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5IINI8TERIE VAN WATERSTAAT.
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N". 290.

Afdcelius' ATatcrstaat.

DE MINISTER VAN WATERSTAAT,
Hecft g'ooclgevondoii:
vast to stellon do l)ij de/o l)o.sohikking' govnogdo Algomeeiio
oji

llijzondi'ro

oisclioii.

waai'aaii

Watc'rstaatsambteiiareii eii

beairibten voor liiumo ooi’sto aan.stolliug als zoodanig licbben
te voldoeii.

’s-Ctravenhage, 7 September 1911.

De Ministor rnornoemd.
L. H. W. REGOUT.

Algeineene eisclieii, waaraan Waterstaatsambteiiareii en beainbteii voor bunne
eerste aanstelling als zoodanig hebben
te voldoen.
A.
1. Oveiiegging van:
a. een bewijs van good zedolijk gedrag,
i>. eene geboorte-acte,
c. eene geneeskundige verklaring volgens het bij beschikking
van 21 Februari 1905, N". 244, Waterstaat vastgestelde
model, aangevuld met eene verklaring, dat de sollicitant
niot kleurenblind is.
De eisch van niet-kleurenblind te zijn vervalt wanneer
hot de vervulling van eene betrekking bij te land dienstdoend machinepersoneel geldt.
cl. zoo noodig een bewijs van Nederlanderschap.

2. Geen inisbruik maken van sterken drank (volgens verkregen
inliclitingeii).
S. Goed kuiinen lezen, ook van gesclireven sclnift.

4. Behoorlijk leesbaar schrijven.
5. Kennis van de vier hoofdregcls d('r rekenkunde met geheele
en met eenvoudige decimale en gebroken getallen.
6. Voldoende op do hoogte zijn van het metrieko stelsel.
7. Voldoende ontwikkeling om een proces-verbaal te kunnen
opmaken.
8. Den eersten militieplicht vervuld hebben of daarvan vrijgesteld zijn.

o

9.

ftoocl gcdrag' cui ordolijke l('V(!i)s\vijz(>.

10. Loeftijil iiiinsteus 21 Jaar tot lioog.stoiis 25 jaar voor do
kaiiaalboamdtcii mot mijidcr dan f-125 aainaingstraclonKMit
on voor do arbeidei's, bankwerkera, smodon on stokers.
N. I).

Voor do boainbten gciiocmd in do iiicrna volgende groopon
tot on mot XA’III l)ohoGven do ('iscdion sub 5 on (i
niet t(; wordon gostold.

B.
Bovondion moot voor ei'i'Hti' aanstolling tot liavomno('stor
(groopon I (I -d): lioofdopzioner on opzionor hij electricitoit.swerken: hoofdmachini.st of machini.st: sluis- on hnlp-slnismeestoi'; slnis-, brng- on pontwaehte]’ blijkon:
1. Uit voi’igo betrokking hot bowijs van b(\sluitvaardiglioid
on tactvol on goinakkelijk optrodon.
2. Go.s(diikthoid om mot lu't ])orsoneel om ti‘ gaaii on zoo iioodig
gezag uit to oefonon.
3. Geschiktlioiil om mot liot publiok om to gaan, voor zoovool
do betrokking die aanraking medobrongt.

GROEP L
a.

le Eijkshaveniiieester te Eottenlam, eu Haveiimeester bij groote inaritieine kanalen.

Greschiktheid om met gezagvoerders van de groote vaart.
schippers en andere belangliebbenden bij de scheepvaart om te
gaan en over een talrijk kanaalpersoneel gezag uit te oefenen.

Volledige kennis van de zeevaart en voldoende bekendheid
met de rivier- en binnenvaart.

Kennis van de scheepvaarhvetten en -regiementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Kennis van vreemde talen, vooral van de scheepstermen.

Algemeene ontwikkeling.

Geschiktheid om zakelijke adviezen uit te brengen.

Kennis van administratie en van het verzamelen van statistieke
gegevens.

Bekendheid met den loop der voornaamste scheepvaartvvegen
in Nederland.

GROEP 1.
b.

Hayeuineester bij niiuder belaugrijke
inaritieiiie kaiialen.

