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LIJST VAN AFKORTINGEN. 

B. C. == batterijcommandant. 
Bt. 0. 0. == batterij~onderofficier . 
em. == centimeter . 
co. == commando. 
co. post. == commandopost. 
cos. == commando's. 
E. == elevatie. 
L. == links. 
L/. . . == lang . . . kaliber. 
M .. === model. 
m. 
Mg. 
mm . 
M. V. 
no. 
nos. 
nr. 
nrs. 
0. H. 
R . 
R. St. A. 
s. aut. 
St. G. 
st. C. 
tg. 
V. K. A. 
z. v. 

== meter. 
=== messing. 
=== millimeter. 
== met vertraging. 
=== nummer. 
== nummers. 
== nummer van de bediening. 
== nummers van de bediening. 
=== opzethoogte. 
=== rechts . 
== Reglement voor de Stelling ... Artillerie. 
=== semi .... automatisch. 
=== stalen granaat. 
== stukscommandant. 
=== tangens. 
== Voorschrift voor de Kust--Artillerie. 
=== zonder vertraging. 
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AANTEEKENING OMTRENT HETGEEN 
VAN DIT VOORSCHRIFT MOET 

WORDEN GEKEND. 

Officieren, onderofficieren--instructeur en ser,... 
geanten ( 1 ste klasse) moeten het geheele voorschrift 
grondig kennen en kunnen onderwijzen. 

Het lagere kader moet het gedeelte •• Het en,.., 
kele stuk" grondig kennen en kunnen onderwijzen, 
en van het overige deel van het voorschrift .slechts 
datgene, wat van belang is voor het verrfcht.en 
van de werkzaamheden van stukscommandant en 
stuksbediening. 

Ongegradueerden moeten de verrichtingen van 
de functies, waartoe zij geroepen kunnen worden, 
in de praktijk kunnen uitvoeren. 

W oordelijke kennis mag nimmer worden gevergd. 
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I. ALGEMEEN. 

( 1) Waar bij de Kust,...Artillerie in den regel op 
bewegende doelen zal worden gevuurd, en er voor 
het bevuren van die doelen dikwijls slechts geringe 
tijd beschikbaar zal zijn, rnoet in de allereerste plaats 
waarde worden gehecht aan een uiterst vlotte be,.., 
diening. 

(2) Bij het werkdadig vuur worden aan opzet,... 
steller en richter de hoogste eischen . gesteld. Ge
legenheid tot controleeren van hunne verrichtingen 
ontbreekt ,_.; daarom moeten voor de functies van 
nrs. 1 en 2 zeer bekwame manschappen worden 
gekozen. 

(3) Hoezeer er bij de exercitien naar moet 
wordE>n gestreefd aile kanonniers geschikt te maken 
voor elke functie, voor zoover zij niet door minder 
bevattingsvermogen, slecht gezicht, zwak physiek 
a.a. bij voorbaat voor be·paalde functies ongeschikt 

. zijn te achten, moeten toch reeds in vredestijd 
bepaalde manschappen voor nrs. 1 en 2 zijn aan,... 
gewe~en; bij de indeeling van het person eel over 
_de st.ukken moet hiermede rekening worden ge,... 

· ·houden. 
'~. (4) De controle van den st. C. over de bediening 

_ moet zich beperken tot het nazi en van de projec,... 
~ielen - dit mag ook nimmer eenige aanleiding tot 
vertraging geven. 

(5) Bij de vredesexercitien kan hiervan worden 
afgeweken voor zoover de rilindere geoefendheid 
van .de mans.chappen· dit gewenscht doet zijn; bij 
exercitien in batterijver and regelt de Ieider dit 
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door de snelheid aan te geven waarmede de gegevens · 
van de co. post elkaar opvolgen; de verrichtingen 
bij de stukken moeten afhankelijk worden gesteld 
van deze snelheid. 

11. VUURSOORTEN; VUUR WIJZEN. 
1. (1) De volgende vuursoorten worden onder..
scheiden: 
volgend vuur; 
vuur in vaste standen. 

(2) De volgende vuurwijzen worden onder..
scheiden: 
salvovuur; 
stukkenvuur; 
lagenvuur; 
snelvuur. 

(3) Bij volgend vuur worden de stukken steeds 
met de elevatie, behoorende bij den laatst gecom-
mandeerden afstand, zijdelings gericht gehouden 
op het doel. Als regel wordt volgend vuur afge..
geven. 

(4) Bij vuur in vaste standen wordt gesch.aten 
in een van te voren vastgestelden stand. ·. 

(5) Vuur in vaste standen wordt toegepast, wan..
neer het doel zich zoo snel zijdelings verplaatst, dat 
het met de vuurmonden niet kan worden gevolgd. 

(6) Bij salvovuur doet de B.C. alle stukken 
tegelijk afvuren. 

(7) Stukkenvuur is stuksgewijze vuur in de hand .·· 
van den vuurleider, d.w.z. de vuurleider laat tel... · 
kenmale vuren door het stuk en op het tijdstip, 
door hem te bepalen. 

:f 
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· (8) . Bij lagenvuur worden de stukken opvolge.~d, 
beginnende met een der vleugelstukken, met geliJke 
tusschenpoozen afgevuurd. 

(9) Tenzij anders wordt gecommandeerd, wordt 
begonnen met het 1ste stuk. 

( 1 O) Bij snelvuur worden de stukken onafhan..
kelijk van elkaar telkens weer herladen en afgevuurd, 
totdat het snelvuur, overeenkomstig het door den 
vuurleider gegeven co., is afgeloopen. 

HET ENKELE STUK. 
111. STERKTE, VERRICHTINGEN EN 
OPSTELLING VAN DE BEDIF:NING. 

Sterkte van de bediening. 

2. (1) a. Bij het geschut van 15 en 12 cm.: 
de st.C. en 5 man. 

b. Bij het geschut van 7.5 cm.: 
de st.C. en 3 man. 

(2} Voorts de noodige munitieaanvoerders (bij 
15 cm. steeds een even aantal), waarvan het aantal 
voor elk geval afzonderlijk wordt vastgesteld, en 
per stuk een telefonist. 

(3) Bij het geschut van 15 en 12 cm. bovendien 
· een handlanger voor het opvangen (gebeurlijk uit ... 
halen) van de ledige hulzen. 

Verrichtingen van de bediening. 

··· · 3. (1) De st.C. is sluitstukbediende, en bij het 
kanon van 7,5 cm. L/25 no. 2 tevens afvuurder. 
Bij de kanonnen van 15 en 12 cm. en bij 7,5 cm. 
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L/40 vuurt hij alleen dan af, als de linker aftrek- . 
inrichting niet werkt. 

(2) Hij houdt algemeen toezicht op de bediening,. 
geeft den richter de noodige aanwijzingen omtren't 
het richtpunt, doet de cos. voor zijn stuk, rappor .... 
teert voorkomende bijzonderheden omtrent personeel 
en materieel aan den Bt.O.O. en treft zoo noodig 
voorzieningen. 

(3) Nr. 1 is opzetsteller; hij stelt de richtmid .... 
delen in den bevolen stand. 

(4) Nr. 2 is richter en afvuurder (dit laatste 
niet bij het geschut van 7,5 cm. L/25 no. 2). · 

(5) Nr. 3 is hulprichter. Bij het geschut dat 
van een tweede zijwaartsch draaiwiel is voorzien, 
hanteert hij dit. Bij het overige geschut vervalt hij. 

(6) Nrs. 4 en 5 zijn lader en tempeerder. 
(7) Moeten bij 12 cm. no. 1 de rechter richt .... 

middelen worden gebruikt, dan bedient nr. 5 de 
handwielen. 

(8) Bij het geschut van 7,5 cm. vervalt no. 5. < .. · 
(9) De patroonaanvoerders zorgen voor . ·den·:;· 

geregelden aanvoer van munitie; die bij 12: cm. · 
L/40 zijn bovendien belast met het bedienen ·van 
de laadinrichting. 

(1 0) Bij het geschut van 15 en 12 cm. kieze 
men voor de nrs. 4 en 5 liefst krachtige mannen, 
bij 15 cm. no. 4 voor nr. 1, om aan het gebrek 
aan ruimte tegemoet te komen, slanke manschap
pen. 

Opstelling van de bedienin 
4. (1) .. 

De st.C.: R. van den vu urm on t r hoogte 
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van het sluitstuk; bij het s.aut. geschut alleen als 
zijn tegenwoordigheid daar vereisebt wordt. 

(2) Nr. 1 : naast de richtmiddelen: 
bij 15 cm. no. 4, 12 cm. no. 3 en 7,5 cm. s.aut. 
n.o. 2 R. van den vuurmond, bij het overige ge .... 
schut L. 

(3) Nr. 2 : achter de richtmiddelen, zoodanig 
dat hij de draaiwielen voor hoogte .... en zijdelingsche 
richting gemakkelijk kan bedienen. 

(4) Nr. 3: bij het R. zijwaartsch draaiwieL 
(5) N rs. 4 en 5: bij de munitie welke zich bij 

het stuk bevindt. 
{6) De munitieaanvoerders : bij de munitieberg .... 

plaats of de lift, op aanwijzing van den st.C. 
(7) De handlanger: links achter den vuurmond. 

5. ( 1) Er worde zooveel mogelijk naar dekking 
gestreefd. Zichtbaarheid van 's vijands zijde moet 

:.· zooveel mogelijk worden vermeden. 
· ,· (2) De bedieningsmanschappen plaatsen zich, 

.. -~elkens wanneer z1j bij het stuk geen werkzaam .... 
··-~·~den hebben, zoo dicht mogelijk achter de dekking, 
· dan wel op een andere geschikte plaats, op aan .... 

wijzing van den st.C. 

' ' . 

IV. BEHANDELING VAN DE 
RICHTMIDDELEN. 

a. Opzetten en vizierkorrels. 

cm. no. 4 en 12 cm. no. 3. 

6. (1) richtmiddelen worden geplaatst in de 
onderstaa-~ volgorde: 



15 cm. no. 4 
voetstuk vizierkorrel; 
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de richtstaaf om den tap van 
het voetstuk schuiven, 

12 cm. no. 3 

·de richtstaaf voor in 
den Mg. drager plaat~ 
sen, 

en daarna op het voetstuk aan den achterkant van 
den Mg. drager schuiven; 
de achterste drager om de 
richtstaaf schuiven; 
de opzet aan den achtersten de opzet ·aan de richt~ 
drager bevèstigen; staaf bevestigen; 
het kanon wordt zoover afgedraaid dat de onder~ 
kant van de opzetstang boven den bovenrand van 
den opzetkoker gekomen is, de opzetstang wordt 
recht boven dien koker gedraaid en daarna in den 
koker gebracht, zoowel door den achterkant van 
den Mg. drager naar beneden te bewegen als door 
het kanon op te draaien; 
zijn beide opzetten geplaatst dan worden zij geheel 
ingedraaid, en de beide verdeelingen voor ·de zij~ 
delingsche richting op nul gesteld, waarna de beide 
koppelstangen worden geplaatst door ze eerst aan 
de eene en dan aan de andere zijde 
in haar ligplaats I op haar tap 
te zetten. Wanneer de nokjes van de koppelstangen 
niet grijpen in de gleuven van de ligplaatsen (tappen), 
worden de moertjes van de slipschijven ·van de 
betrekkelijke koppelstang met een schroefsleutel 
losgedraaid, en laat men de koppeling zooveel sli.p~ 
pen tot de nokjes wel grijpen, waarna de moertJes 
weer vast aangedraaid worden. · 

{2) Eerst wordt de koppelstang voor de 

7 

hoogte~, daarna die voor de zijdelingsche rich~ 
ting geplaatst! 

(3) Vervolgens worden de kijkers {bij 12 cm. 
no. 3 één kijker) van achteren naar voren in hun 
ligplaats geschoven en met de kleminrichting vast~ 
gezet. 

( 4) Desgewenscht wordt het draagstuk voor den 
vizierkorrel in het voetstuk geplaatst en vastgeklemd 

. (alleen bij 15 cm. no. 4), en worden het vizier en 
de vizierkorrel geplaatst en de laatste met de klem~ 
schroef vastgezet. 

(5) Bij de kijkers, welke van een blinden oog~ 
dop zijn voorzien, wordt het montuur hiervan om 
den kijker geklemd en de oogdop aangebracht. 

(6) Bij de kijkers, welke van een schermplaatje 
voor het objectiefglas zijn voorzien, wordt de vleu-

. gel achter aan den steel van dit plaatje afgenomen, 
het plaatje aangebracht door den steel van voren 
naar achteren door zijn steunen te steken, en de 
vleugel weer aangeschroefd. 

(7) De nqchtrichtmiddelen worden op dezelfde 
wijze geplaatst als vizier en vizierkorrel. 

(8) De Mg. verdeelingreep wordt geplaatst door 
hem met de hand van onderen naar boven in zijn 
ligplaats in de opzetstang te duwen. Om den .reep 
weer uit te halen, wordt de opzetsleutel gebezigd. 

(9) De afstand (O.H.) wordt afgelezen langs 
den bovenrand van den opzetkoker. 

(10) Wil men den opzet in~ of uitschuiven, dan 
wordt de hefboom van de ontkoppelinrichting zoo
ver mogelijk naar beneden gedrukt, en de koppel~ 
stang voor den afstand met de eene hand gedraaid, 
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tot de opzetten den gewenschten stand hebben ge
kregen, waarna de hefboom weer wordt losgelaten. 

