten en hun
bevindingen samen te brengen en ter
beschikking te stellen voor onze leden.
Het nieuw verkozen bestuur is
onmiddellijk na de verkiezingen met zijn
werkzaamheden begonnen en houdt
maandelijks een onlinevergadering. De
reorganisatie van WAFDAL is nog niet
voltooid; wij zijn nog steeds op zoek naar
steun, met name voor projecten op het
gebied van sociale media en public
relations.

De volgende WAFDAL-bijeenkomst vindt
plaats in Nederland in 2023, waar we
ook het onderwerp DCM in een passende
vorm zullen behandelen. Zo zal er naast
de ledenvergadering een
wetenschappelijk symposium worden
gehouden en natuurlijk zal er weer een
grote WAFDAL-tentoonstelling zijn met
gerenommeerde juryleden.

Ik zou u allen willen uitnodigen ons
actief te steunen naar uw beste
vermogen en lid te worden van
WAFDAL. Het hele bestuur wenst u
vreedzame en harmonieuze feestdagen
en een goede start in een positief en
gelukkig Nieuwjaar!
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