Geschiktheid om met gezagvoerders van de groote vaart,
schippers en andere belanghebbenden bij de scheepvaart om te
gaan en over een talrijk kanaalpersoneel gezag nit te oefenen.

Voldoende kennis van de zeevaart en voldoende bekendheid
met de rivier- en binnenvaart.

Kennis van de scheepvaartwetten en -reglementen.

Kennis van de sclieepvaartseinen.

Eenige kennis van vreemde talen, vooral van de scheepstermen.

Voldoende ontwikkeling.

Geschiktheid om zakelijke adviezen uit te brengen.

Voldoende kennis van administratie en van het verzamelen
van statistieke gegevens.

Bekendheid met den loop der voornaamste scheepvaartwegen
in Nederland.

GROEP L
c.

Haveumeester bij belangrijke biiiiieuscheepyaartkanaleu.

Geschiktlieid om met gezagvoerders, schippers en andere
belanghebbenden bij de rivier- en binnenvaart om te gaan en
over een talrijk kanaalpersoneel gezag uit te oefenen.

Voldoende bekendheid met de rivier- en binnenvaart.

Kennis van de betrekkelijke scheepvaartwetten en -reglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Eenige kennis van vreemde talen.

Voldoende ontwikkeling.

Geschiktlieid om zakelijke adviezen uit te brengen.

Voldoende kennis van administratie en van het verzamelen
van statistieke gegevens.

Bekendheid met den loop der voornaamste scheepvaartwegen
in Nederland.

GROEP I.
d.

HaYemneester l)ij kanalen
biuneuYaart.

yogi

de kleiue

Geschiktheid om met schippers en andere belanghebbenden
bij de binnenvaart om te gaan en over bet kanaalpersonee]
gezag uit te oefenen.

Voldoende bekendheid met de binnenvaart.

Kennis van de betrekkelijke scheepvaartwetten en -reglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Geschiktheid om zakelijke adviezen uit te brengen.

Eenige kennis van administratie en van het verzamelen van
statistieke gegevens.

Bekendheid met den loop der voornaamste scheepvaartwegen
in Nederland.

Bedrevenheid in het peilen.

GROEP I.
e. Hayeiinieester bij EijkshaYeiis, geeii toegang
geveude tot Eijkskanalen.

Geschiktlieid oni met gezagvoerders, schippers en andere
belangliebbenden bij de sclieepvaart om te gaan.

Voldoende bekendheid met de scheepvaart.

Kennis van de betrekkelijke scheepvaai'twetten en -reglementen

Kennis van de scheepvaartseinen.

Eenige kennis van vreemde talen voor (havens waarvoor zulks
noodig wordt geacht).

Geschiktheid oin zakelijke rapporten uit te brengen.

Eenige kennis van administratie en van liet verzamelen van
statistieke gegevens.

Voor zooveel noodig bedrevenheid in het peilen.

Kunnen roeien en zeilen.

GROEP II.
Sliiiswachter teveus liayeumeester.

Geschiktheid om met schippers en andere belangliebbenden
bij de scheepvaart om te gaaii en over het sluispersoneel gezag
nit te oefenen.

Voldoende bekendheid met de scheepvaart.

Bekendheid met de inricliting en de bediening eener schut
sluis met toebehooren.

Kennis van de betrekkelijke sclieepvaartwetten en -reglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Geschiktheid om zakelijke rapporten nit te brengen.

Eenige kennis van administratie en van het verzamelen van
stati.stieke gegevens.

Bekendheid met den loop der voornaamste scheepvaartwegen
in Nederland.

GROEP III.
a.

Sliiisineester bij Maritieme Kaualeii.

G-escliiktheid om met gezagvoerders van de groote vaart,
schippers en andere belanghebbenden bij de scheepvaart om te
gaan en over het sluispersoneel gezag nit te oefenen.

Bekendheid met de inrichting en de bediening eener zeesluis
met toebehooren.

Bekendheid met de zeevaart, alsmede voldoende bekendheid
met de rivier- en binnenvaart.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Kennis van de scheepvaartreglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Eenige kennis van vreemde talen^ vooral van de scheepsternien.

Geschiktheid om zakelijke rapporten nit te brengen.

Eenige kennis van administratie en van het verzamelen van
statistieke gegevens.

GROEP III.
h.