( 11) De zijdelingsche stand wordt afgelezen te
genover den pijl op het beweegbare gedeelte van 
den opzetkop. Wil men den zijdelingsehen stand 
veranderen, dan draait men aan het rondsel voor 
de zijdelingsche correctie, hetzij bij den linker, hetzij 
bij den rechter opzetkop. 

12 cm. no. 1. 

7. ( 1) De beide vizierkorrels worden in haar 
ligplaatsen geplaatst en rondgedraaid tot het nokje 
aan het cylindrisch gedeelte in de keep in de lig
plaats pakt. Daarna de klemschroef vast aandraaien. 

(2} De opzetten worden geplaatst, door bij 
iederen opzet de stelknopinrichting zoover mogelijk 
uit te trekken, den opzet van boven naar beneden 
in te schuiven en daarna den stelknop weer los 
te laten. 

(3) De afstand (O.H.) wordt afgelezen langs 
den bovenrand van den opzetkoker. 

(4) Moet de opzet over een groote lengte w~r .... 
den verplaatst, dan wordt de stelknopinrichting 
buiten werking gesteld. 

(5) Zijdelingsche correcties worden gegeven ·. 
door verplaatsing van het vizier over den opzetkop.' 
De stand wordt afgelezen bij de pijlen tegenover 
de verdeelingen voor en achter op den bovenkant 
van den opzetkop. · 

(6} Het inbrengen van den Mg. verdeelingreep 
in de ligplaats in de opzetstang geschiedt met de 
hand, het uithalen met den opzetsleuteL 
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12 cm. L /40, 7,5 cm. L /40 en 7,5 cm. L/25 
no. 2. 

8. ( 1) Bij het plaatsen wordt de klemschroef op 
de vizierstang geplaatst (bij 12 cm. L/40 het blad 
verticaal) en deze in den vizierstangdrager geschoven 
tot de borst goed tegen den drager aansluit, daarna 
wordt de vizierkorrel geplaatst, en worden deze en 
de vizierstang met de klemschroeven vastgezet. 

(2) Bij 12 cm. L/40 en 7,5 cm. L/40 w?rden 
nu de verdeelingreepen ingebracht door ze tn de 
sponning te schuiven tot de veerende pin grijP.~ 
in het gat van den verdeelingreep; door deze btJ 
het inschuiven zoo dicht mogelijk bij het ondereinde 
der opzetstang aan te vatten, wordt verbuigen 
voorkomen. . 

(3) (Het uitnemen van de verdeelingreepen ge .... 
schiedt met den opzetsleutel}. 

(4} Vervolgens wordt de kop van de opzetsta~g 
over de vi.zierstang geschoven en de opzetstang tn 
den opzetkoker geplaatst. Bij 7,5 cm. L/25 no. 2 
moet hierbij de Mg. bus op de verdeelstreep 68 
(af te lezen langs den onderrand van de uitsnijding 
der ligplaats van de . bus} worden gesteld, opdat 
,bij geheel ingeschoven opzet de verdeelstreep nul 
·op de goede plaats kome. 

(5) Daarna wordt het vizier geplaatst en met 
een klemschroef vastgezet. 

(6) De afstand (O.H.) wordt afgelezen: 
bij 12 cm. L/40 en 7,5 cm. L/40 langs den boven .... 
rand van den opzetkoker; 
bij 7,5 cm. L/25 no. 2 langs den onderrand van 
vorengenoemde uitsnijding. 
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(7) Moet de opzet over een groote lengte wor.
den verplaatst, dan wordt de stelknopinrichting 
buiten werking gesteld. 

(8) Bij directe richting wordt de zijdelingsche 
correctie gegeven door verplaatsing van den oog.
dop over den verdeelden dwarsarm (40 L. tot 
40 R.). Als wijzer dient hierbij een inkeping op 
het midden van de achterzijde van den oogdop. 

(9) Bij indirecte richting wordt voor de zijde-
lingsche richting van den vuurmond gebruik gemaakt 
van den verdeelden cirkelrand van de affuit. 

(10} De terreinhoekmeter bij 12 cm. L/40 en 
7,5 cm. L/40 wordt gesteld door de trommel te 
stellen op het aantal twintigtallen °/00 van den 
bevolen stand en het overblijvende aantal 

0/oo te 
geven met behulp van de verdeelingen op de stel~ 
schroef met verdeelden rand. Een terreinhoek nul 
komt overeen met een stand 200. Voor het in 
rekening brengen van den terreinhoek wordt de 
stand van den terreinhoekmeter gecommandeerd. 

(11) Bij 12 cm. L/40 en 7,5 cm. L/40 wordt bij 
indirecte richting de hoogterichting gegeven door 
terreinhoekmeterstand en afstand ( 0. H.) te stellen 
naar de bevolen gegevens, en daarna den vuur.
mond zooveel op of af te draaien dat de luchtbel 

inspeelt. 
( 12) Bij 7.5 cm. L/25 n9. 2 wordt bij indirecte 

richting de hoogterichting met het quadrant gegeven. 

7,5 cm. s .. a ut. no. 2. 
9. (1) De richtmiddelen worden geplaatst in de 
onderstaande volgorde: 

1 I 

de verdeelingreep wordt in de opzetstang ge.
schoven; 

de opzetstang wordt in den opzetkoker geschoven 
tot de stelschroef pakt, en verder met deze inge.
draaid; 

de drager van de richtstaaf wordt in zijn ligplaats 
geplaatst en 90° gedraaid, zoodat de ligplaats voor 
den tap van de richtstaaf verticaal staat; 

de richtstaaf wordt met haar tap in den drager 
geplaatst, het achtereinde van de staaf wijst hierbij 
naar rechts, en 90° gedraaid totdat het achtereinde 
naar achteren wijst. en door één man vastgehouden; 

de ~pzetkop wordt om de richtstaaf geschoven, 
met ZtJn tap naar voren, en met dien tap in den 
koker boven aan de opzetstang geschoven, waarna 
de richtstaaf kan worden losgelaten; de schroef 
met vleugel wordt ingedraaid; 

de kijkerdrager wordt op de richtstaaf geschoven 
en de schroef met vleugel ingedraaid ; 

de kijker wordt op den kijkerdrager geschoven; 
het vizier wordt op den opzet geplaatst; 
de vizierkorrel wordt in haar ligplaats op het 

vooreinde van de richtstaaf geplaatst, en met de 
klemschroef vastgezet. 

(2) · Desgewenscht worden in plaats van vizier 
en vizierkorrel nachtvizier en nachtvizierkorrel ge.
plaatst. 

(3) De afstand wordt afgelezen op den Mg. ver.
deelingreep aan den bovenkant van den opzetkoker. 

(4} De 0. H. in °/00 wordt afgelezen op den 
verdeelden rechter kant van de opzetstang aan den 
bovenrand van den opzetkoker. 
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(5) Afstand en 0. H. worden gesteld door de 
opzetstang uit en in te draaien met het handvat 
van de stelschroefinrichting. 

(6) De zijdelingsche correctie wordt afgelezen 
tegenover de pijl op het beweegbare gedeelte van 
den opzetkop. 

(7) De zijdelingsche correctie wordt gegeven 
door het beweegbare . gedeelte van den opzetkop 
met den pijl heen en weer te bewegen over het 
vaste gedeelte n.1et de verdeelingen, hetgeen ge ... 
schiedt door aan den knop te draaien. 

7t5 cm. s. aut. no. 3. 
10. (1) Voor het plaatsen van de richtmiddelen 
geschiedt het volgende:· 

de klemschroeven van de ligplaats van den kijker ~ 
worden losgeschroefd, de klep opgeslagen, de kijker 
geplaatst, de klep weer dichtgeslagen, en de klem ... 
schroeven vastgeschroefd; 

de zeskante moer achter op de vizierstang wordt 
afgeschroefd, de vizierstang van voren naar ach-

~ teren in haar ligplaats geschoven, de moer weer 
opgeschroefd; het vizier en de vizierkorrel worden 
geplaatst en de laatste met de klemschroef vast ... 
gezet; 

de knop van den elevatiering, waaraan de pen· 
zit. wordt uitgeschroefd, de ring wordt ingebracht 
en gedraaid tot het . gat van de pen tegenover het 
gat in de elevatieschijf gekomen is, waarna de 
knop met de pen weer wordt ingebracht en zoo 
vast mogelijk aangeschroefd. 

(2) De afstand wordt afgelezen tegenover den 
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wijzer op het niet meedraaiende gedeelte van de 
elevatieschijf. 

(3) De afstand wordt gesteld door draaien aan 
het handvat van het elevatierondsel tot de ver ... 
deeling, die den gecommandeerden afstand aangeeft, 
tegenover den wijzer is · gekomen. 

( 4) De zijdelingsche correctie wordt afgelezen 
tegenover den wijzer die zich op het niet ... draaiende 
gedeelte van het huis voor de zijdelingsche richting 
bevindt. 

(5) De zijdelingsche correctie wordt gesteld door 
te draaien aan het handvat van het rondsel voor 
de · zijdelingsche correctie, totdat de verdeeling die 
de gecommandeerde correctie aan'deeft, tegenover 
den wijzer is gekomen. 

11. ( 1) Te einde bij de eerste richting de libel
inrichtingen der opzetten te controleeren, worden 
deze laatste geheel ingeschoven, de terreinhoek
meters op een terreinhoek 0 gesteld en de vuurmond 
met een geregeld quadrant zuiver waterpas gesteld. 

(2) Speelt de luchtbel niet in, dan wordt met 
den daarvoor bestemden sleutel de libelbuis op... of 
afgedraaid, totdat de luchtbel inspeelt. 

(3) Als regel wordt bij de vuurmonden die van 
.. een afstandverdeeling zijn voorzien. de afstand met 
deze_ gegeven. 

( 4) Indien kleinere verschillen moeten worden 
aangebracht dan mogelijk ·-ïs met de afstandverdee
ling, dan worden deze gegeven door wijziging 
van den terreinhoekm~terstand~ · 
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b. Quadranten. 

Het quadrant voor 12 cm. L/40 en 75 cm. L/40. 
12. (1) De richthoek wordt gesteld door den 
wijzer te verplaatsen, totdat de pijl op het stel-
blokje het opgegeven aantal graden aanwijst en .. 
vervolgens de · libel zooveel over den wijzer te 
schuiven, dat de pijl op de libel het opgegeven 
aantal minuten aanwijst. 

(2) De terreinhoek wordt gesteld door met be-
hulp van de noniusverdeeling het gecommandeerde 
aantal () /00 te steil en. 

Het quadrant voor 7,5 cm. L/25. 
13. (1) De afstand wordt gesteld door den ver
deelden rand van den wijzer langs den grootsten 
boog te bewegen, totdat de verdeelstrepen op 
beide randen, welke de dracht in meters aangeven, 
overeenkomen. 

(2) De terreinhoek wordt gesteld door, rekening 
houdend met het ( +) en (-) teek en, eerst het be-
volen aantal heele en halve graden te laten over-
eenkomen met de nul van den nonius, en het 
overblijvende aantal 1/20° te geven met behulp 
van de noniusverdeeling. De graadverdeeling op 
den achterkant wordt gesteld door eerst het bevolen 
aantal heele en halve graden te late overeenkomen 
met de nul van de nonius, en het overblijvende 
aantal 1/20° te geven met de noniusverdeeling. 

14. (1) De hoogterichting met de quadranten van 
pt. '12 en 13 wordt gegeven door afstand (of richt ... 
hoek) en terreinhoek te stellen naar de bevolen 
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gegevens en dan het quadrant -- met den terrein ... 
hoekmeter naar links -- op het achterstuk van 
.den vuurmond te plaatsen. 

(2) Het voetstuk moet daarbij evenwijdig loopen 
aan de zielas, waartoe op den vuurmond drie nokjes 
zijn aangebracht. 

(3) Vervolgens wordt de vuurmond op- of af ... 
gedraaid, totdat de luchtbel inspeelt. 

(4) Bij 12 cm.L/40 en 7,5 cm.L/40 is het quadr~nt 
een reserverichtmiddeL en wordt . het bovendten 
gebruikt om de miswijzing van den libelopzet op 
te meten. 

(5) Wanneer bij vuurmonden v?orzien van_ een 
. quadrant met afstandverdeeling kletnere verschillen 

moeten worden aangebracht dan met deze afstand ... 
verdeeling mogelijk is, moeten deze verschillen 
worden aangebracht door wijziging van den ter-
reinhoek. 

15. (1) De miswijzing van de quadranten van 
pt. 12 en 13 wordt bepaald door het quadrant op 
een afstand (E) nul, en voor een terreinhoek nul te 
stellen, vervolgens het quadrant, met de terrein-
hoekmeter naar links, op den vuurmond te stellen, 
en deze zooveel op of af te draaien, tot de luchtbel 
Inspeelt. 

(2) Daarna wordt het quadrant 180° omgedraaid 
en laat men, zonder den stand van den vuurmond 
te veranderen, de luchtbel weer inspelen met behulp 
van de inrichting voor het stellen van den terrein
hoek. Het verschil met de nul door twee gedeeld 
is de miswijzing; bij het quadrant van pt. lJ WQrdt 
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het ( +) en . (-) in rekening gebracht als bij- het 
stellen van den terreinhoek. 

