Tips ter voorkoming van fietsdiefstal
Maak het dieven lastig!
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Veel dieven zijn gespecialiseerd in één soort slot. Gebruik daarom twee of drie
verschillende sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en een kettingslot. Dit
werkt bovendien vertragend.
Zet je fiets aan de zogenoemde 'vaste wereld' vast (zoals een fietsenrek), zodat de
fiets niet meegenomen kan worden naar een donker steegje of een andere plek waar de
dief op zijn gemak kan werken.
Maak je fiets met frame en voorwiel aan de vaste wereld vast. Als dieven dan met het
slot gaan draaien, molesteren ze het wiel waardoor de fiets minder goed te verkopen
is.
Maak je slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet op de grond hangt, kan er minder
makkelijk met stenen op geslagen worden.
Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een paar keer om paal en fiets te
wikkelen dan los te laten bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk vast. Voor dieven
met een betonschaar is het namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde van de tang)
niet op de vloer kunnen leggen om kracht te zetten.
Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het midden van het frame aan de vaste
wereld. De dief kan dan met de hele fiets gaan ronddraaien (de fiets zelf als hefboom
gebruiken), waardoor het slot “open knalt”.
Zet je fiets nooit alleen aan het voorwiel vast. Dieven kunnen het voorwiel losdraaien
en nemen de rest van de fiets mee.
Stal je fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten, zoals tegenover een
bus- of tramhalte. Dieven worden liever niet bekeken terwijl ze een slot openbreken.
Een plek met veel voorbijgangers is weer minder veilig, want voorbijgangers kijken
nauwelijks om zich heen en kunnen zelfs de bewegingen van een dief camoufleren.
Een glimmende fiets te midden van oude barrels valt ook bij dieven op. Met een plastic
zak over het zadel of ontbrekende spatborden oogt een fiets al minder aantrekkelijk.
Het meest in trek bij dieven zijn overigens damesfietsen en mountainbikes.
Zet je fiets in een bewaakte stalling. Daar heb je de meeste kans dat hij er nog staat
als je terugkomt.

Deze tips zijn eerder gepubliceerd in de Vogelvrije Fietser, (juli 2001) naar aanleiding van
interviews met dieven.

Registratiekaartjes
Van belang bij fietsdiefstal is dat je de gegevens van je fiets bewaart. Veelal gebeurt dit
niet. Om ervoor de zorgen dat fietseigenaren de gegevens noteren, zijn kaartjes ter grootte
van een visitekaartje ontwikkeld, die makkelijk te bewaren zijn. Deze registratiekaartjes kan
je downloaden van http://www.centrumfietsdiefstal.nl/middelen.

Is je fiets toch gestolen, doe aangifte bij de politie