Sliiisineester bij kanaleu Yoor de biimenyaart.

CTescliikthoid om met schippers en andere belanghebbenden
bij de binnenvaart om te gaan en over bet sluispersoneel gezag
uit te oefenen.

Bekendheid met de inric'hting en de bediening eener sluts
met toebehooren.

Voldoende bekendheid met de rivier- en binnenvaart.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Kennis van de scheepvaartreglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Geschiktheid om zakelijke rapporten uit te brengen.

Eenige kennis van administratie en van het verzamelen van
statistieke gegevens.

GROEP lY.
HulpsMsmeester.

Dezelfde eisclien als voor sluismeester bij het kanaal, waar
cle vacature is te vervullen, zijn gesteld, maar in mindere mate.

GROEP Y.
Sluiswachter.

Geschiktlieid om met schippers en andere belanghebbenden
bp de scheepvaart door de sluis om te gaan en over de sluisknechten, zoo die er zijn. gezag uit te oefenen.

Bekendheid met de inrichting en de bediening eener sluis
met toebehooren.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Kennis van de scheepvaartreglementen.

Kennis van de scheepvaartseinen.

Eenige kennis van administratie en van het verzamelen van
statistieke gegevens.

In het gebied van eb en vloed een algemeen begrip van de
getijbeweging.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te maken.

Goed kunnen roeien en zeilen.

GROEP VI.
Brugwachter.

Bekendheid met de inrichting en de bediening der bmg met
bewegingsinrichtingen en verder toebehooren.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Bekendheid met de betrekkelijke reglementaire bepalingen
en de scheepvaartseinen.

Geschiktheid om een eenvoudige statistiek te kunnen bphouden.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te maken.

Goed kunnen roeien.

GROEP YH.
(rezagYoereutle Poutwacliter Mj de ponten op
de Bergsclie Maas en op hot Noordzeekanaal te Velzeii.

Gescliiktheid om met het publiek en met liet personeel om
te gaan en over dit laatste gezag uit te oefeneii.

Bekendheid met de bewegingsinrichtingen en verder toebehooren en met de bediening der pout.

Bekendheid met het schippersbedrijf op grond van eenige
jaren praktijk.

Bekendheid met de betrekkelijke reglementaire bepalingen
en de scheepvaartseinen.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te
maken en eenige administratie te voeren.

Goed kunnen roeien en zeilen.

GROEP VIII.
Pontwacliter, belialye bij de ponteu op de Bergsche
Maas en op bet Noordzeekanaal te Yelsen.

Bekendheid met de inrichting en de bediening der pent met
bewegingsinrichtingen en verder toebehooren en een voldoende
praktijk als pontknecht.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Bekendheid met de betrekkelijke reglementaire bepalingen
en de scheepvaartseinen.

Geschiktheid om een eenvoudige statistiek te kunnen bijhouden.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te maken.

Goed kunnen roeien en zeilen.

GROEP IX.
a.

Sluiskuecht.

Begrip van de inriohting en de bediening eener sluis.

Bekendheid met het scliippersbedrijf.

Bekendheid met de betrekkelijke reglementaire bepalingen en
de scheepvaartseinen.

In het gebied van eb en vloed een algemeen begrip van de
getijbe'weging.

Goed kunnen roeien en zeilen.

GROEP IX.
h.

Bruglmeclit, pontwachter bij de ponten op de
Bergsche Maas en op hot Xoordzeekanaal
te Yelsen, en pontknecht.

Begrip van de inrichting en de bediening van de brug, resp.
pent.

Bekendheid met het schippersbedrijf.

Bekendheid met de betrekkelijke reglementaire bepalingen en
de scheepvaartseinen.

Goed kunnen roeien.

GROEP X.
GezagToercler op een Rijksdirectievaartuig.

Geschiktheid om met eene bemanning om te gaan en daarover gezag uit te oefenen.
Bekwaamheid om het vaartuig onder alle omstandigheden
goed en veilig te besturen.
Bekendheid met de vaarwaters, waarop het vaartuig dienst
moet doen, met stroomen, getijden, verlichting, bruggen en
sluizen.
Begrip omtrent de samenstelling van het vaartuig, bij stoomen motorbooten ook van het werktuig.
Kennis van het schippersvak op grond van eenige jaren praktijk.
Kennis van het gebruik van peilstok, dieplood en kompas.
Bekendheid met de reglementaire bepalingen betreffende de
scheepvaart.
Kennis van de scheepvaartseinen, betonning en bebakening.
Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te
maken en eenige administratieve aanteekeningen te houden.
Goed kunnen roeien en zeilen.
Op de Conventioneele Eijntakken bezit van een Rijnschipperspatent.