(3) Dit quadrant kan niet worden geregeld; ~ij 
het cammandeeren ·van den terreinhoek moet dus 
rekening worden gehouden met de miswijzing door 
een positieve miswijzing op te tellen bij, en een 
negatieve miswijzing af te trekken van den oor--
sprankelijken terreinhoek. _, 

(4) Van de batterij wordt van één quadrant op 
voorgenoemde wijze de miswijzing bepaald en 
worden de miswijzingen van de andere quadranten . 
gevonden door vergelijking ~et dit quadrant. 

I I 

V. DE VERRICHTINGEN VOOR HET 
VUUR. 

Verrichtingen van den stukscommandant. 

16. ( 1) De st. C. doet de karabijnen, met d~ 
bajonet op en geladen, op een geschikte plaats 
nederzetten. 

(2) Hij laat de gereedschappen halen en voor 
zoo ver noodig nemen, en wijst aan waar de 
kisten moeten worden neergezet. 

(3) Hij maakt het sluitstuk tot vuren gereed 
door den rustpal in den vuurstand te zetten, ge-
beurlijk de veiligheidsinrichting tegen nabranders 
aan te brengen, gebeurlijk de huls uit te nemen 
(geholpen door den handlanger, en bij 7,5 cm. 
geschut door nr. 4), gebeurlijk het aftrektouw in 
te haken. Hij opent en sluit het sluitstuk één maal 
en trekt af. 

( 4) Hij controleert of de ziel schoon is. 
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(5) Hij gaat de remmen na. 
(6) Hij gaat na of alle moeren zoo vast mogelijk 

zijn aangedraaid, waartoe z.n. de contramoeren een 
weinig worden losgedraaid en na het onderzoek 
weer aangedraaid; hij · doet zich hierbij bijstaan 
door een der bedieningsrnanschappen, die op dat 
oogenblik geen andere werkzaamheden te verrichten 
heeft. 

(7) Bij 15 cm. no. 4, 12 cm. no. 3 en 12 cm. 
L/40 overtuigt hij zich, dat het ondereinde van de 
voorklauw onder den klauwrand van de midden-
pivot _grijpt. 

(8) Hij gaat na of de vizierkorrels geheel zijn 
: ingeschroefd, en of de juiste Mg. verdeelingreepen 
·. zijn geplaatst. · 

(9) Hij zorgt dat de wrijvende deelen van 
. . vuurmond en affuit worden geolied, dat de olie-
. gaatjes steeds ruim van olie zijn voorzien en door 
· q:opjes gesloten, en dat de smeerdoppen van con-
. sistentvet zijn voorzien. 

( 1 0) Hij raadpleegt het geschutboekje voor ge--
beurlijke bijzonderheden. . 

( 11) Hij deelt naar behoefte watten uit. 
(12) Voor het invallen van de duisternis doet 

de verlichtingsmiddelen en de nachtrichtmiddelen 
halen en beproeven. 

Verrichtingen van de nrs. 1, 2 en 3. 

( 1) De nrs. 1, 2 en 3 halen de richtmiddelen 
en brengen deze voor zoover noodig aan op de 
wijze als beschreven in hoofdstuk IV. De oudste · 

·\. .!' verdeelt de verrichtingen over de manschappen. 
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(2) Nr. 1 neemt daarna de hoofdtelefoon (1). 

Verrichtingen van de nrs. 4 en 5. · 

18. ( 1) De nrs. 4 en 5 halen de gereeddschaps
4
,.., 

kisten; bij het geschut van 7,5 cm. wor t nr. 
hierbij zoo noodig geholpen door een van de mu"" 
ni tieaan voerders. 

(2) Nr. 4 haalt den wisscher; hij wisebt en 
oliet op aanwijzing van den st. C. 

(3) Nr. 4 neemt bij 7,5 cm. geschut de huls 
uit op commando van den st. C. 

( 4) Bij 7,5 cm. s. a ut. no. 2 brengt hij kolf en 
hulzenvanger aan. f h d 

(5) Nr. 5 ziet bij 12 cm. no. 1 na o .. et. ron ,.., 
sel van de as van het inhaal toestel vrlJ 1s van 
den Qetanden balk en neemt den hefboom van het 

'--

) inhaaltoestel uit. 
(6) Nrs. 4 en 5 stellen munitie gereed van soort 

en aantal als door den st. C. is opge~.e~en; nr · 4 
geeft aan de munitieaanvoerders aanWIJZingen om,., ·~ 
trent de aan te voeren munitie. ~ 

(7) Nr. 5 plaatst het kanon van 12 cm. L/40 . · 
in den laadstand. 

Verrichtingen van de munitieaanvoerders en 
van den handlanger. 

19. (1) Zij nemen de dekkleeden, het kulas
overtrek, de mondkap of mondstop, enz. af en 

( 1) Deze alinea alleen opnemen, wanneer zij in overeenstem
ming is met het in te voeren vuurleidingsysteem · 
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bergen deze op een door den st. C. aan te wij,., 
zen plaats. 

(2) Daarna vangen zij aan met de opvoer van 
de munitie van de soort en tot een hoeveelheid 
als hun door nr. 5 wordt opgegeven. 

: · (3) De handlanger neemt de huls uit op com,.., 
· · ·inando van den st. C.; hij trekt de handschoe,.., 

nen aan. 

';. 
f; 

Wij z e va n u i tv o e r i n g va n 
een i g e ver r i c h tin g en. 

Den rustpal in den vuurstand zetten. 

20. a. 12 cm. no. 1. 

(1) De klemschroef van den rustpal losschroe
ven, den rustpal zoover mogelijk naar buiten uit,., 
trekken en vastzetten met de klemschroef in het · 
mèest linksche gat. . 

· ~ b. 7,5 cm. L/25 no. 2 .. 

. (2) Den rustpal naar binnen drukken, 90° naar links 
.~:. draaien totdat het woord ttVUUR" (,,FEUERtt) 
~· boven staat en den rustpal loslaten. 

c. 'De overige vuurmonden. 

(3) Den rustpal zoover mogelijk naar buiten 
trekken, 90° naar rechts draaien, totdat het woord 
,, VUUR" boven staat en den rustpal loslaten. 
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Den rustpal in den ruststand zetten. _r 

Teneinde het afvuren tijdelijk onmogelijk te maken. 

21. a. 12 cm. na. 1. 

(1) De klemschroef van den rustpal losschroe
ven, den rustpal naar binnen duwen totdat de klem--
schroef tegenover het middelste gat van den rustpal 
staat, en dan vastzetten. 

b. De overige vuurmonden. 

(2) De bewerking van punt 20 in omgekeerde 
richting; het woord u RUST" (uSICHER") moet 
nu boven komen. 

Het openen van het sluitstuk. 

22. a. 12 cm. na. 1. .. 
( 1) De kruk zoover mogelijk linksom draaien; 

daarna het sluitstuk zoover mogelijk naar buiten 
trekken. 

b. De overige vuurmonden, behalve het s. aut. ·_. 
geschut. 

(2) De kruk zoover mogelijk linksom draaien. 

( 3) Vóór het eerste schott of wanneer niet is 
afgevuurd moet : 
a. bij 12 cm. na. 1 het scharnierstuk van den 

hefboom van de veiligheidsinrichting tegen . 
nabranders met de hand naar voren geduwd • 
worden; 
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b. bij 15 cm. no. 4 en 12 cm. no. 3 de veerende 
pal in het rechteruiteinde van de kruk met de 
hand worden ingedrukt ; 

c. bij 12 cm.L/40 en 7,5 cm.L/40 de veiligheids.-
klink worden . opgelicht; . 

d. bij 7,5 cm. s. aut. no. 2 en na. 3 de ope,.., 
ningshefboom met kracht naar achteren worden 
getrokken. 

Het sluiten van het sluitstuk. 

23. a. 12 cm. no. 1. 

( 1) Het sluitstuk zoover mogelijk naar binnen 
schuivent daarna de kruk zoover mogelijk rechtsom 

-draaien. 

b. De overige vuurmonden, behalve het s. aut. 
geschut. 

(2) De kruk . zoover mogelijk rechtsom draaien . 

c. Het s.aut. geschut, alleen wanneer niet geladen is. 
(3) De vleugel van de as van den uitwerper 

achteruit trekken. 

-Het gedeeltelijk aanbrengen van de veiligheids-
inrichting tegen nabranders bij 12 cm. no. 1. 

24. {1) Geschiedt alleen wanneer daadwerkelijk 
gevuurd ·zal worden. 

(2) Wanneer niet gevuurd zal worden is de 
spiraalveer van den tuimelaar niet aangebrachtt 
waardoor de tuimelaar door zijn gewicht achter,.., 
over valt en het sluitstuk niet gegrendeld wordt. 
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(3) Het aanbrengen geschiedt door het deksel 
van de ligplaats voor de spiraalveer in den tuime,.., 
laar af te schroeven, de spiraal veer in die ligplaats 
te brengen met het eene uiteinde in het daarvoor 
bestemde gaa~je. in den bodem van de ligplaats, 
het andere Uiteinde in het daarvoor bestemde 
gaatje in het deksel; daarna wordt bij gespannen 
spiraalveer het deksel aangebracht en vastge,.., 
schroefd. 

Het plaatsen van de aftreklijn bij 12 cm. L/40. 

25. De rol wordt afgenomen, de aftreklijn dubbel 
gevouwen van achteren naar voren door den arm 
gestoken, daarna om de rol gelegd en de rol weder 
gepla~t~t; vervolgens wordt de lijn met den Mg. 
opsluitring opgesloten en de karabijnhaak in het 
trekkeroog ingehaakt. 

Het nazien van de ziel. 

26. ( 1) W a~ neer zich vuil in de ziel heeft opge,.., 
hoopt, moet dit worden verwijderd door te wisschen. 
Kleine overblijfselen van de lading worden met 
de hand verwijderd. 

(2) Gebeurlijke beschadigingen worden onmid,.., 
dellijk gerapporteerd. 

Het nazien ·van de reminrichting. 

2~: De remcylinders moeten gevuld zijn, hetgeen 
bh]kt uit de aangebrachte zegels ; bovendien mogen 
zij niet lekken. 
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Het aanbrengen van kolf en hulzenvanger 
bij 7,5 cm. s. a ut. no. 2. 

28. (1) De kolf in de ligplaats plaatsen en met 
de klem vastzetten. 

(2) De tap van den hulzenvanger in de ligplaats 
steken en de beide klemschroeven aandraaien. 

Het plaatsen van den laadkoker 
bij 12 cm. L/40. 

29. Twee man nemen den laadkoker op en plaatsen 
hem met de onderste tappen in de tappannen van 
den laadkokersteun, met de sleuf naar onderen. 

Onderzoek van de projectielen. 

30. Nagaan of zich aan de koperen banden der 
projectielen geen bramen bevinden en deze zoo 
noodig met een zoetvijl wegnemen. 

VI. DE VERRICHTINGEN GEDURENDE 
HET VUUR. 

Verrichtingen van den st. C. 

31. ( 1) De st. C. is verantwoordelijk voo~ . de 
juiste bediening van zijn stuk. Elke beschadiging 
aan het materieel en alle bijzonderheden omtrent 
de bediening, waarvan hij de oorzaak niet onmid,.., 
dellijk kan wegnemen, rapporteert hij aan den 
Bt. 0. 0. 

(2) Hij draagt zorg, dat de wrijvende deelen 
van vuurmond en affuit geregeld worden geolied, 
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dat de oliegaatjes steeds ruim van olie, en de smeer,.. 
doppen van consistentvet zijn voorzien. 

(3) Hij wijst den richter het richtpunt en het 
hulprichtpunt aan, zoo noodig door zelf te richten. 

(4) Hij herhaalt de van den telefonist 1) ontvan~ 
gen cos., en doet de noodige cos. voor zijn · stuk. 
Hij houdt aanteekening van de noodige gegevens 
voor het vuur. 

(5) Hij houdt in het algemeen toezicht op de 
richting en den stand der richtmiddelen, en con'"' 
troleert van tijd tot tijd het projectiel, echter zoo, 
dat de bediening hierdoor niet vertraagd wordt. 
De tempeering van de lichtgranaten wordt steeds 
zorgvuldig gecontroleerd. 

(6) Hij zorgt, dat maatregelen genomen worden 
tegen het beschadigen van de uitgeworpen hul,.. 
zen, bijv. door een goenizak of een stuk sesak op 
de affuit of op de bedding te leggen. 

(7) Hij controleert het sluitstuk en neemt maat
regelen tegen gasontsnapping. 

(8) Hij controleert de teruglooplengte van den 
vuurmond. . 

(9) Hij neemt maatregelen bij het weigeren van 
een patroon en bij hulsklemming. 

(1 0) Hij zorgt dat bij nadering van vliegtuigen 
de bedieningsmanschappen zich zoo min mogelijk 
bewegen en niet naar boven kijken ; de bediening 
mag echter niet gestaakt worden dan op last van 
den B. C. of den Bt. 0. 0. 
1
) De woorden Hvan den telefonist'' alleen opnémen, wanneer 

een vuurleidingsysteem met afzonderlijké ttverkkamer wordt 
ingevoerd. 
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.. bedient het sluitstuk; bij 7,5 cm. L/25 
( 11) HlJ f b.. het overige geschut alleen, 

2 uurt hij a ; lJ .. 7 5 t 
no. v 1· kerafvuurinrichting (btJ , cm. s. au · 
wanneer de m. . hting op den richtarm) niet werkt. no. 2 de afvuurlnrlc 

Verrichtingen van nr. 1. 

32 Nr. 1 is opzetsteller; hij ontvangt ded cos.t bC 
• d . h f geeft deze door aan en s . . 

treffend2e et relclt d~~ichtmiddelen naar de ontvangen en nr. , en s 
gegevens (1 ). 

