Op je hoede voor de strafste trucs

Opgelicht op vakantie
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Sinds deze week te zien op VTM:
'Opgelicht op vakantie', waarin Axel
Daeseleire zich op reis, weliswaar
met verborgen camera, in de luren
laat leggen. Overal ter wereld kun
je als reiziger bestookt worden met
oplichttrucs. Wij zetten de strafste
op een rijtje.

De vriendschapsarmband
Een vriendelijk, lief glimlachend en
meestal goed uitziend jongmens
biedt je tijdens je citytrip op straat
een vriendschapsbandje aan.
Vervolgens neemt hij of zij je pols
vast om dat armbandje te knopen.
Maar als je daarna je geld wilt
pakken om te betalen, blijkt je
portefeuille gestolen door een
medeplichtige tijdens dit
afleidingsmaneuver. De
armbandknoper is intussen
natuurlijk ook verdwenen.
De taximeter
Een klassieker. Je stapt in een taxi,
vertelt je chauffeur waar je naartoe
moet en bent zo geboeid door wat
er voor je raampje verschijnt dat je
pas na tien minuten doorhebt dat
hij zijn meter niet heeft opgezet. Hij
kan je dus gelijk welk bedrag voor
het ritje aanrekenen. Slechts één
remedie: taxi instappen,
bestemming vermelden en zorgen
dat de taximeter onmiddellijk wordt
aangezet.
Vlek op je jas
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Veel gebruikt in Zuid-Amerikaanse
steden, Buenos Aires is er berucht
voor. Terwijl je in de winkelstraat
kuiert, spuit iemand bewust
ketchup of mosterd over je kleren.
En gaat er vervolgens vandoor.
Nadien verschijnt plots een
behulpzame voorbijganger, die
hulpvaardig met een doekje al de
smurrie van je kleren probeert te
vegen. Nadat je hem hebt bedankt,
blijkt je portefeuille of je geld
verdwenen.
Telefoon van de receptie
Plots gaat 's avonds rond een uur
of tien de telefoon op je kamer. Het
is iemand die zich uitgeeft als
'hotelreceptionist' en vertelt dat er
iets misgegaan is met het
inscannen van je creditcard
daarstraks, en of je nog even je
kaartdata kunt doorgeven. Omdat
het avond is, heb je weinig zin om
naar de receptie te lopen en geef je
aan de telefoon je
kredietkaartnummer door. Niet
doen, als je niet wil opgelicht
worden.

grond en ontstaat een felle
discussie. Een ideaal moment om
je portefeuille of andere bezittingen
te ontvreemden.
Opgelet pickpockets!
De drie beruchtste plekken voor
gauwdieven in Europa zijn volgens
Tripadvisor:
1. Las Ramblas in Barcelona
2. Het historische centrum van
Rome
3. De Karelsbrug in Praag

Iemand een kiekje?
Als je met je reisgezellen op straat
foto's voor een bezienswaardigheid
staat te maken, word je plots
aangesproken door een
voorbijganger. Zal hij een foto van
jullie nemen, zodat jullie hele
gezelschap er opstaat? In het beste
geval gebeurt er niets en bedank je
hem nadien voor zijn hulp. In het
slechtste geval gaat hij of zij er na
het nemen van je foto met je
camera of smartphone vandoor.
Met een selfiestick bij de hand
vermijd je dergelijke trucs.
Smartphone stuk
Een variant: een uitbundige groep
vrienden vraagt je een foto te
maken van hun gezelschap bij één
of ander monument. Wanneer je de
camera of de smartphone
aangereikt krijgt, valt hij plots op de
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