
   
   

Handleiding Buiten bardienst 

ALGEMENE TAKEN BUITEN BARDIENST 

Buitenbar openen  

• Open de buitenbar: De sleutel ligt in kassalade boven, anders bij Lau. Daarmee open je 
ook het luik. De deurklink ligt achter bar. 

• Plaats buiten het bord met “Buitenbar geopend” 

Start met koffie en thee zetten 

• In de meeste gevallen is de percolator koffie is al doorgelopen (op tijdschakelaar). 

• Mocht de percolator koffie niet zijn gezet en je wil een grote hoeveelheid koffie maken, 
zet dan koffie in de percolator: 

• Voeg de gewenste hoeveelheid liter water toe. 

• Schep in het ijzeren filter 50 gram koffie per liter water.  

• Plaats de stang in de pot: bevestig in het midden van de bodem en boven in het 
filter (hier zal het water doorheen gaan pruttelen dus moet goed geplaatst worden).   

• Plaats de deksel erop  

• Zet de percolator aan 

• De “doorlooptijd” is ca 20-30 minuten 

• Er is ook een filter koffie apparaat: De potten zijn kleiner, maar doorlooptijd ook.  Als de 
percolator koffie op is, of je hebt niet zoveel nodig zet dan filterkoffie: 

• Voeg een halve lepel toe op het filter en 1 volle kan water.  

• Maak op tijd een tweede pot reserve. Doorlooptijd is ca 5 minuten. De eerste pot 
kan op het warmhoudplaatje warm blijven (zet beide knopjes dan aan). 

• Zet thee: Zet de waterkoker aan en maak de thee klaar in de thermoskan.  

• Voor de rust:  

• Maak limonade voor de jeugd in de daarvoor bestemde kannen 

• De thee voor de senioren wordt boven gemaakt 

AFSLUITING BUITEN BARDIENST: 
• Leeg de vuilniszak en plaats een nieuwe, lege zak 

• Trek de stekkers uit het koffiezetapparaat en waterkoker. Let op: niet de koelkast. 

• Laat de buitenbar netjes achter 

• Sluit de buitenbar en het luifel. Leg de sleutel terug in de kassalade en klink achter de bar. 

HANDLEIDING KASSA: 

Afrekenen van aankopen: 

• Alle producten staan op de kassa met de prijs erbij. Gebruik de goede knop voor elk 
product, zodat we kunnen bijhouden wat we nog op voorraad hebben. 

• Sla het PRODUCT aan (bijv. koffie). Als je 3 kopjes koffie afrekent, druk dan 3x op koffie. 

• Druk daarna op BETALEN, kies dan voor PIN (er kan alleen gepind worden)  

• Als je een fout maakt schrijf dit op een briefje (met datum) en leg dit in de kassa boven. 

Scheidsrechters of eigen gebruik 

• Scheidsrechters mogen op kosten van SV Wippolder drinken. Als je zelf iets wil drinken 
mag dat op kosten van SV Wippolder 

• Sla het PRODUCT aan (bijv. cola) 

• Druk daarna op BETALEN, optie WEGBOEKEN en dan EIGEN GEBRUIK  
 