GROEP XL
Hoofdopzieiier, Opzieiier, Opzichter-electricieii,
HooftlinacMnist, MacMnist-electricieii en
Machinist bij Electrisclie Ceutralen.

Geschiktheid oin met personeel oni te gaan en daarovei'
gezag uit te oefenen.
Yoldoende theoretisclie kennis van de stoomwcrktuigkunde
en de electrotcchniek.
Yoldoende practisclie bekendheid met de inricliting van- en
ervaring in de behandeling en bet onderhoud van stooinwerktuigen, stoomketels met hunne geleidingen, dynamo’s, electromotoren en andere electrisclie toestellen en electrisclie leidingen.
Kennis van de praktijk van liet zuinig stoken en liet gebruik
van verschillende soorten van kolen en smeerolien.
Yoldoende vaardigheid in liet teekenen van scliakelscliema’s
en eenvoudige macliineonderdeeleii.
Kennis van liet monteeren en lierstellen van iverktuigen,
geleidingen enz. om die onder hunne leiding te doen veiricliten.
Geschiktheid om zakelijke rapporten uit te brengen.
Kennis van admiiiistratie en boekhouding.

Wanneer de Minister het noodig aclit zal de voldoening aan
de voor deze betrekkingen gestelde eischen moeten blijken uit
een af te leggen examen.

GROE? XII.
a.

Hoofdmacliiiiist eii Machinist, Hiilpiiiacliiiiist
on Macliiiiist-stoker hij stooiiigeiiialeii.

(ieschiktlieid oin met het personeel om te gaan en daarover
gezag nit t(‘ oefonen.

Vnldoeiule tlieoretisclie kennis van de .stoomwerktuigkunde.

Voldoi'iide i)ractistlio bekcndheid met de iiirichting van- en
ervaring in de behandeling en bet onderhoud van stoomwerktuigeii. rstoomketels mot hnnnc geloidingen, en wateropvoervei'ktuigen.

Kennis van de praktijk van het zuinig stoken en het gebruik
van verschillende soortcn van kolen en smeorolien.

Kennis van het monteeren en lierstellen van werktuigen,
geleidingeii enz. om die onder hnnne leiding te doen verrichten,
zon noodig zclf te kiinnen uitvoeren.

Geschikthpid om zakelijke rapporten uit te brengen.

Kennis van administratie en boekhouding.

'Wanneer de Minister het noodig acht zal de voldoening van
de voor deze betrekkingen gestelde eischen moeten blijken uit
•een at te leggen examen.

GKOEP XII.
h.

Macliiiiist op stoompoutvereii on RijksdirectieYaartiiigeii.

Voldoeiido begrip van do stoomwerktiugkiindo.

A^oldoeiide practische bekeiidlieid met de iiirichting van en ervaring in de behandeling en liet onderhoud van stooniwerktuigen
en stooinketels met hunne geleidingen, in ’t bijzonder van
scheepsstoomwerktnigen en eenvondige scheepsmotoren. van
dynamo’s en electrische geleidingen.

Kennis van do praktijk van hot zuinig .stoken on liet gebruik
van verschillende soorten van kolen en smeerolien.

Kennis van het monteeren en lierstellen van werktuigen,
geleidingen enz. on goschiktlieid om kleinero reparation zelf
nit te voeron.

Voldoende ontvikkeling om cen eenvoudig rapport op to maken.

Eenige kennis van boekhouding.

GROEP XIII.
a.

Maclimist-stoker op Eijksdirectievaartuigeii
eu motorscliipper.

A'oldoende bokendheid met en ervariiig in de Ijehandeliug
en het ondeiiioud van eenvoudige scheepsstoomwerktuigen en
Rcheepsmotoren en van stooinketels.

A'aardiglieid in liet opsporen en hcrstellen van kleine gebreken
aan werktuigen en leidingeii.