Verrichtingen van nrs. 2 en 3. 

1) De richting is direct, wanneer d~or ~ichting 
33. ( cl 1 lf tegelijk hoogte~ en Zl)delmgsche 
oph~et oe d~egegeven en indirect, wanneer op ric tlng wor ' 

d .. tewerk wordt gegaan. an ere WlJZe 

a. Directe richting. 

. dt bij voorkeur genomen 
(2) Als richtbuut dw~r dat zich het duidelijkst 

dat punt van et :inste kans op vergissingen 
afteekent en .~at de ende doelen (volgend vuur) 
meebrengt. Bt) eweg de voorzijde van het 
biJ" ' voorkeur een punt adan b 'ng) 

. d . hf an e ewegl . 
· doel (in e r1c Ing v . . k 1 dan wel door 

(3) . Over opzet en vlZler orre ' . 
- ------:-'. "'----' -- 1 . din systeem wordt Ingevoerd 

(l) Allee.n wanneer een vuur et . g is Anders luidt het punt 
dat hiermede. in overee~lste~:_tn~erh~alt de cos. betreffende 
bijv.: "Nr. 1 ts opzetst~ er: h{middelen naar de ontvangen 
de richti~g, n stelt e nc 
gegevens 

·' 
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den kijker (snijpunt van de kruisdraden), wordt op 
het aangegeven richtpunt gericht. 

(4) Bij vuurmonden, voorzien van een tweede 
zijwaartsch draaiwiel, wordt dit door nr. 3 bediend, 
t~rwi!~ nr. 2 de hoogterichting geeft; nr. 2 geeft 
ht~rbtpoo noodig; ,aan wijzingen aan nr. 3 als "re eh ts", 
"lmks , "vlugger , en dergelijke, welke nr. 3 moet 
opvolgen, ook al zou zijn richtlijn hierbij naast het 
richtpunt vallen. 

(5) Bij de overige vuurmonden bedient nr. 2 
heide handwielen. 

b. Indirecte richting. 

1. Zijdelingsche richting. 

(6) De affuit wordt op den bevolen wijzerstand 
gezet; bij vuurmonden met een tweede zijwaartsch 
draaiwiel geschiedt dit door nr. 3, bij de overige 
vuurmonden door nr. 2. 

2. Hoogterichting. 

(7) Nr. 2 laat de luchtbel van het instrument, 
waarmede de hoogterichting gegeve· wordt (opzet 
met libelinrichting dan wel quadrant) inspelen. 

Verrichtingen van nrs 4 en 5. 

34. (1) Nrs. 4 en 5 zijn lader en tempeerder. 
(2) Nr. 4 heeft de leiding bij de werkzaamheden; 

hij herhaalt de cos. van den st. C.; hij zorgt dat 
~teeds een voldoend aantal projee ·eTen bij de hand 
ts, en geeft aan de munitieaanvoerders de noodige 
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.. · n omtrent de gewenschte snelheid van aanWlJZinge · · 1 
·t· voer en de aan te voeren proJectie soort muni Ieaan 

(e(~) Het Iaden geschiedt bij de kanonnen van 
5 m. door één, bij 15 en 12 cm. door twee 

'an .c desgewenscht kan nr. 4 hierbij den hand~ 
~ng;r doen helpen, zoodat hij zelf met het gereed~ 
maken der projectielen kan doorgaan~ 

( 4) Wanneer het projectiel is ingebracht, wordt 
dit aan den st. C. te kennen gegeven door de aan--
wijzing "sluit". . .. 

(5) In beginsel wordt steeds zoo spoedig mo~ehJk 
weer opnieuw geladen en staan de laders b_IJ h_et 
afgaan van het schot reeds met een nieuw proJectlel 
gereed. . . 

( 6) Bij ontladen vangen de laders het proJectlel 

op. d h · h (7) Wanneer bij 12 cm. no .. 1 e ree ter ric t.-
middelen gebruikt worden, bedient nr. 5 de hand 
wielen. 

Verric ting~n van den handlanger. 

35. (1) De handlanger is belast met het opvangen, 
zoo noodig . uithalen, van de hulzen. 

(2) Desgewenscht helpt hij bij het laden op aan~ 
wijzing van nr. 4. 

' Van de munitieaanvoerders. 

36. (1) De m nitieaanvoerders h~_len de patronen 
uit de bergplaats en brengen ze blJ nr. 4. 
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(2) Bij 12 cm L/40 d d mun ·t· . wor en e patronen in de 
(3) 1 ef)agentj_e~ tot aan de laadinrichting gereden 

de laadin:i~hut~ttteaanvoerders bedienen bij dit kano~ 
tng. 

Wijze van u i tv oer in g van 
verrichtingen. 

een i ge 

Het afvuren links. 

37. (I) Alvorens af te 
duidelijk v ,, d vuren waarschuwt nr. 2 
delen kan" lo~~~t;n~oo at de opsteller de richtmid~ 

(2) Het afvuren geschiedt bij: 

15 cm. no. 4~ 12 cm. no . 1 en 
door met de rechterhand het 12 cm. no . . 3 
naar beneden te drukk . afvuurbied krachttg en, · 

12 cm. L /40 en 7 5 cm L/40 d . ~ ·· 
ruk aan de aftreklij~; · oor een krachtigen 

7~5 cm. s. aut. no 2 d h ., 
de kleminrichting zo.ov tor et kanon eerst met 
kanon bij het f ee vast te draaien dat het 
richting zal sprin~2:a~n ~an het schot niet ~it de 
van de rechterhand ' den ~arJ:k met den wijsvinger 
inrichting achteruit b re er van de afvuur.-ewegen; . 

· 7~5 cm. s. aut no 3 d h f . · · 
de Jecht~rknie n~ar Îinks ~~r dr~~~~~urkussen met 

los\~ten~terna de afvuurinrichting pn~il!dellijk weer 

29 

Het afvuren rechts. 

38. (1) Geschiedt bij de vuurmonden die van een 
linker aftrekinrichting zijn voorzien alleen dan, wan-
neer deze laatste defect is. 

(2) Alvorens af te vuren, waarschuwt de st. C. 
duidelijk "vuur", zoodat de opzetsteller de richt-
middelen kan loslaten. 

(3) Het afvuren geschiedt: bij alle vuurmonden 
door een krachtigen ruk aan het (de) in het trekker,., 
oog ingehaakte aftrektouw of aftreklijn. 

Het automatisch vuren bij het s. aut. geschut. 
' 

39. Geschiedt: 

bij 7~5 cm. s. aut. no. 2 door den trekker van 
de afvuurinrichting met den vinger in den achter,., 
sten stand vast te houden; 

··. bij 7~5 cin. s. aut. no. 3 door met de knie het 
afvuurkussen naar links te blijven drukken. 

Onderzoek van het . sluitstuk en maatregelen 
tegen gasontsnapping. 

40. ( 1) Aan het sluitstuk met zijn onderdeel en en 
hun .)igplaatsen mogen geen beschadigingen voor,., 
komen. 

· (2) Zoo noodig worden beschadigde deelen ver,., 
vangen door de aanwezige verwisselstukken uit de 
kist voor onde~deelen en gereedschappen. Wanneer 

. zich een haf'~in~ voordoet, wordt het sluitstuk voor 
zoover noodig \liteengenomen, 

..,. . . 

• A 
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(3) Gasontsnappin k gat is cl . g an ontstaan doordat het 
plaat) J.; voverlng~ap ~bij I2 cm. no. I in de bodem-

s IJ • erwissehng van den . 
bodemplaat) is dan noodig. voermgtap (de 

Het verwisselen van slag . ptn en slagpinveer. 

Bij 15 cm. no. 4 en 12 cm 3 . no. . 
4~· (I) Bij gesloten sluitstuk 
ptnveer achtereenvolgens •t en ontspannen slag-
I h , UI nemen · 2:· d erspanas met rustpal en rust~alveer. 

. e~ d~k;l~a~~n spanhefboom met spanhefboom 

3e. slagpin met slagpinveer. 
(12) Het ineenzetten geschiedt . 

vo gorde. In omgekeerde 

Bij 12 cm. no. 1. 
. .. 

(3) Bij gesloten sluitstuk · 
pinveer de steundekplaat uits hen ontspannen sla~
met slagpinveer uitnem c roeven en de slagptn en. 

Bij 12 cm. L/40 en 7,5 cm. L/40. 

(4) Bij gesloten sluitstuk e 
veer achtereenvolgens ui·t n ontspannen slagpin-
I nemen: 
e. den stelknop ; 

2e. de trekkeras en de steundek 1 t . 
3e . . de slagpinveer e cl 1 I? aa met spanhaak; 

(5) n e s agpin 

1 
Het ineenzetten geschiedt. in 

vo gorde. omgekeerde 
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Bij 7,5 cm. L /25 no. 2. 

(6) Bij gesloten sluitstuk achtereenvolgens uit
nemen den grendel, de steundekplaat, de slagpin
veer en de slagpin. Het ineenzetten geschiedt in 
omgekeerde voigorde. 

Bij 7,5 cm. s. aut. no. 2 en no. 3 . 

(7) Bij gesloten sluitstuk en ontspannen slag
pinveer achtereenvolgens de steundekplaat, de slag
pinveer en de slagpin uitnemen. Het ineenzetten 
geschiedt in omgekeerde volgorde. 

Maatregelen te nemen bij het weigeren 
van een patroon. 

42. ( 1) Gaat het schot niet at dan wordt: 

Bij 7,5 cm. L/25 no. 2 opnieuw afgetrokken; . 

bij de overige vuurmonden herspannen (waartoe 
bij 12 cm. no. 1 en bij 12 en 7,5 cm. L/40 de 
veiligheidsinrichting tegen nabranders ontgrendeld 
wordt), en bij de volgende laag opnieuw afge
trokken. 
. (2) Bij vredesschietoefeningen wordt, alvorens 

te herspannen, in de tijdmaat van den gewonen 
pas tot 7 5 geteld. 

(3} Gaat den tweeden keer het schot wederom 
niet af, dan wordt bij alle vuurmonden tot 75 ge~ 
teld, daarna ontladen en nagegaan of de oorzaak 
van de weigering is te zoeken bij de patroon dan 
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wel in de afbrokkeling van de punt van de slag~ 
pin of in het breken van de slagpinveer. 

' 

Het herspannen. 

43. (1) Bij 15 cm. no. 4 en 12 cm. no. 3: het 
handvat van de herspanas zoover mogelijk achter~ 
over drukken en weer loslaten. . 

(2) Bij 12 cm. no. 1, 12 cm. L/40 en 7,5 cm. 
L/40: het sluitstuk ontgrendelen door bij 12 cm. 
no. I het scharnierstuk van den hefboom van de 
veiligheidsinrichting tegen nabranders naar voren 
te duwen, bij de beide andere vuurmonden door 
de veiligheidsklink op te lichten - daarna den kruk 
zoover om te draaien (:':: 60°) tot de veer gespannen 
is - het sluitstuk weer sluiten. 

(3) Bij het s. aut. geschut : zoo noodig in het 
oog van den hefboom van de herspaninrichting het 
aftrektouw inhaken en met dit aftrektouw het oog 
zoover mogelijk achteruit trekkE:n - daarna het 
aftrektouw loslaten. 

... 

Maatregelen te nemen bij hulsklemming. 

44. Wanneer bij het openen van den vuurmond' · 
de huls blijft klemmen, dan wordt deze met den · 
wisseher uitgestooten. 

Het controleeren van den terugloop. 

(I) De st. C. overtuigt zich, dat het kanon niet 
te ver terugloopt, dan wel te kt1rt "f te heftig . 
weder in batterij loopt. " · · , 

''> . 
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. . mi e vuurmonden zijn op de wieg 
(2) BlJ som dg Ie en de maximum terug~ f d ffuit e norma d 

o op e a . de rem toelaat, aangeg~ven.. oor 
looplengte, dlek t waarbiJ. onderscheldenhJk de oode mer s reep, ld 
een r .. n max" zijn geste . 
woorden , ,norm ek , , b.. 12 cm no 1 niet vol~ 

(3) Loopt het anon.. lJdan mo.et het met het 
d in batterlJ, 

doen e weer odig verder naar voren inhaaltoestel voor zoover no 

gehaald worden. d' remdruk~ 
(4) Loopt bij de vuurmondent _le vanld de in 

. . . het kanon nlet vo oen 
veeren voorzten ZIJn, drukveeren zich gemak~ 
batterij, dan kan men de redoor minder elevatie te 
keiijker doen ontspannen 
geven. 

Het plaatsen in den laadstand van 
het kanon van 12 cm. L/40. 

. staat in den laadstand wanneer de 
46. Het kanqn t de horizontale streep op 
wijzer overee?kodmt ~eh n de achterzijde van den het Mg. plaatJe, at ZlC aa 
.elevatieboog bevindt . 
. . ~: ~ . 
~ "' 

Het tot vuren gereed maken van 
, de projectielen. 
. .. dt h t metaalverkapsel 47. (1) Zoo noodig wor . e_ kk (1). dit 

d ·t· h · dsp1n u1tgetro en , afgenomen en e vet tg et I · d .. . bij gebruik 
afnemen geschiedPop de vo gein e kWlJZ\s wordt de 

den sleutel voor metaa ver apse van .. 

