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e Spuyt by den Brand nedergezet zynde, zal de

Pypvoerder immediaat de Leere Slang, met behulp der Leere-SlangLeiders, van de Spuyc afneemen en in een Ronde Bogt op de grond uitleg,
gen; en met de Pyp zig vervoegen voor, in, of op het brandend Huys,
alwaar met het meeste nut het "Water in den Brand gebragt kan worden.
Indien denzelve 2ig boven op , of in een brandend Huys, of wel daar om»
trent, zalplaatfèn, moet denzelve met het Ophaal-Touw daarna toegaan,
laten het zelve van daar nederzakken om beneeden aan de Spuytpyp vast ge»
maakt3 en die alzoo daar meede opgehaald te werden; en werd als dan de
tme Slang door middel van de daar aan vast zynde LutK, en 't OphaalTouw, daar boven ergens vastgemaakt, als zynde door het Water te zwaar
om in order vast gehouden te werden. En moet denzelve voornamelyk zorge
dragen, dat kort-agter de Pyp de Leere .Slang door het nederzakken niet toe»
geneepen, maar door een Tweede Pypvoerder of Leere-Slang-Leider, aldaar
in een Ronde Bogt gehouden werd.
De Spuyt naby dsn Huyfè Twlckel gebruikt zynde, zullen de Pypvoer-.
ders by het wegbrengen der Slangen na de Droogplaats prefent zyn, en met
Brandmeeflers toezigt neemen dat de Slangen órdentelyk behandeld, en te
droogen gehangen werden; te weeten: de eene Pypvoerder by de Leere,
én de andere by de Linde jSlang.
De Spuyt verre af gebruikt zynde, zal ter plaatiè daar dezelve gebruikt
is, de eene Pypvoerder de Leere Slang in de Keetel van de Spuyt, en de
andere Pypvoerder de Linde Slang in het Kiftje fchikken, te beginnen vóór
van de Spuyt, en zoo voort na den Aanjager; en wanneer de Spuyt weder
.t'huys gebragt zal zyn, meede toezigt neemen op het te droogen hangen
van 'de Slangen, als vooren.