Practische ervaring in bet zuinig stoken.

Eenige vaardigheid als bankwerker en sinid.

A^oldoende ontwikkeling om een eenvoudig rapport op te
maken on aanteekening to houden omtrent de werkzaainheden.

GROEP XIIL
b. Electricieii-liiilpiiiacliinist en Electricieu-iiioiiteiir,

Volcloende bekendheid met de inrichtiiig van en ervaring in de
behandeling en liet onderhoud van stoommachines, ketels,
dynamo's, electro-motoren en verdere electrische toestellen.

Voldoende kermis van bet stoken.

Kermis van bet rnonteeren en bet berstellen van werktuigen,
geleidiragen enz.

A^aardigbeid als bankwerker, draaier en smid.

Bedrevenbeid in bet lezen van schakelscberna’s.

Voldoende ontwikkeling om een eenvoudig rapport op te
inakcn en aanteekening te bouden omtrent de werkzaamheden.

GROEP xn,
a.

Electricieii.

Voldoencle ervai'ing in liet onderhouden en bekendheid met
de bediening van dynamo’s, electrojnotoren en andere electrische
tocstellen.

Vaardiglieid in bet raonteeren en in liet aanleggen en lierstellen van binnen- en buitenleidingen, enz.

Kennis van liet instrumentmakers- of bankwerkersvak.

Bedrevenlieid in het lezen van schakelscliema’s.

Yoldoende ontwikkeling om een eenvoudig rapport op te
maken en aanteekening te houden omtrent de Averkzaamlieden.

GROEP
h.

\l\.

Moiiteiir, Bankwerker eii Smid.

Vaai'digheid in het bankwerken, sineden en draaion.

Geschiktlieid om kleine herstellingen zelfstaiidig uit t(‘ voei'eii.

Voldoendo ont^Yikkeling om een eenvoudig rapport to kumien
opmaken on aantcekening to liouden omtrent do werkzaamheden.

GROEP XV.
Dekknecht op eeu RijksdireetieTaartnig.

Eeiiige vaardiglieid in het besturen van hot vaartuig.

Bekendlieid met lust .schippersbedrijf op grond van enkele
jaren praktijk.

Kennis van het gebruik van peilstok en dicplood.

Bekendlieid met de reglementaire bepalingen betreffende de
scheepvaai't, de scheepvaartseinen, de betonningen de bebakening.

Goed kunnen roeieii; zeilen en zwemmen.

GROEP XYL
a.

Macliiiiekiieclit eii Macliiiiekiieclit, teyeiis
Magazijulmec'ht.

Praktische bekendheid met de beluuideliiig en het onderlioiid
van eenvoudige stoomwerktuigen en van stoomketels.

Vaardigheid in liet opsporen van kleine gobreken aan stoom■\verktuigen en stoomketels.

Eenige vaardigheid als bankwerkor en smid.

^'oldoende ontwikkeling om een cenvoudig rapport op te
maken en aanteekening te honden van de werkzaamheden.

Bovendien roar machineknecht tevens magazijnknecht:

Kemiis van eenvoudige administratie.

GROEP XVI
b.

Stoker.

Praktische ervaring in het zuinig stoken en de bekendheid
met cle beliandeling en het onderhoud van stoomwerktuigen en
stoninketeLs.

Vaardiglieid in liet opsporen en herstellen van kleine gebreken
aan de ketels en leidingen.

Eenige vaardiglieid als bankwerker en smid.

Yoldoende ontwikkeling om een eenvoudig rapport op tq
maken en aantoekening te houden omtrent de 'vverkzaamheden.

GROEP XYII.
Bakeiiineester.

Kennis van het schippersbedrijf op grond van enkele jaren
praktijk als schipper of varensgezel.

Kennis van het stelsel der betonning en bebakening.

Bedrevenheid in het peilen. het begrijpen van peilkaarten,
aflezen van peilschalen, opteekenen en herleiden van waterlioogten.

Bokendheid met scheepvaai'tregiementen op de rivieren.

Kennis van dc scheepvaartseinen.

Voor bakenmeestersplaatsen op dc benedenriviercn een algeineen
begrip van de getijbeweging.

Voldoende ontwikkeling om een eenvoudig rapport op te
maken en aanteekening te houden omtrent de werkzaamhedcn.

