
Bezoek uit Příbram voor de Hoornse brandweer door Berthil van den Poll, teamleider vrijwillige 

brandweer Hoorn 

 

Dinsdag 23 juli 2013 kwam Vitek Novak langs in Hoorn. Vitekis vrijwilliger bij de brandweer van Příbram. Bij 

ons laatste bezoek in 2010 aan de brandweer van Příbram fungeerde hij als tolk. Gedurende de jaren 

hadden we af en toe eens mailcontact. Dit jaar wilde hij op vakantie met zijn vriendin de Benelux 

doorkruizen. In april hebben we toen een afspraak gemaakt dat hij ook in Hoorn langs kwam om hier de 

brandweer te bekijken en te ervaren. 

 

Op een bloedhete dinsdagmiddag om 14:00 uur kwam Vitek aan in Hoorn met de trein. We zijn toen 

begonnen met een rondleiding door de mooie binnenstad van Hoorn. Eenmaal op de kazerne aangekomen 

hebben we eerst het materiaal en materieel van brandweer Hoorn laten zien. Even met de hoogwerker 

omhoog voor een blik op de omgeving van bovenaf kon uiteraard niet ontbreken.  

Het was leuk om de overeenkomsten en verschillen tussen de korpsen te bespreken met elkaar. In 

Nederland hebben wij moderne apparatuur en is alles voor beroeps en vrijwilligers gelijk. In Tsjechië heeft 

de beroepsbrandweer ongeveer dezelfde apparatuur als Nederland. De vrijwillige brandweer daar heeft dat 

niet allemaal. Vooral het niveau van persoonlijke beschermingsmiddelen ligt hier hoger. Een ander mooi 

verschil komt voort uit het verzorgingsgebied. Zij hebben een hoogtereddingsteam en specialisten voor het 

beklimmen van bergen. Dat is hier niet van toepassing. Wij hebben dan juist weer een organisatie voor 

incidentbestrijding op het water. Dit is in Příbram weer veel minder van toepassing.  

 

Tegen etenstijd sloten ook Micheal Verhoef en Adri de Vries aan bij het gezelschap. Zij waren in 2010 ook 

mee geweest naar Příbram. Onder het genot van een hapje en een drankje op de Roode Steen hebben we 

herinneringen opgehaald en nieuwe ervaringen gedeeld.  

 

’s Avonds was het oefenavond bij brandweer Hoorn. Vitek heeft kennis gemaakt met de vrijwilligers van 

brandweer Hoorn. Op het programma stond een oefening met de boten van brandweer Hoorn. 

Spectaculaire snelheden en manoeuvres van de boten met op de achtergrond de skyline van Hoorn.  

 

Na deze gevulde avond hebben we weer afscheid van elkaar genomen op het station. Zij gingen de laatste 

dagen van hun vakantie in Amsterdam doorbrengen. We houden contact en wie weet komt er nog weer een 

volgende uitwisseling. 


