
 

Bekant slachtoffer computercriminaolitaait 

In host aalle uitzendinge van ‟opsporing verzocht‟ wordt ‟r wel-is aandacht besteed aan dut 

onderwaarep. Dà ‟s begrijpelijk, want de afgelôôpe jaere is d‟n omvang daervan aareg grôôt 

geworre en is daerdeur, naest de drugsgerilleteerde misdaod, temet onbeheersbaor geworre. 

Gezien de meljarde die d‟r mee verdiend worre, is de aantrekkingskracht op jeugdige 

crimenêêle staarek. De fraude op internet is ok aalsmor vernuftiger. Je ben êêder slachtoffer 

dan je je aaige kan voorstelle. Ik zellef was bekant ok een gedupeerde. „k Hè m‟n computer, 

tablet en tillefoon hêêl goed bevaailigd en ik contreleer m‟n apperaote dikkels. Ok de 

wachtwoorde vervang „k regelmaotig. Ik lees veul over bevaailiging, kijk naer voorlichting op 

de tillevisie en ben hêêl verzichtig met ‟t opene van bijlaoges. Ik doch bij m‟n aaige: “Wà ken 

mijn gebeure?”  

Nou, dà bleek een misvatting, want dut overkwam mijn „t afgelôôpe jaer. In ‟t voorjaer was ‟k 

mè vekansie op Baoli. Daer is de IDR (rupia) ‟t wettige betaolmiddel. Je mot daer dus euro‟s 

omwissele voor rupia‟s of pinne. Ze zegge daer ATM tege. Zô ‟n ATM sting in ons hotel en 

dus doch ‟k dà je daer vaailig kon pinne. De êêste de beste aevend deej ik dà en pinde twêê 

meljoen rupia‟s (130 euro ongeveer). De vollegenden ochend schrok ik me een hoedjie. De 

Raobobank hà me naomelijk een bericht gestuurd dà ze onze pinpasse en creditkaorte hadde 

geblokkeerd. Bij interrene controles was gebleke dat onze passe wazze geskimd. Ze schreve 

gelukkig ok dà we ons gêên zurrege hoefde te maoke, want ze wazze op tijd gewist om de 

transactie te blokkere. Wà wazze we blij met dien aktie van de Raobobank. Wel hadde me 

nou een nieuw perbleem, want hoe kwamme me nou aan rupia‟s voor de vekansie? Daer 

kwamme we wel uit viao ons sosjaole netwaarek. In „t hotel hè „k dut voorval ommiddellijk 



gemeld bij de laaiding. Dat hadde ze nò nooit meegemaokt, zeeje ze. De vollegenden dag 

stinge d‟r twêê bewaopende seldaote bij de ATM. Die bleke een monteur te beschaareme die 

de ATM aan „t ripperere was. Deur dut voorval ben „k nog waokzaomer geworre en weet ‟k 

immiddels dà „k nooit meer zal zegge: “Dut overkom mijn nooit meer.” Je stinkt ‟r in, ok aal 

let jie nóg zô goed op. Dus lezers, wees aareg op ie hoede op internet. 
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