Goed kunnen roeien, zeilen en zwemmen.

Rijnvaartpatent of diploma van een schippersschool strekt
tot aanbevcling.

GROEP XYIII.
a.

Arbeicler bij de wegeii.

Bekwaam grondwerker.

Geschiktheid om liulp te verleenen bij liet doen van metiiigen.

Bedrevenheid in de behandeling van straatwerk, van grinden steenslagspreidingen en van beplantingen.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te
maken en aanteekening te houden omtrent de werkzaamlieden.

GKOEP XVIII.
h.

Arbeider bij de kaiialeii.

Bedrevenheid in de behandeling van grondwerk, van straatwerk, van grind- en steenslagspreidingen en van beplantingen.

Eenige bekendheid met bet schippersbediijf.

Geschiktlieid oin hulp te verleenen bij het doen van peilingen
en metingen.

Eenige kennis van ri]swei'k en steenzetten.

Goed kunnen roeien.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te maken
en aanteekening te houden omtrent de werkzaamheden.

Kennis van eenig ambacht strekt tot aanbeveling.

GROEP XA’III
c.

Arbeider bij de Eiyiereii.

Keiuiis van grondwerk, rijswerk en steenglooiingswerk.

Voldoende begrip van peilen en meten.

Kennis van de waterbeveging in de rivieren in ’t algemeen
en voor het gebied van eb en vloed een algemeen begrip van
de getijbeweging.

Eenige kennis van onderhoud van wegen.

Geschiktheid om toeziclit te kunnen liouden op liet uitvoeren
van kleine onderk,ouds\verken.

Goed kunnen roeien, zeilen en zwemmen.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te inaken
en aanteekening te houden omtrent de werkzaamheden.

Eenige bekendheid met het schippersbedrijf.

Kennis van eenig ambacht strekt tot aanbeveling.

GROEP XA III.
(1.

Arbeider bij de zee- eu haTeinverkeu.

Kennis van gronchverk, lijswerk en steenglooiingswerk.

Eenige kennis van onderhoud van wegen.

Voldoende begrip van peilen en ineten, alsmede van de getijbeweging.

Geschiktheid om toeziclit te houden op liet uitvoeren van
kleine onderlioudswerken.

Goed kunnen roeien, zeilen en zwemmen.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te
maken en aanteekening te houden omtrent de werkzaamheden.

Eenige bekendheid met het schippersbediijf.

Begrip van het bedienen en onderhouden van eenvoudige
havenlichten.

Kennis van eenig ambacht strekt tot aanbeveling.

GROEP XA III.
e.

Dniuwacliter.

Bekendlieid met grond- en plantwerk, meer in het bijzonder
in de duinen.

Kennis van helm- en stroobeplantingen, het stellen van rieten rijsschermen en steenzetterswerk.

Geschiktheid om over arbeiders opzicht te houden.

Voldoende ontwikkeling om eenvoudige rapporten op te maken
en aanteekening te houden omtrent de werkzaamheden.

GROEP XVIII.
/.

LiclitAvacliter.

Begrip van bet bodiencn, hot oiiderhouden, zoomode van do
ini'ichting van eenvoudige havenlichton on van eenvoudige liohten
op do nitoinden van dammen aan riviormondon.

I'^onigo bekondhoid mot hot .schipporsbodvijf.

Voldoond liogrip van peilen en moton, alf;mede van do getijbewoging.

(ioscliikthoid om toezichi to liouden op hot uitvoorcn van
kloino grond-, rijs- on stoenglooiingsworken.

blood kiinnon vooion, zeilon on zwommon.

Voldoondo ontwikkoling om con eonvoiulig rapport op to
makon on aantookoning to houden omtrent do woi-kzaamliodon.

BIJZONDERE EISCHEN
waaraaii bovciulieu moot wonleii voldaan oiii t{'
kiiiiiieii ATOrdeii toorgedrageu ter beiioemiug
tot eene der navolgeude betrekkiiigeii
bi) deii Riiks-Waterstaiit.

N. B. Met sioedviiuleii Tan den Minister knnnen, boven
en belialTe de voor elke betrekking j^eldende eisehen,
in enkele geyallen nog een of ineer andere byzondere eisehen ivorden nesteld.