Ct cl b .. het vuren te voorkomen wordt · {') Teneinde opo~lthou. 'l .. het schroefje gemaakt. 
reeds te voren d'è nng VriJ van 
I 
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patroon met den bodem op een vlak voorwerp ge
pla~tst zoodat de bodem niet met den grond in aan .... 
raktng kan komen ; vervolgens wordt de sleutel op 
het metaalverkapsel geplaatst en, onder vasthouden 
van het projectiel, met de hand linksom gedraaid 
tot het metaalverkapsel losgeschroefd is. · 

(2} Het gereedstellen van een aantal van metaal .... 
verkapse~~· ontdan.e projectielen verdient aanbeveling. 

(3) BtJ gebrutk van projectielen, die van een 
schokbu~s No. 6 M. 25 voorzien zijn, wordt deze 
schokbuts gesteld met den sleutel voor Schokbuizen 
No. 6 M. 25. Dit geschiedt als volgt: nr. 4 stelt 
zoo noodig met behulp van den daarvoor bestemden 
arm van den sleutel de zaagsnede van den regelaar 
op h~.t co. ,,granaat zonder vertragingtt zoodanig, 
dat ZIJ op de lett.ers,,Z. V. wijst, op het co. ttgra .... 
naat met vertragtng zoodanig dat zij op de letters 
M. '-:· ~ijst. Op het co. ..granaat Z. V. s~elle 
werktng stelt hij den regelaar zoo noodig op z.v.;·:' 
en neemt den uitschakelaar van de schokbuis af 
door met den derden arm van den sleutel, eindi .... 
g~nde in een ~tift, het veerende pennetje van de·n 
uttschakelaar tn het kopstuk 1' van de buis in te 
drukken. 

(4} Wordt de voor ,.snelle werkin€J" gereed~ :2 
. gemaakte granaat niet verschoten, dan wordt de 

uitschakelaar weder geplaatst, door deze weder in 
~ijn l!gplaats te drukken, tot het veerende pennetje 
tnsprtngt; gebruik van den sleutel is hierbij niet 
noodig. 

(5) De lichtgranaat wordt getempeerd door den~ .... 
tempeersleutel over den kop van het projectiel te -
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etten met de gleuf op den tempeernok, en den 
~leutel zoover linksom te draaien dat de gecom~ 
mandeerde verdeeling overeenkomt met de streep 

op het projectiel. 

Het dragen van het projectiel. 

48. De projectielen worden zoodanig. gedrfagden, 
dat de st. C. desgewenscht de tempeertng o en 
schakelaarstand kan controleeren. 

Het laden. 

49. ( 1) De patroon wordt in het kanon gebracht, 
totdat de rand van de huls tegen den achterkant 
van het sluitstuk aandrukt, waarna .. Sluit" wordt 
gezegd (bij het s.aut. geschut is dit laatste natuur~ 
lijk niet noodig) . 

. ·_. (2} Behalve bij 12 cm. L/40 houdt, om het ~.~~ 
:rugglijden van de patronen bij groote elevatlen 
te beletten, de lader de tot een vuist gemaakte 
hand tegen de huls gedrukt en laat deze hand door 
het sluitstuk wegdrukken. . 

, (3} Het kan voorkomen dat een patroon moet~ 
. lijk is in te brengen doordat de huls gedeukt. of 

misvormd is, doordat het projectiel over eentge 
mm. ·scheef uit de huls is geschoven, dan wel ten~ 
gevolge van klemming van het · projectiel (b.v. te 
dikke verflaag op de centreerverdikking). 

· . (4} Is de patroon daarbij al nagenoeg geheel 
· iD.gebracht, dan moet getracht worden haar ~.oor 

middel van den uitwerper uit de kamer te verwtjde~ 
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ren, door het sluitstuk met eenige kracht te openen. 
(5) Is de patroon nog niet zoover in de kamer 

gebracht, dat de uitwerper op den bodemrand 
der huls kan werken, dan moet zij met de hand 
worden verwijderd. . 

(6) Zit de patroon te vast, dan wel is bij pro-
jectielklemming bij het openen van het sluitstuk 
alleen de huls uitgeworpen, terwijl het projectiel is 
achtergebleven, dan moet bij 7,5 cm. de op den wis-
schersteel geplaatste ontlaadklos worden. gebezigd. 

(7) Met het oog op de zachtheid van het metaal 
van den klos, dient deze behoedzaam in de monding 
van het kanon te worden gebracht. Eerst" na aan-
sluiting op den kop van het projectiel . wordt 
krachtiger doorgedrukt. Patroon of projectiel moe-
ten daarbij van achteren worden tegengehouden 
en na voldoende te zijn achteruit gebracht voor ... 
zichtig worden uitgenomen. 

(8) Men zij indachtig dat klemmende projectielen 
of hulzen veel oponthoud kunnen veroorzaken ; 
bemerkt men daarom vóór het laden reeds iets 
bijzonders aan de patroon, dan d~et men h t beste 
deze terzijde te stellen. ... 

(9) Patronen waarbij het sluiten moeilijk gaat 
mogen niet met geweld worden ingebracht, doch 
moeten terzijde worden gesteld. ,.. 

Het ontladen. 

50. (1) Het sluitstuk wordt langza m geopend .· · 
en de patroon voorzichtig uitgenomen, bij 12 cm .. " 
L/40. nadat de vuurmond in den laadstand is gebracht, 

t" 
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. d laadkoker geschoven, deze omgeklapt en 
tn en 
de patroon uitgenod~nde vuurmond gesloten (bij 

(2) Daarna wor 7 5 4 12 cm. no. 1 en 3, en , cm. s. 
15 cm. nr en • 3 zoo noodig eerst de huls tot af~ 
aut. . no. h ) b h lve bij 7 5 cm. 
sluiting ziel ingebrac t , en. e a . 
L /25 no. 2, afgetrokken. 

Het plaatsen van den laadkoker 
. . in den laadstand. 

51. (1) Een patroon wordt in den laadko~er hgu~: 
bracht, deze éénmaal omg~klapt en, zoodra e 
van het vorige schot is uttgeworpen, nog eens. d 

(2) Nadat de patroon is ingeb.~acht, wr~~rd~ 
laadkoker weer omgeklapt waarbt) ?e pa 

drukt de laadkoker van een nieuwe patroond 
terugdge : en daarna in den verticalen stan 
wor t voorzien 
wordt teruggebracht. 12 L /40 in 

(3) W ann~e~ het kanon van cm. 
. t d op het emplacement staat, en 

~:n v~~~rs~: he~nemplacement het glbduik in ~ien 
stand öelet, zop moet met handen ge a en wor en. 

DE VERRICHTINGEN NA 
HET VUUR. 

Maatregelen bij vuurpauzen en ophouden van 
het vuren. 

·52. (1) 
.bracht en 

1. Bij vuurpauze. 
e 'eenmaal begonnen lading wordt vol~ 

het sluitstuk gesloten. 
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(2) Is de vuurmond niet geladen, dan wordt 
d~~e bij h~t vuren op stilstaande doelen gericht en 
blt1ft ovengens met geopend sluitstuk staan. 

(3) Is de vuurmond geladen. dan wordt deze 
zoo ~oodig gericht, en de stelknop of grendel op 
"rust gesteld. 

, (4) . Tijdens elke korte vuurpauze worden èn ziel 
en slUitstuk nauwkeurig nagezien; tijdens elke lange 
vuurpauze worden zij gereinigd. 

(5) De kamer moet nu en dan met een met 
machineolie goed doortrokken lap worden uitge~ 
veegd om hulsklemming te voorkomen. 

(6) Bij langdurig schieten vooral met groote 
vuursnelbeidt wordt het kanon afgekoeld door in .... 
en uitwendig afwasschen en door het sluitstuk open 
te laten gedurende de vuurpauzen. 

2. Bij het ophouden van het vuur. 

(7) Er wordt ontladen. . 
... 

(8) Daarna wordt een geoliede wisseher eenige 
malen door de ziel gehaald en zoo kort mogelijk 
v~or het .'~veder openen van het vuur de overtollige 
ohe verwiJderd met een om den wisseher gewikkel~ 
den schoonen lap. 

(9) Sluitstuk en laadgat worden schoongemaakt 
en met geweervet ingesmeerd. 

(10) Indien niet is geladen en het oodig is den 
vuurmond te laten afkoelen, wordt de · vuurmond 
geopendt anders gesloten. : 
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(11) Het nitroglycerinebuskruit no. 2, dat bij 
12 cm L/40 wordt gebruiktt laat na het schot in 
het ge~rokken voorste gedeelte een donker kruitslijm 
achter, dat een fijnet harde, prikkeiige korst vormt. 
D eze korst laat zich door uitwasschen met zeep en 
wissehen met machineolie niet altijd volkomen ver.
wijderen. 

(12) H et is daarom raadzaam de ziel van de 
kanonnen van 12 cm. L/40 na het schieten dadelijk 
met een mengsel van gelijke deelen petroleum en 
terpentijn goed schoon te maken. 

Het schoonmaken van den vuurmond. 

53. (1) Dit wordt gelast door den B.C. 
(2) De ziel wordt ruim met machineolie inge.

smeerd en na ·eenige uren wordt het kanon uitge
wasschen. 

(3) Voor het uitwasschen wordt zoet water 
of zoo noodig warm zeepsop (1/2 kg. gele zeep op 
een emmer watér) gebruikt . 

(4) Aan de vuurmonden wordt eenige elevatie 
gegeven, het sluitstuk geslotent nadat in de kamer 
een prop van poetslappen is aangebracht om het 
uitstroomen van water te beletten, en een gedeelte 
van het water door de monding in de ziel gegoten. 
Vervolgens wischt men met een wisscher, waarvan 
de klos met lappen is omwoeldt en verwijdert het 
water door a den vuurmond declinatie te geven. 
De wassching wordt zoo dikwijls herhaald, tot het 
uitstroomende.water niet meer door het buskruitslijm 
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zwart is gekleurd. Vervolgens wordt met schoo 
water nagewasschen. 

(5) Na het uitwasschen wordt de ziel onmid 
dellijk met een wisseher drooggemaakt. De klo 
wordt daartoe met schoone en droge lappen om 
woeld, zoodat hij slecht~ met moeite voor.- e 
achteruit in de ziel kan worden bewogen. Di 
laatste is noodzakelijk, daar anders de hoeken va 
de trekken niet droog worden. Door bij het wis ... 
schen eenige malen de lappen te vernieuwen, word 
het vocht geheel uit de ziel verwijderd. 

(6) Na het droogmaken wordt de ziel geolied. 
(7) Daartoe wordt een met machineolie door-

trokken lap om den klos van den wisseher gewikkeld 
en deze zoo lang heen en weer bewogen, tot geen 
enkel plekje van de ziel meer droog is. 

(8) Bij het schoonmaken van het sluitstuk kunne 
de onderdeelen, behalve de veeren, -'zoo noodig 
met zeepwater worden afgewasschen en met lappen 
en zachte poetshoutjes worden gedroogd en ingeve 
met geweervet. 

Het opbergen van de munitie. 
t 

54. (1} Bij de overgebleven patronen worden .zoo 
noodig de ingeschroefde slagdoppen of schokbuizen 
vervangen door de vervoerdoppen. De buisgat.
schroeven en veiligheidspinnen worden weder aan.
gebracht. 

(2} De munitie wordt in de nissen, mutlïtie
kisten, enz. geborgen of zo :veel mogelijk gedekt 
opgesteld, nadat de reeds gestelde of getempeerde 
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buizen in den oorsprankelijken stand zijn terug.
gesteld, en gebeurlijk de patronen weder van 
metaal verkapsels zijn voorzien. 

Het bergen van de gereedschappen. 

55. De gereedschappen worden geborgen door 
dezelfde nummers die de gereedschappen genomen 
hebben ; de richtmiddelen worden voor zoover 
noodig uitgenomen en in de kisten geborgen. De 
dekkieeden en overtrekken worden aangebracht, 
de kisten voorzien van d.e hangsloten en naar de 
bergplaatsen gebracht. 

VIII. REGLEMENTAIRE BEDIENING 
VAN HET ENKELE STUK. 

(I) In · dit voorschrift is rekening gehouden met 
een vuurleidingsysteem, waarbij de telefonist alle 
cos. van den batterijpost ontvangt en doorgeeft 
aan den sf.C. (vuurleidingsysteem I). 

(2) Daar echter nog niet is uitgemaakt welk 
vuurleidingsysteem wordt ingevoerd, is in noten 
onder aan de bladzijden aangegeven welke ver.
schi?f~n een vuurleidingsysteem geeft, waarbij nr. 1 
de cos. betreffende afstand .en zijdelingsche richting 
ontvangt van de werkkamer en deze cos. door.
geeft aan den st.C. en de nrs. 2 en 3, terwijl de 
telefonist de q.verige cos. voor den st. C. ontvangt 
(vuurleiding s steem i!). 

• 
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56. ( 1) In de L. kolom zijn opgenomen de cos. 
die door den st.C. worden gedaan; in deR. kolom 
hetgeen door de bediening hierop wordt verricht. 

(2) Een bepaalde volgorde van cos. is niet 
vereisebt (1

). 

57. 

A. EERSTE SCHOT. 

Bij indirecte richting. 

co. terreinhoek . . Nr. 1 stelt opzet of qua,... 

of: 
of: 

co. 

drant. 
afstand .. 
O.H ... . 

. . . Nr. 2 geeft aan het kanon 

. . . de vereischte elevatie. 
quadrant ... . 

stand cirkel.-
rand ..... . 

