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1de lekke band
Anca Rozemeijer, Stolwijk: “We reden in onze 

huurauto over een drukke boulevard in 

Barcelona. Voor het stoplicht kwam een jongen op 

een brommer opvallend dicht naast ons staan. Toen 

we wilden optrekken bleek onze band lek gestoken, 

waarschijnlijk door de jongen op de brommer. 

Terwijl mijn man de band verwisselde begon een 

jongen te roepen en mijn aandacht te trekken. Toen 

ik terugkeek naar de auto zag ik een tweede jongen 

in de auto graaien aan de bestuurderskant. Hij 

sprong met onze rugtas achterop een scooter bij een 

derde jongen. Onze camera was weg. Voortaan alle 

portieren afsluiten, hebben we afgesproken.”

2 de politiecontrole
Theo Gieles, ’s-Hertogenbosch: “In 

Barcelona kwam er een Spanjaard op ons 

af om de weg te vragen. Ik zei dat we toeristen 

waren. Hij drong aan en vroeg opeens: ‘Do you 

want drugs?’ Op dat moment liepen twee keurig 

geklede mannen langs. Ze riepen: ‘Politie!’ en 

lieten hun legitimatie zien aan de eerste man. Na 

hem te hebben onderzocht vroegen ze om onze 

papieren en geld. We dachten echt met politie 

van doen te hebben. We bedankten de heren dat 

ze ons van het lastige drugsmannetje hadden 

bevrijd en liepen verder. Maar ze lieten de eerste 

man makkelijk gaan. ‘Het enige waar ze iets aan 

hebben is onze creditcard’, zei ik nog. Toch maar 

even kijken. Hij was weg! Maar we hadden onze 

gegevens bij ons en muntgeld, en hebben dus 

meteen gebeld bij een telefooncel om de kaart te 

laten blokkeren. Het was echt een toneelstuk 

voor drie heren.”

3de botsing
Kees Peters, Capelle aan den IJssel: “In 

een warenhuis namen we de roltrap naar 

beneden. Voor ons liet een netjes geklede jongen 

een paraplu vallen, net voor het einde van de 

roltrap. Hij deed er een tijdje over om de paraplu 

op te rapen, waardoor ik tegen hem opbotste. 

Achter ons op de roltrap stond een jong stel, dat 

vervolgens tegen míj botste. Dat paartje heeft 

waarschijnlijk mijn portemonnee gerold. Je voelt 

daar niets van.”

4 de smurrie
Annet Heerschop, Baarn: “Ik had nog over 

deze truc gelezen. Maar wij zijn zo 

onnozel, zo totaal niet voorbereid op slechtigheid. 

We liepen in Barcelona onder een flatgebouw, toen 

we opeens onder de rode smurrie zaten. Ketchup. 

Je denkt eerst nog dat het van een balkon komt. 

Opeens was daar een uitermate vriendelijke man 

met een flesje water en doekjes. Om ons te helpen. 

Je kunt je niet voorstellen hoe rap dat gaat. Zo’n 

man gaat aan je draaien ‘o, bij u zit ook wat’ en 

voor je het weet is je portemonnee weg en is die 

man ook verdwenen. Die vind je nooit meer 

terug.”

5 de bloemen
Koen Vijnmans, Volkel: “Twee zigeunerin-

nen kwamen op ons af en speldden ons 

bloemen op de kleren. ‘Goh bedankt, wat leuk’, 

dachten we, en wilden doorlopen. Maar toen 

vroegen de vrouwen geld voor de bloemen. Ik gaf 

ze een € 2,-, maar dat vonden ze niet genoeg. Een 

van de vrouwen begon mee te helpen geld te 

zoeken in het muntenvak van mijn portemonnee. Ik 

was verbaasd en liet het toe. Even later wilde ik de 

dames papiergeld aanbieden. Toen bleek dat alle 

biljetten verdwenen waren, zo’n € 250,-. Dat had 

de vrouw kennelijk tussen het papier van de 

bloemen gestopt. Het ging heel snel. Snel greep ik 

de vrouw die het dichtste bij me stond bij de arm, 

en vroeg mijn geld terug. Dat heb ik ook gekregen.”

Kijk op kampioen.nl voor filmpjes waarin deze 

trucs gedemonstreerd worden.

tips van ANWB- 
steunpunt in Barcelona
• Laat waardevolle spullen die 

je niet nodig hebt in een kluis. 

• Neem niet teveel contant 

geld mee. 

• Draag als vrouw je tas schuin 

en van voren. Hou je tas voor 

je als je op een terras gaat 

zitten, zet hem bijvoorbeeld 

niet onder tafel.

• Stop geen waardevolle 

spullen in rugzakken die je op 

de rug draagt. 

• Doe je auto op slot als je rijdt. 

HoUd de dIef!
de 5 sluwste trucs van zakkenrollers

Het gebeurt in een paar 
seconden. Iemand botst 
tegen je aan, zegt iets, en 
later ontdek je dat je 
portemonnee weg is. 
Honderden mailtjes kregen 
we na onze oproep voor 
ervaringen met berovingen 
in het buitenland. Een paar 
trucs komt telkens terug. 
Wees erop bedacht!

beroofdopreis  



Doe je auto ook op slot als je stopt 

met pech. 

• Neem bij pech altijd contact op met 

het ANWB-steunpunt.

• Stop niet langdurig op onbewaakte 

rustplaatsen langs de snelweg. 

• Reageer niet als mensen naar je 

auto wijzen. Doe desnoods alsof je de 

politie belt of neem een foto van het 

kenteken.

• Doe aangifte, in het centrum liggen 

meertalige aangifte formulieren 

klaar. Schrijf nummers op om 

creditcards of telefoons te laten 

blokkeren. 

• Zeg het tegen je bank als je nog 

geld nodig hebt, voordat je 

betaalkaarten laat blokkeren. 


