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The American Way

Amerikaanse toestanden, met Hollandse ogen bekeken

Ongedierte of bestrijding ongewenst?
In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk dat er op de
deur van een restaurant de volgende boodschap staat: Dit
bedrijf staat onder controle bij ongediertebestrijdingsbedrijf X.
"Nou", zegt de Amerikaan "Dit is een goed bedrijf, hier schuif
ik aan tafel!" Wat als eenzelfde boodschap in Nederland op
de deur van het restaurant prijkt? U hoort het Piet en Marie al
zeggen: Jakkes, dat is een viezerik, die heeft ongedierte!"
Op dit gebied loopt Nederland inderdaad achter op Amerika .
Hoe dat komt? De Nederlander houdt graag de hand op de
knip en wacht tot het water hem tot de lippen komt (of de
muizen en kakkerlakken zichtbaar door het pand wandelen)
voor hij in actie komt. De Amerikaan weet dat preventie hoort
bij een goede bedrijfsvoering en neemt het als kostenpost op
in zijn businessplan. Wie het laatst lacht. ..

Hotel-de-botel
De Nederlandse ongediertebestrijder Sjaak Koomen heeft een
bestrijdingsbedrijf in New York. Hier zijn bedwantsen een
waanzinnig probleem . In een groot gerenommeerd hotel in
Manhattan (nee, we noemen geen namen) met 1400 kamers
kun je met je bestrijding weer in kamer 1 beginnen als je
klaar bent met kamer 1400. Sjaak Koomen: "Bedwa ntsen zijn
DDT-resistent (inderdaad, met dit gif werken is verboden) en
vooralsnog is stomen of verhitten het enige dat je kunt doen."
Het KAD is momenteel bezig met onderzoeken voor een alternatieve bestrijdingsmethode van bedwantsen. We houden je op
de hoogte Sjaak! Ondertussen: Don 't let the bedbugs bite you!

Miss mispunt
Gelezen in het NRC van 8 maart 2008: In Golden Hili in
Dorchester County (VS) wordt al 63 jaar het Nationale Buiten
Festival gehouden . "Het festival leunt op twee pijlers . De eerste is het Wereldkampioenschap Muskusrat villen . De tweede
de Miss Buiten Verkiezing." Muskusrat is voor bont en vlees
geliefd (met tomaat en kaas moet erg smakelijk zijn). En de
dames die mee-missen zijn allemaal mooi en lief.
Miss nummer twee van dit jaar, de lieftallige Samantha, liet
tijdens het onderdeel 'talent' zien dat ze werkelijk van alle
markten thuis was, want ze vilde ter plekke een rat. Wel een
mooie, natuurlijk. Ze had hem vooraf in de kleedkamer even
geföhnd, zodat z'n haar goed zat. Toen ze hem begon te villen
en het bloed langs haar vingers stroomde, brak het publiek
de tent af . Het is weer eens wat anders dan een avondje CSI
Miami op tv, toch?
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