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1. WERKTIJDEN 
 

Dinsdag    18:30 uur tot 22:30 uur (i.n.o.) 
Donderdag   18:30 uur tot 23:30 uur 
Zaterdag   8.00 uur tot 18:30 uur 
Zondag   8.15 uur tot 18:30 uur 

 
2. BIJ BINNENKOMST 

 
- In overleg met de ordedienst de deuren naar de kleedkamers en de buitendeuren in 

de gangen openen. 
- Controleren of de kleedkamers enigszins schoon zijn en eventueel even aanvegen. 

VKW is een goede gastheer!!! 
- Tafels en stoelen eventueel “aanschuiven” en even afnemen. 
- De kassalade uit het voorraadhok halen en op het kastje zetten. Controleren of er 

voldoende wisselgeld aanwezig is (zie instructie kasopmaken). 
- Er wordt geen briefgeld van € 100,00 of € 500,00 aangenomen.  

 
3. VRIJE VERSTREKKINGEN 

 
- Vrije verstrekkingen aan trainers, leiders en scheidsrechters gaan via de ordedienst 

en worden verstrekt in de bestuurskamer. De kantinemedewerkers geven geen vrije 
consumpties rechtstreeks uit, behalve via of op verzoek van de ordedienst.  

- Bardienstmedewerkers mogen gedurende de bardienst zelf vier (4) consumpties en 
een warme hap nuttigen, deze dienen te worden genoteerd op een 
registratieformulier, welke zich in de lade onder de kassa bevindt. 

- Na afloop dient dit formulier door de bardienstmedewerkers te worden ondertekend 
en vervolgens gedeponeerd in de brievenbus naast de bar. 

 
4. KOFFIEZETTEN 

 
- De kleine pot: voor een volle pot � 1 schep. 

Deze kleine pot werkt als een normale koffiezetter, dus wel even water toevoegen. 
Voor deze pot zijn de grote bruine filters nodig. Koffiefilter liggen in de hoek van de 
bar naast de koffiezetapparaten. 

- De vijf-literpotten: voor een volle pot � 3 1/2 scheppen 
Voor deze potten zijn de witte ronde filters nodig. Ook deze liggen in de hoek van de 
bar. Bij deze grote potten moet je de kraan boven de pot zetten. De koffiepotten 
aanzetten (groene knoppen) en het tekentje van volle pot indrukken. Check tevens 
even of de oranje lampjes branden om de potten op temp. te houden (aparte 
stekkers).  

- Als de pot klaar is, het filter weggooien en 1 of 2 kannen doorschenken! 
- Melk en suiker staan “in” de bar en koelkast en er is een kleine voorraad in het 

voorraadhok. 
- Een waterkoker staat naast de koffiezetters in de hoek van de bar. 

 
Hou enigszins bij hoeveel mensen er zijn en zorg voor voldoende koffie 

(met name in de rust). 
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5. THEE & RANJA IN DE RUST 
 
In de rust worden de spelende elftallen van thee dan wel ranja in de kleedkamers voorzien. 

 
Hiervoor zijn houten bekerhouders beschikbaar, welke onder het gasfornuis staan. De E 
en F pupillen krijgen Ranja de overige elftallen Thee. Onthoud goed welk team wanneer 
rust heeft. Er ligt een lijst met kleedkamernummers en aanvangstijden. Vraag deze 
anders op bij de ordedienst. 

 
Hieronder een schema van de speeltijden van de elftallen: 

 
- Senioren 2 x 45 minuten 
- A-junioren 2 x 45 minuten 
- B-Junioren 2 x 40 minuten 
- C-Junioren 2 x 35 minuten 
- D-junioren 2 x 30 minuten 
- E-Pupillen 2 x 25 minuten 
- F-Pupillen 2 x 20 minuten 

 
Ranja maken 
De ranja (in flessen) of jerrycan staat in het voorraadhok. Per elftal ongeveer uitgaan van 
ca. 15 bekers. De ketels onder het gasfornuis kunnen gebruikt worden voor het 
inschenken. De ranja kan aangemaakt worden door het toevoegen van 3-4 bekers ranja 
in de ketel met water. 