Nr. 3 (nr. 2) draait het 
zijwaartsch draaiwiel tot 
de wijzer tegenover de 
gecommandeerde ver,... 
deeling van den cirkel,... 
rand staat. 

Wanneer nr. 2 (nr. 3) 
met zijn verrichtingen 
klaar is, meldt hij den 
st. C.: "Gericht". 

( 1) Voor vuurleidingsysteem 11 zou punt 56 luiden: 
56. In de L. kolom zijn opgenomen: 

voor afstand en zijdelingsche richting de cos. die door 
nr . 1 van de werkkamer worden ontvangen; 

voor wat betreft de overige cos ., die welke door 
den st.C. worden gedaan. 

In de R. kolom is opgenomen, hetgeen door de he ... 
diening op deze cos. wordt verricht. 

Een bepaalde volgorde van cos. is niet vereischt. 

58. 

59. 
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Bij directe richting. 

co. doel . . . . . . 
richtpunt. . . . 
stand dwars,... 
arm ...... . 

of: kijkerstand. . . 

co. afstand. . 
of: 0. H ... 
of: quadrant. 

• • • 

• • • 

• • • 

Nr. 1 stelt den dwarsarm 
(den kijker) in den be,... 
vol en stand; nr. 3 (nr. 2) 
brengt het snijpunt der 
kruisdraden (de lijn vi,... 
zierkeep - vizierkorrel) 
op het richtpunt en blijft 
dit daarna steeds vast,... 
houden. 

Nr. 1 stelt opzet of qua,... 
drant; nr. 2 geeft aan het 
kanon de vereischte ele
vatie. 

Bij directe en bij indirecte richting. 

co. G. 
of: G. met vertra,... . g1ng . . . . . . 
of: G. zonder ver,... 

traging. . . . . 
G. zonder ver-
traging snelle 
werking .... 

of: lichtgranaat, 
tem peering. . . 

co. snelvuur. 
schoten. 

• • 

De st.C. opent den vuur-
mond. nrs. 4 en 5 (nr. 4) 
nemen (neemt) een pro-
jectiel van de gecomman.
deerde soort en maken 
(maakt) dit zoo noodig 
tot vuren gereed. Is dit 
geschied dan stellen zij 
(stelt hij) zich met het pro-
jectiel tot laden gereed. 

Het gecommandeerde 
aantal schoten zal in snel ... 
vuur worden afgegeven. 



co. laadt. 
of: doorloopend 

laden. 

co. vuur. 
(of: sein salvo.
schel). 
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Nrs. 4 en 5 (nr. 4) 
laden (laadt), nr. 4 zegt 
"Sluit" (niet bij s. aut. 
geschut); de st. C. sluit 
den vuurmond. Nrs. 4 en 
5 (nr. 4) maken (maakt) 
onmiddellijk nieuwe pro-
jectielen gereed. · 

Nr. 2 (de st. C.) waat.
schuwt nr. 1 met "vuur" .. 
en yuurt daarna af op 
een ~o.9r de richting gun:>, 
stig oögenblik. De st. C . ... 
opent den vuurmond en 
onderzoekt het sluitstuk 
(bij s. aut. geschut opent 
hij den vuurmond ~ niet). 
Bij 15 en 12 .cm. ,~pngt 
de handlanger de lil'l ~. op 
en zet deze ·terzijctit . ·· 

Nrs. 4 en 5 .(nr. 4) 
stellen (stelt) zich intus-
schen met een nieuw pro.
jectiel gereed. 

B. VOLGENDE SCHOTEN 

60. De st. C. herhaalt alleen die cos., welke wij~ .. 
ziging hebben ondergaan, en - · behalve 'bij snel.- : · 
vuur - het co. "Laadt''. . . · · · 

61. Wordt geen snelvuur afgegeven, dan . w:ordt 

' ' 
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op het co. "vuur" van den st. C. dan wel op het 
klinken van de salvoschel door den afvuurder de 
opzetsteller gewaarschuwd met "vuur", waarop op 
een voor de richting gunstig oogenblik wordt 

· afgetrokken. 

62~ Om het vuur te doen ophouden is het co. 
· ,,houdt op == vuur", waarna de bediening handelt 
'aJs in hoofdstuk VII voorgeschreven, en zich, hier.
~ede gereed zijnde, dekt. 

63. ·· Het ontladen geschiedt op het co. "ontladen" 
.: .. (bij klemming van de patroon met behulp van den 

· .·&ntlaadklos). 

64. Het bergen van de munitie geschiedt op het 
co. "bergt munitie", waartoe zoo noodig wordt ont.
laden. De munitie wordt in de bergplaats terugge.
bràclj.t, nadat eerst voor zoover noodig veiligheids-
piri,il,~n en buisgatschroeven weer zijn aangebracht, 
dan-' ~~el bij gebruik van schokbuis no. 6. M. 25 de 

· uitschàkelaars zijn herplaatst, en de metaalverkapsels 
' weer zijn opgeschroefd. 

65. · Op het co. ,,vliegtuig" wordt het vuren ge.-
. . staakt, behalve bij snelvuur. Elke beweging moet 

;· vermeden worden; het naar boven kijken is ten 
strengste verboden. Het co. zal door den Bt. 0. 0. 
(c.q. B. C.) alleen dan worden gedaan, wanneer on.-

. voldoende dekking tegen waarneming uit de lucht 
bestaat, en het ·vliegtuig zich zoo dicht bij en (of) 
boyen het stuk bevindt, · dat met reden het vast.

. l stell~n . van de opstelling door den vijandelijken 
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vliegenier (waarnemer} kan worden verwacht. De 
B. C. wordt onmiddellijk van het doen van dit co. 
op de hoogte gebracht, en zal -- afhankelijk van 
de gevechtsomstandigheden -- met het gevaar voor 
waarneming rekening houden, dan wel het co. 
herroepen door · het co. ,,doorgaan". 

~ . . ' . . 
' 

66. Op het co. "dekkentt dekt een ieder zich t()p ' 
de van te voren vastgestelde wijze. 

67. ( 1} Co. "halt". De bediening wordt gestaakt; 
dit co. dient om een laag of een snelvuurserie te 
onderbreken. . 

(2} Cos. "doorgaan'' en "bij de stukkentt. De 
bediening hervatten. 

68. Co. "bergt == gereedschappentt. 'Gehandeld 
wordt als in hoofdstuk VII voorgeschreven. Daarna 
begeeft de bediening zich naar de schuilplaatsen of 
onderkomens. 

N iet..-vol talli ge bediening. 

69. ( 1} De navolgende functiën worden door één 
man verricht: 

bij 15 cm. no. 4 en 12 cm. no. 3: bij ontbreken van 
1 man: nrs. 2 en 3. 
2 • 2 3; st.C. en nr. 1. tt • " tt 

3 • 2 3; 1 ; 5 en handl. tt • " '' 
,, tt tt 

4 • 1 t 2 en 3; 4; 5 
'' • " tt tt " tt tt 

. 

(2) Overigens kunnen, waar noodig en mogelijk, 
munitieaanvoerders invallen. 

> 
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bij 12 cm. no. 1 en 12 cm. L/40: bij ontbreken van 
1 man: nr. 5 en handlanger. 
2 · 5 tt " ; st.C. en nr. 4. 

t t • t t 

3 . 5 ,, ; , , " " 4 ; nrs. ,, • ,, tt 

1 en 2. 

,. (3} Overigens kunnen, waar noodig en mogelijk, 
~ . munitieaanvoerders invallen. .. ., 

i .• 

·:.;~- bij 7, 5 cm. L40 en L/25 no. 2: bij ontbreken van 
.. 1 man: nrs. 1 en 2. 

.. 

2 tt : " 1 u 2; st. C. en nr. 4. 

(4) Overigens kunnen, waar noodig en mogelijk, 
munitieaanvoerders invallen, 

bij 7, 5 cm. s. aut. no. 2 en no. 3: bij ontbreken van 
1 man: st. C. en nr. 4. 
2 " : " . " " 4 ; nr. 1 en _ nr. 2. 

(5) Overigens kunnen, waar noodig en mogelijk, 
munitieaanvoerders invallen. 

DE BATTERIJ. 
IX. ALGEMEEN. 

70. · (1) De batterij bestaat uit 1 tot 6 vu urm on~ 
den yan dezelfde soort. Zij worden van den rechter 
naar den linkervleugel aangeduid als 1 e, 2e, · · ., 
en 6e stuk. . 

(2} Als batterijcomtnandant wordt ingedeeld een 
luitenant of een onderofficier.-instructeur ~ bij hooge 

· uitzondering een Eur, sergeant, 
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(3) Per batterij worden, afhankelijk van cl~ min 
of meer verspreide opstelling van de stukken, en 
in verband met het kleiner of grooter aantal der 
stukken, 1 of 2 batterij--onderofficieren ingedeeld, 
die den rang van onderofficier--instructeur ·of set._:. 
geant bekleeden. · • 

(4) Als stukscommandanten worden ingedeeld 
gegradueerden met den rang van sergeant of lager. 

Verrichtingen van den B.C. bij het 
bezetten van de batterij. 

71. (1) Hij wijdt zijn aandacht aan den toestand 
van personeel en materieeL indien mogelijk door 
persoonlijk de batterij en de verschillende posten te 
inspecteeren. In het bijzonder gaat hij na, of i·edere 
commandant op de hoogte is van de maatregelen 
die gedurende het bezet zijn van de ba~terij door . 
hem genomen moeten worden ten behoeve van de ._···.: 
verpleging en de geneeskundige hulp. :: ·t 

(2) Hij geeft order omtrent de soort en de hqe-
veelheid munitie, die reeds dadelijk aangevoerd en 
bij de stukken moet worden gereedgesteld. · .,· . _ .. ·:·· 

(3) Hij brengt den oudsten Bt. 0. 0. voll~dig ·: .. : 
op de hoogte van alle bijzonderheden, zoodat deze · · .. 
hem indien noodig kan vervangen. · 

(4) Overigens wordt verwezen naar V. 1\. A. 
III: Het Bedienen van de Vuurleiding. · 

Verrichtingen van de~ ~_atter.ij-?nderofficier. 

72. (1} Hij houdt in het.algemeen toezicht Q ·. 'het 
gereedmaken van de stukken en op het naK.omen 

• .. · 
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van de bijzondere orders, die door den B. C. gegeven 
zijn. 

(2) Indien noodig of gevraagd, grijpt hij in of 
geeft hij a~nwijzingen. 

(3) Met de eigenlijke bediening van de batterij 
. heeft hij - onverminderd zijn bevoegdheid o~.' in-

dien hem zulks wenschelijk voorkomt, in te griJpen 
· ~- geen bemoeienis. Wel kan hij bijzondere co?,I-
mando' s doen C,v 1 ie g tuig"; ,,karabijn vuur ). 

(4) Hij · is belast met de regeling van de verple--
. gin de · munitieaanvulling, e. d., als genoemd in 

punt 74 en 75. 
: (5) Hij houdt een munitiestaat aan, waarin stuks--

gewijze vermeld worden de hoeveelheden munitie 
die bij het bezetten van de batterij aanwezig zijn, 
en die, welke bij ieder vuur zijn verschoten. 

Verrichtingen van de stukscommandanten. 

73. :.~.( 1) Zij zorgen dat hun stuk tot vuren gereed 
·ge_mà~àkt wordt, zooals werd voorgeschreven in de 

-~~C?.o:\Jaande hoofdstukken van dit voorschrift. 
,. ··.(2) .Zij melden bijzonderheden aan den Bt.O._O. 
en· melden zoo spoedig mogelijk hun stuk klaar 

·~an ·den B. C. 
. · · {3) Zij wijzen bij hun stuk een reserve~stuks-
cómmandant aan . 

. · (4) Zij meten de miswijzingen van het quadrant 
en vaQ den tèrreinhoekmeter op, en heffen deze 
zoo m0gelijk op. 
· (5) indien dit niet mogelijk is, brengen zij deze 

' .. 
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miswijzing als vast verschil aan bij afstand of ter~ 
reinhoek 1 

). 

Bepalingen betreffende de munitie. 

74. (1) De Bt. 0. On. houden een munitiestaàt 
aan, als voorgeschreven in punt 72. 

(2) Na afloop van elk vuur schrijven zij daarin 
bij de hoeveelheid verschoten munitie, en de zich 
voorgedaan hebbende bijzonderheden, zooals wei~ 
geringen, nabranders, enz. 

(3) Wanneer een stuk belangrijk meer munitie 
heeft verschoten dan een ander, kunnen zij den 
voorraad van het eene stuk doen aanvullen uit 
den voorraad van het andere, echter alleen na he~ 
komen machtiging van den B.C. 

(4) Wanneer van een projectielsoort de helft 
van den aanwezigen voorraad is verschoten; mei~ 
den zij dit aan den B. C., die maatregelen neemt 
voor de aanvulling. 

Bepalingen betreffende verpleging en aflossing~ 

75. (1) Worden voor elke batterij afzonderlijk 
vastgesteld in verband met de plaatselijke om~ 
standig heden. . · 

(2) Maatregelen, die de aandacht van den vija~d 
trekken dan wel op andere wijze aanleiding zoudèn 
kunnen geven tot het bekomen van verliezen 

1
) Voor vuurleidingsysteem 11 zou lid (5) van pt. 73 luiden: 

Indien dit niet mogelijk is, geven zij het bedrag van de 
miswijzing op aan den B. C. 
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(aflossing van bedieningen of verstrekking van 
voedsel onder vijandelijk vuur) moeten zooveel 
mogelijk worden vermeden. 

