
vervolg............................ 
  
   62. De gezagvoerders zijn  verplicht  om, zoo- 
lang   de  loodsen  aan  boord  verblijven,  hen 
kosteloos  van  behoorlijke  voeding   en  eene  
behoorlijke slaapplaats te voorzien. 
   Wanneer  geen  voeding aan boord kan wor-  
den  verstrekt,   is  daarvoor  eene  vergoeding 
verschuldigd van een gulden daags.  
   63. Wanneer  een  loods  een  schip   binnen- 
brengt in een zeegat buiten zijn district,  wordt 
door den  gezagvoerder het reisgeld voor  dien 
loods naar zijne standplaats, boven het  loods- 
geld, betaald. 
   69. De  loodsen zijn gehouden zich  jegens de 
gezagvoerders  en  verdere  aan  boord   zijnde  
personen  beleefd en   behoorlijk te  gedragen, 
op een boete van f 2.50 tot f 7.50.  
  De gezagvoerders en verder  aan boord zijnde 
personen  zijn  jegens  den  loods  wederkeerig 
bescheidenheid verschuldigd. 
   70. Ieder loods, alvorens  aan  boord van een 
in zee  zijnd  of uit  zee komend  schip  over  te  
gaan,  hetzij  om het  te  beloodsen,  hetzij  om 
eenige andere beweegredenen, is verplicht het 
te  praaien  en  onderzoek  te  doen  naar  den 
naam  van  het  schip  en  dien  van  den gezag- 
voerder, vanwaar het komt en werwaarts zijne 
bestemming is, alsmede  naar alle  verdere om- 
standigheden, welke  het van  belang is te  ken-  
nen. 
   71. De  loodsen  zijn  verplicht  van  de  gezag- 
voerders der binnenkomende koopvaardijsche- 
pen af te vragen of- en welke hoeveelheid  bus- 
kruit  of   andere  ontplofbare  stoffen  zij   aan  
boord hebben,  en daarvan  dadelijk bij de bin- 
nenkomst in de havens of voorhavens kennis te 
geven aan de havenmeesters, onverminderd de 
bij de wetten of  Koninklijke besluiten, omtrent 
het vervoer van buskruit of andere ontplofbare 
stoffen, voorgeschreven verplichtingen. 
  De loodsen zijn mede verplicht den gezagvoer- 
ders van  binnenkomende  koopvaardijschepen 
aan te zeggen, de  geladen  vuurmonden, waar- 
mede die schepen gewapend mogten zijn, vóór 
binnenkomst te doen ontladen. 
  De loodsen  zijn  verplicht  den gezagvoerders 



der schepen aan  te zeggen, om  bij het  komen 
op- of  verlaten  van  reeden of  havens binnen 
dit Rijk, hunne natie-vlag te laten waaien. 
  Alles bij nalatigheid op eene boete van  f 2.50 
tot f 7.50. 
   De  gezagvoerders  zijn  gehouden  zich  daar- 
naar te gedragen. 
  
 