 
Thee zetten 
- Voor het zetten van de thee zijn er een aantal grote ketels. Een ketel is genoeg voor 

twee elftallen. Ca. 4 theezakken benodigd voor een volle ketel.  
- Grote theezakken liggen in de voorraadkamer. Bekerhouders staan onder het 

gasfornuis. Per elftal circa 15 bekers (hou een bekertje vrij voor klontjes suiker en 
roerstaafjes). De thee 5 tot 10 minuten voor de rust in de kleedkamers zetten. Water 
dus ruim voor de rust opzetten ca. 30-40 min.  

 
Om het gas aan te zetten handel je als volgt. 

1. Druk en draai de knop van de gewenste pit naar de hoogste stand. 
2. Houdt de knop ingedrukt. 
3. Druk nu enkele malen op de kleine knop links van de grote knop. Dit is de 
ontsteking. 
4. Als de pit aanslaat, de knop nog even (10 seconden) ingedrukt houden. 

 
6. BIER TAPPEN 

 
- Controleer welke tap is aangesloten (te zien in de koeling onder de tap). Als er geen 

vat is aangesloten en je weet niet hoe het moet vraag even rond of bel met iemand 
van het bestuur. 

- Laat eerst de tap een aantal seconden lopen, totdat het bier een goede kleur heeft. 
- Kun je niet tappen, vraag dan iemand die het wel kan, er een paar voor te doen. Je 

hebt het zo onder de knie. 
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7. GLASWERK 
 

- Het is verboden om tijdens de wedstrijden glaswerk mee te nemen naar buiten. 
- Na een halfuur, van de laatst gespeelde wedstrijd op de dag, mag er weer glaswerk 

naar buiten worden genomen. 
 
8. KEUKEN 

 
Afzuiging gasfornuis en frituur 
Als eerste moet altijd de afzuiging worden aangezet. De schakelaar voor de afzuiging zit 
op de muur ter hoogte van de vaatwasser. Als deze niet aanstaat kun je het gasfornuis 
niet aandoen. Afzuiging op 4 of 5 zetten. 

 
Frituur 
De frituurovens hoeven niet voor 10:30 uur aangezet te worden. Om de frituurovens aan 
te zetten handel je als volgt: 
- Draai de gradenknop naar 180 graden 
- Draai de aan/uitknop van 0 naar 1 (nu gaat er op de frituur een lampje branden) 
- Het is te doen gebruikelijk twee frituren te gebruiken. Één voor friet en één voor de 

snacks 
- Patat en snacks liggen in de vriezer 

 
Gehaktballen (alleen op zaterdag en zondag) 
Gehaktballen liggen in de vriezer in het voorraadhok. Te beoordelen naar het aantal 
teams warm je het aantal gehaktballen op. Ongeveer 15 per 2 teams.  
- Gehaktballen eerst ontdooien in de magnetron.  
- Ongeveer 5 minuten op jetstart. 
- Grote pan met 1/3 water aan de kook brengen.  
- 2 eetlepels jus toevoegen. Deze vind je in het linkerkeukenkastje. 
- De pan met gehaktballen zachtjes 30 minuten laten doorkoken en deze daarna met 

jus overdoen in de hotpot.  
- Er gaan 12 ballen in elke pot. Deze op maximaal zetten. 

 
Broodjes 
- Broodjes liggen in de vriezer. Volg voor de bereiding de instructie op de verpakking. 
- De bolletjes voor de hamburgers e.d. liggen eveneens in de vriezer. Het is handig om 

6 tot 12 stuks vroegtijdig uit de vriezer te halen. 
 

Tosti 
- Tosti’s liggen in de vriezer. 
- Tosti’s kunnen ontdooid worden in de magnetron, ongeveer 40 seconden op Jetstart. 
- Tosti in de wafeltang leggen. 
- Draaiknop volledig naar rechts draaien waarna de knop automatisch terug loopt. 
- Als de klok weer in de beginstand is, is de tosti klaar. 
- LET OP: Als er meerdere tosti’s achter elkaar gaan, is de tosti eerder gereed dan de 

tijd van de klok. 
- Voor het uitserveren even in een punt door midden snijden. 
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Diversen 
- Mayonaise en dergelijke staat op de plank in de keuken boven de hot-pot. Een kleine 

voorraad staat in het keukenkastje. 
- Broodjes kaas liggen in de vriezer in het voorraadhok. Een aantal op de schaal op de 

bar leggen. 
- De ordedienst zorgt voor koffie en thee in de bestuurskamer en voor de ontvangst 

van leiders en scheidsrechters e.d. 
 