(3) Wanneer de batterij doorloopend bezet moet 
bîijven, geschiedt het aflossen van de bedieningen 

. el'n van de posten bij voorkeur na het invallen van 
de duisternis. In een bezette b.atterij moet, wanneer 
niet wordt gevuurd, steeds bij iede,r stuk 1 man als 
wacht aanwezig zijn; hij let tevens' ·op de telefoon. 
De overige manschappen begeven zich naar de 
schuilplaatsen - zij mogen uitrusting en gereed~ 
schappen afleggen, doch moeten overigens geheel 
gekleed rusten. 

(4) Voor de posten ten behoeve van de vuur
leiding wordt op overeenkomstige wijze gehandeld; 
de telefonen moeten steeds bezet blijven. 

(5) De B. C. kan bepalen (gebeurlijk na ontvangst 
van bevelen daaromtrent), dat de bezetting naar 
de kwartieren kan terugkeeren, - 'of de bezetting 
in de kwartieren aanwezig moet blijven, - en of 

. gekleed gerust moet worden. 

Onveilige strooken. 

76. · Bij elke kustbatterij is aangegeven in welke 
· stroeken door bepaalde vuurmonden niet gevuurd 
.. mag worden, teneinde niet de kans te loepen, de 
·.bediening van een der andere stukken van de 
.bqtterij in den rug te schieten. Wanneer een stuk 
op den rand van een dergelijke strook is aangeko~ 
men, ~eld t de st. C.: bijv. "1 ste valt uit, onveilige 
strook , doet de bediening bij het stuk dekking 
zoeken, en wacht nadere bevelen af. 
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N abijverdediging. 

77. Op het co. "karabijnvuurtt wordt tot nabij
verdediging overgegaan. Het co. wordt gedaan 
door den B. C., den Bt. 0. 0. of de (n) st. C(n). 
De bedieningen nemen de karabijnen en stellen 
zich op volgens aanwijzingen van den st.C. 

X. DE REGLEMENTAIRE BEDIENING 
VAN DE BATTERIJ. 

78. (1) De cos. voor de stukken komen ten deele 
van den vuurleider. ten deele van de werkkamer. 

(2) Van de werkkamer komen de gegevens 
betreffende afstand en zijdelingsche richting,- van 
den vuurleider de overige cos. Is bij ·de batterij 
geen afzonderlijke werkkamer ingedeeld, . of wordt 
deze niet gebruikt, dan worden alle cos. door den 
vuurleider gegeven, en wordt, voor zoover het 
hierna voorgeschrevene niet letterlijk kan worden 
toegepast, gehandeld naar omstandigheden . .. , . .., ... ,."~~ ... ·-· 

79. (1) De cos. . groepeertng: 
aanwiJZing van doel en richtpunt; 
gegevens omtrent zijdelingsche richting en afstand; 

u u den terreinhoek; · 
" ., de vuursoort; 
tt tt de vuurwijze, en gebeurlijk om-

trent de wijze van klaarmelden; 
gegevens omtrent de projectielsoort en g·ebeurlij~) 

tem peering of schokbuisstelling; 
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gegevens omtrent de wijze van laden; 
,, " " " " afvuren. 

(2) Een bepaalde volgorde van cos. is niet ver-
eischt. Alleen wanneer de cos. voor zijdelingsche 

...}richting en afstand door de werkkamer telefonisch 
worden g'egeven, wordt steeds eerst de zijdelingsche 
richting en daarna de afstand gecommandeerd. 

(3) De cos. worden als regel door de telefonisten 
herhaald in volgorde van de nummers van de stuk
ken. Ter bevordering van de snelheid van over-
komen kan de aanwijzing worden gegeven: "Niet 
herhalen". 
. ' . -' 

Aanwijzingen omtrent doel en richtpunt. 

80. _ (1) De richting van de batterij kan gegeven 
worden direct of indirect. 

(2) Bij directe richting worden doel en richt,., 
punt gecommand~erd als volgt: 

(Voorbeeld): ttschuins links voor de batterij aan 
den horizon vaartuig, varende van links naar rechts,-
richtpunt voet eerste schoorsteen van rechts". 

of: uazimuth ongeveer 5800, vaartuig breed 
10 ° I 0 (\ met twee schoorsteenen", enz . 

(3} Bij indirecte richting wordt geen doel of 
richtpunt gecommandeerd, en wordt volstaan met 
de aanwijzing : u Indirecte richting". · 

: Gegevens voor de zijdelingsche richting. 

81. (1) De zijdelingsche richting wordt bij directe 
·r-ichting gecommandeerd als kijkerstand of stand 
'dwarsarm, bij indirecte richting als stand cirkelrand. 



(V oor beeld): 
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.,stand dwarsarm 24'', 
ttstand dwarsarm 24 links (rechts)tt, 
"kijkerstand 13 rechtstt, 
Heirkeirand 34.56". 

(2) Steeds wordt de volledige nieuwe stand ge
commandeerd, nimmer "meer" of minder". 

(3} Bij vuur in vaste standen worden bij directe 
richting zoowel stand dwarsarm (kijkerstand) . als 
stand cirkelrand gecommandeerd. Bovendien wordt 
bij deze vuursoort wèl "meer'' of "minder" gecom--
mandeerd: 

. 
(V oor beeld): ,,stand dwarsarm 12 links, cirkelrand 

32.50". 
en later: ,,50 meer". 

(4) De gegevens voor de zijdelingsche richting, 
welke gelden voor de geheele batterij', worden 
gegeven door de werkkamer. De overbrenging 
geschiedt per batterijtelegraaf. 

(5) Voor de verdeeling der richtlijnèn en voor 
stuksgewijze zijdelingsche correcties kan de v,uurleider 
de volgende cos. doen : . 

co. ttwijder (nauwer} 2". Het eerste stuk doet 
op dit co. niets; de andere stukken geven -van 
rechts naar links resp. 2, 4, 6, enz. 0/ 00 meer 
(minder), en blijven dit aantal duizendsten aan--
brengen als vast verschil op de door de werkkamer 
nog te cammandeeren standen. , 

co. ·" . . . . .. stuk . . . . meer (minder}". 
(Voorbeeld): "derde 6 me·er". De betrokkens .·c. 

geeft de gecommandeerde correctie en blijft deze 
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verder aanbrengen als boven bij "wijder" reeds 
aangegeven (1 ). 

Gegevens ·voor de hoogterichting. 

82. . ( 1) De afstand wordt gecommandeerd door 
de werkkamer en wordt bij de stukken afgelezen 
op de batterij telegraaf. Door de st. Cn. wordt deze 
afstand gecorrigeerd voor een bedr~g dat wo~dt 
afgelezen uit de bij elk stuk aanwezige corre~tte..
tabel in welke tabel zijn verwerkt de verschillen 
in af~tand tot hèt doel tusschen de batterijpost en 
het betrekkelijke stuk, en de standvastige verschil--
len tusschen het directiestuk ( 1 ste stuk) en de andere 
stukken. 

(2} Wenscht de vuurleider op verschillende af--
standen te doen vuren, dan doet hij het co. : 

. (V oor beeld): ,,afstand opvolgend 50 m. meer". 
Het 1 ste stuk doet op dit co. niets; de andere stuk
ken geven van rechts naar links resp. 50, 100, 150, 
enz. meter afstand meer boven den van de werk..
kam.er ontvangen afstand en blijven dit aantal 
meters als vast verschil op de nog door de werk--
kamer te cammandeeren afstanden aanbrengen. 

(3} De terreinhoek wordt gegeven op de 
volgende wijze : 
A. Bij vuurmonden, welke voorzien zijn van een 

terreinhoekmeter, wordt de terreinhoek gecom---

(1) ·Voor vuurleidingsysteem 11 zouden de leden (4) en (5) 
ve vangen worden door: . 

Alle cos. voor de zijdelingsche richting komen telefon1sch 
va de werkkamer. 



56 

mandeerd door den vuurleider. De terreinhoek 
wordt uitgedrukt in het aantal tg. duizendsten 
dat de lijn batterij - doel verschilt met de 
horizon taal: 
(Voorbeeld) : "terreinhoek + (-) 15". 
Verschillen de opstellingsplaatsen der stukken 
in hoogte, dan commandeert de vuurleider 
den terreinhoek stuksgewijze. 

B. Bij vuurmonden welke niet van een terrein
hoekmeter zijn voorzien, wordt de terreinhoek 
als afstandcorrectie gegeven. Bij batterijen, 
bestaande uit dergelijke vuurmonden, zijn per 
stuk 2 correctietabellen aanwezig, één voor 
directe en één voor indirecte richting. 

( 4) W enscht de vuurleider aan één stuk een 
afzonderlijke afstandcorrectie te geven, dan kan hij 
dit cammandeeren als vast verschil boven den 
afstand, dan wel als terreinhoekwijziging : 

(Voorbeeld) : "3e afstand 50 m. meer" 
of : u3e terreinhoek 1 meer" e ). 

Gegevens omtrent projectiel en tempeering. 

8 3. ( 1) Het co. voor het projectiel wordt gevolgd 
door het co. "met vertraging", "zonder vertraging", 
of ,.zonder vertraging snelle werking", wanneer 
het projectiel aldus kan worden gesteld. 

(2) W ordt met lichtgranaten geschoten 

' 
( 

1
) Voor vuur leidingsysteem· I I zou punt 82 luiden : . :. 
Alle cos. voor de hoogterichting komen telefonisch ván ~7 

werkkamer. ~fp· 
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worden afstand en tempeering beide volledig door 
den vuurleider gecommandeerd. Dit co. wordt 
voorafgegaan door de vermelding van het stuk, 
dat met lichtgranaten moet vuren, en gevolgd door 
de opgave van het aantal lichtgranaten dat ge,.., 
tempeerd moet worden: 

(V oor beeld) : "1 ste lichtgranaat, afstand 3500, 
tempeering 7 ,5, 6 projectielen". 

(3) Bij het eerste stuk worden op dit co. 6lichtgra,.., 
naten getempeerd, en aan den vuurmond wordt 
een elevatie gegeven, welke overeenkomt met de 
verdeeling 3500 op de gewoon gebruikelijke ver,.., 
deelingreep. 

(4) De tempeering der lichtgranaten wordt niet 
gewijzigd; springhoogtecorrecties worden als af~ 
stalidcorrectie gegeven. 

. '· 
Gegevens omtrent de vuursoort. 

84~~: De vuurleider doet het co. "volgend 
~-f bet co. "vuur in vaste standen". 

,, 
vuur 

Gegevens omtrent vuurwijze en meldwijze. 

85. · (1) De vuurleider commandeert de vuur-
wijze; het betreffende co. blijft van kracht totdat 
een andere vuurwijze wordt gecommandeerd. 

(2) V oorbeelden: 
cos. ,,stukkenvuur'' 
c<' 

-- "salvovuur" 
~-· · "lagenvuur 1 seconde" 

"lagenvuur 3 seconden van links" 
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1 tt 

uSne VUUr 
usnelvuur 3 schoten" 
"3 schoten, vooruitgaand twee maal" 

(3) Bij het laatste co. worden afstandsprongen 
van 100 m. gemaakt. Wensebt de vuurleider spron
gen van 25 of 50 m. te maken, dan is het co.: 

,,3 schoten, 50 meter vooruitgaand 2 ma~l". 
(4) Voor wat betreft de wijze van melden géldt 

het volgende: 
(5) Normaal wordt het stuk klaargem.eld aan 

den vuurleider zoodra geladen en gericht is: 
(Voorbeeld): "derde klaar u. 

(6) Is .een stuk eenmaal kla.argemeld, dan wordt 
bij volgend vuur, vóórdat is afgevuurd, niet opnieuw 
klaar gemeld, ook al veranderen de cos. voor de 
richting. _ 

(7) Bij vuur in vaste standen moet wel opnieuw 
worden klaar gemeld, indien een nieuw co. voor 
de zijdelingsche richting wordt gegeven. 

(8) Kan een stuk (tijdelijk) niet medevuren, dan 
valt het stuk uit, en wordt gemeld: 

(Voorbeeld): "tweede valt uit". .. 
(9) Valt het stuk weer in, dan wordt dit gemeld 

en moet tevens het stuk klaar worden gemeld zoodra 
dit mogelijk is: · 

(Voorbeeld): "tweede valt in", 
en daarna : , , tweede klaar''. 

(1 0) De vuurleider kan gelasten dat niet klaar 
gemeld behoeft te worden : 

co.: , ,niet klaar melden". 
(1 J) Wensebt de vuurleider het vuurtempo zoo ... 

veel mogelijk op te voeren, dan commandeert hij : 

' . 
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wanneer klaar", co.: "vuren, 
waarna de st. Cn. 

hun stuk doen laden, richten en afvuren, zonder 
den vuurleider te waarschuwen en zonder zich naar 
de andere stukken te regelen. 

(12) Wenscht de vuurleider het vuur weder tn 
de hand te krijgen, dan commandeert hij : 
co. : "melden, wanneer . klaar", 

waarop de st. Cn. 
hun stuk aan den vuurleider klaarmelden, en deze 
-op zijn co. laat afvuren. 

Commandots betreffende het laden. 

86. ( 1) De cos. betrekking hebbende op het Ja,.. 
den zijn: 
cos. : "laadt", eerste laadt", enz. 

"doorloopend laden", ,, 2de doorloopend 
laden", enz. 
u drie maal laden", "5de vier maal laden'', enz. 
"niet meer laden" 
"ontladen". 

