
Hoe werkt de bardienst? 
Wat fijn dat jij vandaag helpt met de bardienst! De bardiensten worden toegewezen door de 
teammanagers of aanvoerders en zijn op zaterdag of zondag. Meestal voor of na de wedstrijd. Je 
zorgt ervoor dat je als gastvrouw of gastheer alle gasten en teams voorziet van drankjes en snacks. 
En dat de bar en omgeving er netjes uit zien. Onze vaste gastvrouw is Melanie, zij is altijd bereikbaar 
voor vragen.  
 
Tijdens de bardienst 

● Theezakjes, suiker, roerstaafjes, melk, honing bijvullen 
● Voorraad snoep, chips, frisdrank bijvullen 
● Kijk of er genoeg Latiz en koffiebonen boven staan om bij te kunnen vullen, anders extra 

halen uit voorraadhok en boven neerzetten 
● Tafels op terras mogen op zaterdagochtend niet bij de balustrades staan. Checken of deze 

veilig staan 
● Kannen limonade klaarzetten voor de teams die klaar zijn met hun wedstrijden 
● Wc’s nalopen: navullen zeepdispensers/ toiletrollen/ handdoekrollen - toiletten 

schoonmaken/ afnemen met hygienische doekjes van toiletpot/ deurklinken/ wasbak/ kraan 
● Tafels afnemen/ vuil in vuilnisbak deponeren/ opruimen/ afwassen 
● Buiten koffietraytjes verzamelen en naar buitenbar of clubhuis brengen 
● Vuilnisbakken legen en nieuwe vuilniszakken erin doen - volle zakken mogen in de grote 

ronde container bij de hekken bij veld 1 
● Staat er boven niet genoeg voorraad, dan kan beneden uit het voorraadhok bijgevuld 

worden 
 

Kassa 
● Kassa boven gaat aan door knopje rechts onderaan het beeldscherm in te drukken 
● Aanmelden (hoef je geen wachtwoord voor in te typen) 
● Alle producten hebben hun eigen knop op de kassa 
● Men kan uitsluitend betalen met pin of met de HV Abcoude clubcard. De clubcard kiezen op 

de kassa als betaalmiddel, de klant legt deze vervolgens op het platte apparaatje aan de 
barzijde van de klant zelf (naast pinapparaat) 

● Een handleiding van de kassa vind je ook in het kastje onder de bar 
● In de buitenbar maken we gebruik van een tablet en pinapparaat. Inloggen op de tablet doe 

je met 0000. Op de tablet vind je alle producten die ook boven op de kassa staan. In de 
buitenbar kan niet worden betaald met de clubcard 

 
Bedienen koffiezetapparaat 
 

• Kijk welke pistol je nodig hebt om het juiste kopje koffie te zetten (voor 1 kopje zit er 1 tuutje 
aan de pistol, voor 2 kopjes zitten er 2 tuutjes aan de pistol) 

• Pistol onder het bonenapparaat houden voor 1 of 2 kopjes (zachtjes tegen de achterkant van 
het apparaat in de daarvoor bestemde inkeping). Bonen worden in de juiste hoeveelheid 
automatisch gemalen.  

• Koffie in pistol even temperen (egaliseren en plat maken) met de stamper 
• Houdt de pistol in een hoek van 45 graden en draai de pistol goed vast in het 

koffiezetapparaat.  
• Druk boven de pistol op het juiste knopje voor het juiste kopje koffie (espresso (half kopje) of 

gewone koffie (vol kopje)) 
• Doe indien nodig daarna de Latiz melk erbij 
• Leeg de pistol in de uitschuifbare bak onder het bonenapparaat en herhaal het proces als er 



nog meer koffie nodig is! 
• Er hangt een verkorte uitleg over hoe de verschillende koffie gezet moet worden naast het 

bonenapparaat in het clubhuis boven en aan de achterwand in de buitenbar. Een volledige 
handleiding is te vinden in het kastje onder de kassa boven. 

 
Maken snacks/ drankjes 

● Tosti’s: plak kaas, plakje hem, plak kaas  
● Bitterballen/ broodje kroket/ broodje unox 
● Muntthee/ gewone thee/ limonade 

 
Regels 

● Geen alcohol schenken aan jeugd onder de 18, bij twijfel om ID vragen, geen ID bij, is geen 
biertje!! 

● Op zaterdag geen alcohol schenken voor 16 uur 
● Het clubhuis en de velden zijn rookvrij, dus nergens mag gerookt worden 
● Er mag geen eigen alcohol/ drank of snacks meegenomen worden, deze worden gekocht in 

het clubhuis, behalve als hiervoor toestemming is gevraagd aan Melanie of Hoofd Bar en zij 
hiermee akkoord zijn gegaan 

● Vanuit de buitenbar wordt geen alcohol geschonken, behalve tijdens events waar een 
vergunning voor is aangevraagd.  
 

Laatste bardienst 
● Zorg ervoor dat alle apparaten uit staan. Dus ook de ventilatoren/afzuigers in de keuken en 

bij de nooduitgang;  
● Bekers en overige gebruikte spullen afwassen en droog opruimen;  
● Vuilniszakken vervangen en in de ronde vuilcontainer (langs het pad richting het hek) 

deponeren;  
● Controleer of alles is opgeruimd en op zijn plaats staat;  
● Snoepgoed, chips, koffiebenodigdheden en thee terugzetten op de daarvoor bestemde 

plekken in de kasten, kasten zo mogelijk afsluiten;  
● De Coca-Cola koelkasten in het clubhuis onder de bar afsluiten met de sleutel aan de 

sleutelbos;  
● Druk van het bier halen door de knop in te drukken van de aansluiting op het fust;  
● Spoelbak leeg laten lopen en vervolgens spoelbak en tap reinigen met heet sopje, schoon 

spoelen en droog maken met theedoek;  
● De rest van de bar met sopje schoonmaken en droog maken en de tafels in het clubhuis 

afnemen;  
● Keuken netjes opgeruimd achterlaten;  
● Clubhuis schoonvegen;  
● Alle lichten uitdoen in het clubhuis en op de wc’s (noodverlichting blijft altijd aan);  
● Terrasdeur en nooduitgang sluiten. 
● Bij het sluiten van de bar kan het laatst gespeelde team u zo nodig helpen.  

 
Hartelijk dank, 
 
De barcommissie 


