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Tegenwoordig bestaat er voor iedere moderne
auto wel een passend antidiefstalsysteem dat vol-
doet aan de eisen van de verzekeraar en waarvan
de eigenaar hoopt dat het dievengilde het te tijd-
rovend vindt om de auto binnen te komen. 

Dergelijke moderne protectiesystemen communi-
ceren naadloos met het CAN-bussysteem van het
voertuig. Dat biedt allerlei voordelen. Zo gebrui-
ken ze de data die over de bus gaan en is het niet
noodzakelijk om achteraf nog allerlei bewakings-

sensoren inclusief de noodzakelijke bedrading
aan te brengen. Dat komt de betrouwbaarheid
van het ‘waken’ ten goede, want het merendeel
van de valse alarmeringen is te wijten aan een
 gebrekkige inbouw. Die integratie maakt het ook
mogelijk om het antidiefstalsysteem te activeren
met de originele afstandsbediening.
Maar die integratie kent ook nadelen. Omdat er
geen sprake is van een mechanische immobilisa-
tie blijkt het simpelweg kraken van de afstandsbe-
dieningscode voldoende om het voertuig te
 onteigenen. Daar is dan wel speciaal gereedschap
voor nodig. We zien dan ook dat het boevengilde
zich specialiseert in één merk waarvan het precies
de zwakke plekken kent. Dit blijkt ook wel uit de
cijfers. Het aantal diefstallen van nieuwe (Duitse)
voertuigen, vaak uitgerust met een origineel
alarmsysteem, is schrikbarend toegenomen.

Onbekend maakt onbemind
Een auto stelen moet binnen vijf minuten gebeu-
ren, anders wordt het risico te groot. Een goed
 beveiligingssysteem is dus een systeem dat geen
bekendheid geniet bij het dievengilde en dat in
staat is om lange tijd het hoofd te bieden aan
 destructieve handelingen. Een aardig voorbeeld is
het BearLock-systeem. Dit is een puur mechanisch
beveiligingssysteem.
Er bestaan twee versies van: het versnellingsbak-
slot en het stuurasslot. Dat laatste wordt toege-
past als het niet mogelijk is om de versnellings-
bakbediening mechanisch te blokkeren zoals het
geval is bij de gerobotiseerde manuele bakken of
 voertuigen met een stuurpookbediening. 
Het versnellingsbakslot is leverbaar in twee basis-
uitvoeringen: een met een seperate pin en de
 zogenoemde Gentlelock, die een ingebouwde pin
heeft.  Die laatste heeft als voordeel dat er slechts
één opening in het dashboard of de console
nodig is. Beide systemen zijn uitgevoerd met een
Non Removable Key, wat inhoudt dat de sleutel
alleen is te verwijderen als het slot in werking is. 
Eigenlijk is de werking heel simpel: Bearlock
 blokkeert inwendig de versnellingbediening in de
achteruit, of in de P-stand als het een automaat
betreft. De stuurhuisversie blokkeert mechanisch

Zo vast als een huis
Bearlock mechanische voertuigblokkering maakt dief kansloos

Dieven zijn een selectief volkje; ze stelen alleen de auto’s waarvan ze de zwakheden in het 

beveiligingssysteem kennen. Ook voertuigen waarbij het ‘kraken’ te veel tijd kost, laten ze

staan. Dat biedt mogelijkheden voor mechanische protectiesystemen zoals het versnellings-

bak- en stuurhuisslot van Bearlock waarbij de auto geheid niet van zijn plek komt.  

Moderne high tech voertuigen met een elektronisch antidief-
stalsysteem blijken voor het dievengilde probleemloos te ont-
vreemden. Een mechanisch systeem zoals de BearLock kan
dan uitkomst bieden omdat de ‘geblokkeerde’ versnellingsbak
voorkomt dat het voertuig verrijdbaar is en het kraken serieus
tijd kost.
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Het systeem is zo ontworpen dat lassen of zagen aan de auto niet
noodzakelijk is. De BearLock wordt met afbreekbouten in de
veelal beperkte ruimte gemonteerd en er zal er dus voor ieder
merk/model een specifieke uitvoering moeten komen. 
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met eveneens een stalen pin de stuuras; een extra
stuurslot dus, maar wel één dat moeilijk is te kra-
ken. Beide systemen zorgen ervoor dat onverlaten
niet met het voertuig aan de haal kunnen, als het
in de beveiligde modus staat.