(2) Deze cos. behoeven geen toelichting meer. 

Commandots betreff~nde . het afvuren. 

87. (1) Het afvuren kan plaats hebben: 
op co. van den vuurleider; 
op het sein van de salvoschel; 
zonder co. 

(2) Op co. van den vuurleider geschiedt het 
afvuren op een der volgende cos. : 
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co. : uvuren": de in het co. voor de vuurwijze 
omschreven serie schoten moet een 
aanvang nemen; 

"eerste vuren ft: bij stukkenvuur ~ het nummer van 
het stuk dat moet vuren, wordt 
genoemd vóór het woord vuren; 

"geladen stukken afvuren"; 
u houdt op vuur": om het vuur te staken· 
uhalt": om een laag of een snelvuurserie ~e onder-

breken. 
(3) ,!jet sein van de salvoschel vervangt het co. 

"vuren . 
(4) Afvuren zonder co. geschiedt wanneer werd 

gecommandeerd: "vuren wanneer klaar". Zie punt 
85, laatste twee alinea's. 

XI. BIJZONDERE BEPALINGEN. 

Werkdadig vuren in vredest~jd. 

88. (1) Bij het vuren met St. G. met 12 cm. 
L/40 mo~t de bediening zich tegen de uitwerking. 
van een tn het voorste gedeelte van de ziel sprin~ 
gende St. G. dekken door te zorgen geheel achter 
het schild te blijven voor zoover zij zich op het 
platform bevindtt en voor zoover zij zich niet op 
het platform bevindtt door even voor het afgaan :. 
van het schot onder het midden van het platform ·; 
te gaan zitten en daar te blijven tot het schot is 
gevallen. 

(2) Indien voor de eerste maal van een beddi~g 
wordt gevuurdt zal na het 1stet 4de en I Ode schot 
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worden gecontroleerd of de moeren op de bedding 
nog vast genoeg zijn aangehaald. 

(3) Bij alle vuurmonden wordt een handlanger 
ingedeeld, teneinde de uitgeworpen hulzen te kunnen 
opvangen. 

(4) Teneinde de hulzen niet te beschadigent 
opent men den vuurmond slechts met zooveel kracht 
als noodig is om de huls te kunnen opvangen. 

(5) Na afloop van het vuur worden de over~ 
gebleven munitiënt nadat de patronen zoo noodig 
weer van metaalverkapsels zijn voorzien, ingeleverd. 

(6) De st. C. gaat den toestand van het ma~ 
terieel na en rapporteert daaromtrent aan den 
Bt. 0. 0. 

89. Teneinde de slijtage en de aankopering van de 
vuurmonden bij het werkdadig vuur zooveel mogelijk 
tegen te gaant zal nog het navolgende in acht 
moeten worden genomen: 
a. De vuurmond moet bij elke vuurpauze met water 
worden afgekoeld en daarna inwendig met een licht 
ingevetten wisseher worden ingesmeerd, zoo mogelijk 
over de geheele inwendige ruimtet doch indien de 
tijd dit niet zou toelatent 

bij 7,5 cm. geschut de kamer en de ziel tot 40 
à 60 cm. voorbij den overgangskegeL 

, bij geschut van grooter kaliber de kamer en de 
;- ~iel tot 1,50 à 2 m. voorbij den overgangskegeL 

~ .-. \vaarna het sluitstuk open blijft. 
b. De projectielen moeten . vóór het inbrengen in 
den vuurmond met den vaaglap behoorlijk worden 
gereinigd en daarna ingevett waartoe op de band~n 
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en tot 1 cm. daarboven een flinke laag consistent
vet wordt aangebracht, welke met den vinger in 
de lengterichting van het projectiel gelijkmatig wordt · 
afgewreven, zoodanig dat de band nog licht is· 
ingevet e~ boven de band een dunne ring vet blijft. · 
De mondtng der huls moet zooveel mogelijk vrij 
van vet blijven. 

Losse schoten. 

90. (1) De losse schoten worden onderscheiden in: 
a. saluutschoten ; 
b. schoten bij manoeuvres en oefeningen. 

(2) De saluutschoten worden afgegeven uit 7 cm. 
L. A. Voor de bediening, enz. wordt verwezen 
naar R. St. A. I · 

(3) Bij het afgeven van losse schoten bij ma~ 
noeuvres en oefeningen heeft de bediening plaats 
zooals in dit voorschrift bij de reglementaire be~ 
diening is vermeld. 

(4) Na elke 10 schoten moet de zwarte aanslag 
op het sluitstuk en in de kamer met een met olie 
doortrokken lap worden weggeveegd en daags na 
het vuur door krachtig wissehen gebeurlijke uitslag 
van schellakvernis worden verwijderd. 

(5) Veiligheidsmaatregelen. Bij het afgeven van 
losse schoten mogen tot op een afstand van 100 m. 
zich geen personen voor den vuurmond bevinden, ., 
zulks ter voorkoming van verwondingen door 
heete gassen en uitgestoeten vaste resten van de 
patroonvulling. Ook m·et mogelijkheden van brand~ 
gevaar en beschadiging van inlandsche woningen 

f 
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en gewassen moet rekening worden gehouden bij 
. de opstelling van de batterij. 

Exercitiën. 

91. ( 1) Bij de exercitiën wordt in alles zoov~el 
mogelijk de werkelijkheid nagebootst, alle handehn~ 
gen moeten worden uitgevoerd of gemarkeer?. 

(2) In verband met de beschikbare hoeveelhe~d 
personeel, ter besparing van materieel, enz. zal 1n 
verschillende gevallen . van het reglement moe.ten 
worden afgeweken; enkele dier gevallen volgen hte~: 

(3) lnplaats van scherpe munitie word_ ex~rct~ 
tiemunitie gebruikt; de buizen der proJectleien 
moeten steeds het tempeeren of het stellen van de 
schokbuis toelaten. 

(4) De veiligheidsinrichting tegen nabranders 
wordt zoo mogelijk geheel of ge deel telijk afgeno~ 
men,. teneinde de bediening niet te wennen aan het 

· met de hand ontgrendelen van het sluitstuk. 
(5) Het openen en sluiten van het sluitstuk mag 

niet vaker geschieden dan noodig is om deze ver,.., 
richfng aan de bediening te leeren. 

(6) Zoo nu en dan mag een huls worden in.-
gebracht. 

(7) Het afvuren wordt gemarkeerd. 
. (8) Slechts met bepaaldelijk daarvoor aangewe~ 

•> zen, liefst onbekwame, vuurmonden mag het laden 
· worden beoefend. Dit laden geschiedt dan met op 

het juiste gewicht gebrachte exercitiemunitie. 
(9) . Wat ten worden niet uitgedeeld. 
(10) De munitieaanvoer wordt geregeld beoefend 
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met op het juiste gewicht gebrachte exercitiemu.
nitie; is niet voldoende personeel aanwezig, dan 
zal het van het doel van de oefening afhangen of 
men den munitieaanvoer zal laten vervallen, dan 
wel deze zal doen plaatsvinden en een of meer 
stukken der batterij zal laten uitvallen. 

(11} Hetgeen staat voorgeschreven omtrent rei ... 
niging na afloop van het vuur vervalt; deelen die 
ten behoeve van de exercitie waren drooggewre.
ven, worden echter weer ingevet. 

XII. METINGEN MET DEN VUURMOND. 

Het opmeten van breedten en hoogten. 

92. (1} Breedten kunnen worden opgemeten door 
verplaatsing van den dwarsarm van den opzet, of 
door verplaatsing van den richtkijker, waarbij de 
stand van het kanon onveranderd blijft; de gevraagde 
breedte wordt dan bepaald door het verschil van 
de dwarsarm,.-(kijker,.-)standen op de uiterste punten. 
Voorts door verplaatsing van den vuurmond, ter.
wijl de stand van de richtmiddelen niet gewijzigd 
wordt; de breedte wordt nu bepaald door het 
verschil der cirkelrandstanden. 

(2) Bij zich eenigszins snel zijwaarts verplaat.
sende doelen (varende schepen} zal men op deze 
wijze nooit de juiste breedte kunnen krijgen; men 
doet nu twee metingen, één met de beweging van , 
het doel mee, en één tegen deze beweging in, en 
neemt het gemiddelde der uitkomsten. · 

(3} Hoogten kunnen worden opgemeten door 
uitschuiven van den opzet, waarbij de stand van 
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het kanon onveranderd blijft ; de gevraagde hoogte 
wordt dan bepaald door het verschil der opzet.
hoogten op voet.- en toppunt. 

XIII. DE OPLEIDING EN AANSTELLING 
TOT, ALSMEDE DE TERUGSTELLING 

VAN RICHTERS. 

93. ( 1} De opleiding van richters heeft uitsluitend 
praktisch plaats ; zij vangt reeds in het reeruten
tijdperk aan. 

(2) V oor opleiding komen in aanmerking alle 
recruten, behalve zij van wie blijkt dat zij in ge.
zichtscherpte ( 1) dan wel in ontwikkeling of ver-
standelijke vermogens (2

) te kort schieten. 

94. De opleiding omvat achtereenvolgens: 
1 e. Het beoefenen van de indirecte richting, 

d.w.z. het plaatsen, stellen en aflezen van de richt.
middelen, · en het geven van de bij den stand 
der richtmiddelen behoorende elevatie en zijdeling.
sche richting aan het kanon. 
De onderwijzer doet aanvankelijk de verrichtingen 
uitvoeren op aanwijzingen, later op cos. 

(1) Van deze kanonniers wordt de stamboekmutatie "eigent 
zich niet tot richter" gesteld. 

• ( 2) Deze kanonniers worden in opleiding genomen, als regel 
eerst bij de korpsen, nadat zij rekenen en lezen hebben geleerd. 
Bij het vertrek van het depot wordt op hun overgangsbe~ 
scheiden aangeteekend "is wegens .... niet in opleiding geweest 
tot richter". Indien zij bij de korpsen op den duur blijken 
geven te weinig beváttelijk te zijn, wordt van hen eveneens 
de mutatie .. eigent zich niet tot richter" gesteld. 
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2e. Het beoefenen van directe richting op stil-
staande doelen. 

3e. Het beoefenen van directe richting op 
bewegende doelen, waarbij als doel zoowel voor-
bijvarende schepen als kunstmatige doelen op het 
land kunnen worden genomen. In het begin van 
de opleiding neemt men zich langzaam verplaat-- · 
sende doelen, later zich sneller bewegende. Als 
eisch moet worden gesteld, dat de richter het doel 
over zijn geheelen weg kan volgen en voortdurend 
daarop gericht blijft. Een en ander eerst zonder, 
daarna met voortdurende afstandwijzigingen. 

4e. Het gemakkelijk kunnen vinden van een 
hem aangeduid doel of richtpunt, en zelf ook het 
doel of richtpunt aan een ander kunnen uitleggen. 

Se. Het opmeten en wegnemen van de miswij-
zingen van quadranten en libelopzetten. 

N. B. De oefeningen ad 1 e t/ m Se worden niet · 
in batterijverband gehouden. ·· 

6e. Het richten in batterijverband (met voort-
durend afstandmeten), eerst langzaam, d.an vlugger. 

95. Wanneer de richters in opleiding in de 
uitvoering van het in punt 94 genoemde goed zijn 
bedreven en noch in het stellen en aflezen van 
de richtmiddelen, noch bij het richten onder gun
stige omstandigheden grootere fouten maken dan,.~:.,· · 
1 °/ 0 0 , 1/20°, en 50 m., worden zij aangesteld tot ·:î> 
richter 1 e klasse. · 

96. ( 1) Met de richters 1 e klasse worden de 
oefeningen omschreven in punt 94 · onderhouden. 

~ 

\ 
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~(2) Sergeanten en korporaals moeten aan deze 
oefeningen deelnemen. 

(3) Indien kan worden verwacht dat de richter 
le klasse voldoende gezag kan uitoefenen, worden 
hem de verrichtingen van st. C. onderwezen. 

97. Richters 1 e klasse die goed zijn bedreven 
in het voorgeschrevene in punt 94 en 96, worden 
aan gestel~ tot richtkanonnier. 

98-. ( 1) Wanneer .een richtkanonnier of richter 
1 e klasse blijken geeft niet meer aan de eischen 
te voldoen, dan wordt hij teruggesteld, de richt~ 
kanonnier tot richter 1 e klasse, de richter 1 e klasse 
tot "niet,..richter". 
. ~2) Aan-- en terugstellingen geschieden door den 
korpscommandant. 

(3) Van de aan-- en terugstellingen wordt aan
teekening gehouden in het stamboek onder de 
bewoordingen aangegeven in de betrekkelijke al-
gemeene order. · 

> 

99. ( 1) · '{ qor het toekennen van premiën aan en 
. het dragen vah het onderscheidingsteeken door 
·richters· 1 e klasse en richtkanonniers, zie tarief 
no . 46c en · tarief no. 24. 

(2) Militairen geplaatst in de 2e klasse van mili-
taire discipline kunnen wel tot richter 1e klasse worden 
.:aangesteld, doch onderscheidingsteeken en premie 

' ~~~worden eerst uitgereikt na ontslag uit die klasse. . 
100. De korpscommandanten beschikken over gel-
den toegekend tot het uitloven van preroten voor 
het richten. ~-
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BIJLAGE. 
STAAT, aangevende de plaats van de verschil~ 

lende gereedschappen wanneer wel en wanneer 
niet gevuurd wordt. 

Pro memorie. 

. ' 

I 

. . ... 

l . 
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