‘Ik verveel me nooit’
Jan Nitert helpt Herefordstamboek weer op koers
Hij heeft een administratiekantoor, dirigeert meerdere koren en houdt
van dieren. Jan Nitert is veelzijdig, vindingrijk en actief. Dit jaar is hij
aangesteld als voorzitter van het Herefordstamboek. ‘Ik probeer rust
in het bestuur te brengen door mee te helpen.’

kind verwachten echo’s laten maken.’
Nitert heeft altijd op kantoor gewerkt,
maar startte rond zijn vijfenveertigste
een eigen bedrijf. Het bedrijf waar hij
werkte, werd verkocht. ‘Ik interesseer
me altijd voor nieuwe dingen, probeer
wat een ander niet snel doet. Ik herinner me nog dat een vroegere werkgever
de eerste computer kocht en er vervolgens niets mee deed. Ik haalde de doos
uit de hoek van het kantoor en kreeg
binnen een maand voor elkaar dat
de administratie via de computer werd
verwerkt.’
Vernieuwend en vindingrijk zijn de
kernbegrippen die staan voor Jan Nitert.
Meest recente voorbeeld is de opzet van
Niterts eigen postorderbedrijfje op internet. ‘Als dirigent merkte ik een behoefte aan nieuwe bladmuziek. ‘Ik
dacht, ik maak mijn eigen website om
muziekstukken aan te bieden. Verkoop
op internet is in opkomst, dan weet ik
daar ook weer meer van.’

Bestuur versterken

Jan Nitert:
‘De hereford is
zo’n lekker
natuurlijk ras’
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en boerenachtergrond heeft hij niet,
maar affiniteit met dieren zeker wel.
In het weiland achter de woning van Jan
Nitert (58) bivakkeren enkele varkens,
drie geiten, een paar kippen en tot voor
kort herefordkoe Rieke met haar kalf.
Tot voor kort, want een tumor bij haar
oog dwong de prille stamboekvoorzitter
uit Enter tot afscheid. Haar kalf logeert
tijdelijk elders. ‘Nu ze weg is doet het me
hartstikke zeer. Dat zou anders zijn wanneer ik er tachtig had, maar als je zoals
ik een koe houdt voor de hobby, dan heb
je een hechte band met zo’n dier.’
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Nitert heeft geen ruimte (de huiskavel is
in totaal 1,5 hectare groot) om meer dieren te houden, maar waar het hem vooral aan ontbreekt, is tijd.
‘Ik verveel me nooit. Ik ben druk als dirigent van enkele koren – muziek is echt
mijn passie – en ik houd van de natuur,
vooral van dieren. Samen met mijn echtgenote werk ik in ons eigen administratiekantoor. We regelen voor 23 klanten de administratie: van aannemer
tot schoolfotograaf en van een bedrijf in
het grondverzet tot Koekeloere, een
zelfstandige bij wie vrouwen die een

Deze vindingrijkheid van Nitert is de
voornaamste reden dat hij benaderd
werd om de opgestapte stamboekvoorzitter op te volgen. ‘Het is mijn taak om
het bestuur organisatorisch te versterken. Ik probeer daarmee rust in het bestuur te brengen, er met elkaar weer een
gezellige club van te maken. Dit jaar vieren we ons vijftienjarig jubileum.’
Zodra Jan Nitert het stamboek samen
met het bestuur weer op koers heeft gebracht, verwacht hij het voorzitterschap
over te dragen aan iemand die in hart en
nieren herefordhouder of hererfordliefhebber is. ‘Voor mij is het meer hobby,
mijn foktechnische kennis is niet bijzonder groot.’ Toch heeft hij wel een duidelijke voorkeur voor het ras: ‘Een hereford is zo’n lekker natuurlijk ras. Er is
weinig aan het oude type veranderd; ik
zie nog trekjes van het origineel in het
wild. Ze zijn voorzichtig bij benadering
en hun vacht heeft in de winter iets oerachtigs.’
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