9. VAATWASSER 

 
- Stop in de bodem plaatsen 
- Knop met bliksemschicht (sticker B) indrukken 
- Machine pompt water en warmt op (duurt ongeveer 20 minuten) 
 
Na deze 20 minuten is de machine gereed voor afwassen: 
 
- Waspoeder los in machine(1/2 beker) 
- Bak vullen met afwas 
- Knop met bliksemschicht (sticker B) opnieuw indrukken. Machine begint te wassen 
- Afwas is in ongeveer 5 minuten klaar (tijdens de afwas is er een kleine pauze. 

 
 
10. ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 

 
Hou enigszins bij hoeveel mensen er zijn en zorg voor voldoende koffie. 

 
Is het erg druk vraag dan iemand om een kwartiertje te helpen. 

 
11. INDELING TAFELS EN STOELEN 

 

 

 

 

De tafels en stoelen, die zijn verplaatst na gebruik van de kantine, dienen conform      
onderstaande afbeelding terug geplaatst te worden. 
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12. NA AFLOOP 

 
Na afloop moeten er diverse schoonmaakwerkzaamheden verricht worden. 

 
- Schoonmaken van de koffiepotten (groot en klein). 
- De 5-liter potten kun je boven de wasbak leeg laten lopen en vervolgens 

schoonmaken met schoon water.  
- Denk wel aan de stekker. 
- Ook de lekbak van de koffie schoonmaken. 
- Keuken graag opgeruimd achterlaten. 
- Alles moet even grondig met een sloffe doek worden schoongemaakt (tafels, stoelen 

en bar. 
- Vloer van de keuken en bar dweilen. 
- Kantine aanvegen. 

 
Laat de bar gebruiksklaar achter.  

Laat de mensen van de volgende dienst niet met de rommel zitten. 
 

Dan nog even dit: 
- Maak de kassa altijd met 2 personen op. 
- Zie instructie kassa opmaken. 
- Controleer of alles uitstaat (vaatwasser, frituur, koffiemachines. 
- Zet de kassalade in het voorraadhok en sluit deze af. 
- Check alle deuren 

 
 
13. INSTRUCTIE KASSA OPMAKEN 

 
- Kas opmaken met twee personen. 
- Papier in de kas: 5 x € 5,00, 3x €10,00 en 1 x €20,00. 
- Kleingeld in de kassa laten liggen. 
- Overige papiergeld afstorten in de kluis. 

 
Afstorten 
- In een la onder de kassa liggen de zogenaamde afstortingformulieren en 

afstortenveloppen. 
- Tel het overige papiergeld op en neem deze over op het afstortformulier. 
- Denk om ondertekening van het formulier. 
- Doe het geld in een afstortenvelop. 
- Voeg voor het dichtplakken het eerste blad van het ingevulde afstortformulier bij en 

sluit dan de envelop. Stort de envelop in de kluis (sleutel zit aan de sleutelbos). 
- Deponeer het tweede blad van het afstortformulier los in de kluis. De overgebleven 

bladen van het formulier moeten in de brievenbus naast de bar worden gedeponeerd. 
- Gebruik je meerdere afstortenveloppen, denk er dan aan om per envelop een 

corresponderend formulier wordt bijgevoegd. 
 

Tel de kassa nooit alleen.  
Zorg ervoor dat er iemand met je meekijkt en het formulier mede ondertekend!! 
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Tips voor het afrekenen 
- Tel de bedragen op!  
- Moet er bijvoorbeeld € 4,60 worden afgerekend en er wordt betaald met € 20,00. Tel 

dan vanaf € 4,60 door naar € 20,00. Dus € 4,60+2x € 0,20 = € 5,00 + € 5,00 = € 
10,00+ € 10,00 = € 20,00 

- Er ligt een grote rekenmachine in de la. 
 


