INSTRUCTIE
Voor de

C O M M A N D E U R S van de

2 U Y G-P O M P,
Behoorende tot

de

BRANDSPUYT op TWICKEL.

D

e Water-Zak en 't Kift je met de Linde Slang

aan ''t Water nedergezet zynde, zullen zy zelfs de Zuygbuys aanfcbroeven en in 'c "Water leggen , en immediaat doen Pompen, op dat het
Water, zoo fpoedig als mogelyk is, voor in de Spuyt gebragt werde; en
niet permitteeren dat de Schroeven door iemand anders behandeld werden.
Geduurende dat de Spuyt aan de gang is, zal een derzelve, met den Commandeur van de Spuyt, toezigt neemen op het fpoedig herllellen der ongevallen, dewelke onder 't gebruik t'eeniger plaatfe aan de Spuyt zouden konnen
ontdaan. En, in cas van abfende van een of meer Brandmeefters, zal den.
aélve, in plaatfe van een der Brandmeeflers, zig by de Zuygpomp pofteeren;
wel toe ziende , dat door ongeftadig Pompen de Zuygpomp niet befchadigt werd, en dat de Pompers elkander behoorlyk en met order verpoofèn.
Ten dien einde zal hy Commandeur, in zodanig geval, de Ploeg die afgeloft
is, gelasten , zig ten wederzyden van de Linde Slang, digte by de Zuygpomp te pofteeren , en niet van daar te gaan; op dat dezelve op hun beurt
weder by de hand zyn.
De Spuyt naby eten Huyfe Twickel gebruikt zynde, zal een der Commandeurs zelfs de Zuygbuys van de Zuygpomp afichroeven, en niet permitteeren dat.zulks door iemand anders gefchiede; en voorts zorg dragen, dat de
Linde Slang van 't Water ontleedigt, behoorlyk over een Stok gehangen, en
door eenige van zyn Pompers na de Droogplaats gedragen werd.
Daar na zal hy de Zuyg-pomp weder op de Spuyt doen leggen, om met
de Spuyt en 't Slange Kiftje na 't Spuythuys gebragt te werden.
De Spuyt verre af gebruikt zynde, zal een der Commandeurs, ter plaatfa
daar dezelve gebruikt is, de Linde Slang door de Tweede Pypvoerder in het
Kiftje doen fchikken; te beginnen vóór van de Spuyt, en zoo voort'na de
Zuygpomp; en wanneer de Spuyt weder t'huys gebragt zal zyn , dezelve
door eenige van zyn Pompers na de Droogplaats doen brengen en ophangen,
Indien door een ongelukkig toeval de Zuyg-pomp of de Zuyg-buyièn
mogten onklaar worden, 200 dat men geen genoegfaam Water voor de Spuyt
xoude konnen ophalen 9 moec het Water met Emmers in de Zak werden gegoten, in plaats yaa daas in gepompt te-werden.