Iedere Bearlock is uniek
De grootste uitdaging voor de Poolse producent
is het onderbrengen van de Bearlock in het voer-
tuig zelf. Er is op dat terrein absoluut geen sprake
van standaardisatie; voor ieder merk/ model
 moeten de ontwerpers apart aan de slag om een
passend systeem te maken. In de  fotoreportage
bouwt Nino van Volkswagen Campercentrum
 Nederland uit Amersfoort een Bearlock in in een
splinternieuwe Volkswagen T5 met een DSG-bak.
De onderdelen en de inbouwinstructie zijn zo
goed afgestemd op het type voertuig dat het lukt

Een BearLock is voorzien van een duidelijke inbouwinstructie met
bijbehorende boormallen, uiteraard merk- en modelspecifiek.
Een normale inbouw vergt 2 uur en laat geen onnodige sporen
achter in het interieur. 

Het uiteindelijke resultaat
mag gezien worden! Alleen
het uitwendige sleuteltje ver-
hult dat deze T5 is uitgerust
met een mechanische voer-
tuigblokkering. Is het sleutel-
tje verwijderd dan zal het on-
mogelijk zijn om zonder ex-
terne middelen de auto van
zijn plek te krijgen. 

TEKST: HANS DOORNBOS / BEELD: BEARLOCKNEDERLAND

om het systeem in 1,5 uur in te bouwen zonder
veranderingen aan te brengen in de Bearlock of
anatomie van de T5; bijna plug and play dus. Maar
ook voor een T3 bestaat er een passend systeem. 
De gemiddelde inbouwtijd bedraagt slechts 1,5
tot 2,5 uur, afhankelijk van het voertuig. Als je
ervan uitgaat dat de inbouwer een marge heeft
van €120 tot €150 per systeem en geen extra
 investeringen hoeft te doen voor de inbouw, dan
blijkt dit voor een werkplaats een interessante
manier om de omzet te vergroten.  
Bearlock is gecertificeerd en geclassificeerd in
de klasse VbV/scm-MP03 (Mechanische Protectie
voertuiggebonden) en voldoet daarmee aan de
hoogste gestandaardiseerde eisen. Het inbouw-
bedrijf hoeft geen aparte SCM-certificering te
hebben. Wel streeft de Nederlandse importeur
 ernaar om elk potentieel inbouwbedrijf zelf te be-

oordelen en van een eigen certificaat te voorzien.
Hier hoort ook een eigen training bij.

Ruime dekking
Inmiddels bieden ± 150 bedrijven verspreid over
Nederland Bearlocks inclusief inbouw aan. Bearlock
heeft maar liefst 1500 verschillende versies op de
plank liggen en kan daarmee een groot deel van de
markt voorzien van deze mechanische blokkering.
Er komen nog wekelijks uitvoeringen bij. 
Bearlock is vooral populair bij bezitters van oldti-
mers en campers. Vooral omdat het een zelfstan-
dig functionerend systeem betreft dat geen
 enkele invloed heeft op de technische en eventu-
eel elektronische delen van het voertuig. Het lijkt
er op dat het protectiesysteem ook in beeld komt
voor de moderne high tech auto. Dit als aanvul-
ling op het originele fabrieksbeveiligingssysteem. 

Een bedrijf dat al sinds de introductie in 2003
 Bearlocks inbouwt, is universeel garagebedrijf
Mebu uit Nootdorp. “Per jaar doen we er zo’n
25 tot 30”, aldus Jan Nooteboom, eigenaar van
Mebu. “Het merendeel bouwen we in campers in.
Voor de eigenaar is dat een soort tweede huisje
dat ze met hand en tand willen verdedigen.
De elektronische systemen kennen alle een lek,
je moet alleen even weten hoe ze zijn te kraken.
Een Bearlock is weliswaar ook te kraken, alleen
heb je daar serieus tijd voor nodig en dat heeft
het snelle volk niet, dus laten ze een camper
voorzien van een Bearlock staan. Daar komt bij
dat de verzekeringsmaatschappij de eigenaar
een leuke korting geeft als er een Bearlock in zit.” 
Jan Nooteboom signaleert steeds vaker vraag
naar Bearlocks voor moderne auto’s. “Vooral de
BMW’s, Volkswagens en Mercedessen blijken
 populair bij het dievengilde. Het originele elek-
tronische beveiligingssysteem weten ze binnen
een minuut te kraken en dan staat niets ze meer
in de weg. Daar komt nog bij dat het originele
beveiligingssysteem nogal eens hapert. Wie
 controleert bijvoorbeeld regelmatig de sirene?
Verzekeringsmaatschappijen, eigenaren,
maar ook de importeurs worden er helemaal
 radeloos van. Ik heb horen zeggen dat een aantal
verzekeringsmaatschappijen overweegt om
een aangepast tarief te hanteren als het een
 populaire auto betreft. Een Bearlock zou daar
een prima alternatief zijn."
Over het inbouwen is hij kort: “Een uitstekende
manual, een klein beetje ervaring en het ding
zit er in twee uur in. Zelfs als het een ‘nieuw’
model betreft, dat nog niet zo lang op de
markt is”. 

Ook voor moderne
Duitse auto’s
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