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HANDLEIDING BARDIENST (zaterdag) 
 
 

Wet en regelgeving  
 Het is wettelijk verboden om kinderen jonger dan 18 jaar achter de bar te laten bedienen.  

Het bestuur van SV Wippolder staat kinderen jonger dan 18 jaar niet toe achter de bar! Wij kunnen 
bij controle een boete riskeren.  

 De minimum leeftijd voor het staan achter de bar is 18 jaar.  

 De test verantwoord alcohol schenken moet worden uitgevoerd door degenen die achter de bar 
staan. Klik op de link http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751 en mail het certificaat naar 
secretaris@svwippolder.nl.  

 
 
Aanwezigheid:  
08:00-13:00: ochtendploeg 
13:00-18:00: middagploeg 

 
 

Algemene taken bardienst  
 

Begin van en tijdens de dienst  
 Bedienen van de klanten. 

 Ophalen en spoelen (bier)glazen en pitchers. 

 Bijvullen van drank en snoep en daarna verpakkingsmateriaal opruimen  

 Koffieautomaat bijvullen. 

 Glasspoelbakken vullen en om de zoveel tijd verversen. 

 Vloer indien nodig aanvegen. 

 Tafels indien nodig afruimen en afnemen. 
 

Een kwartier tot een half uur voor het eind van de laatste dienst van de dag  
 Tafels afruimen en afnemen. 

 Vuilnisbakken controleren en indien nodig legen en vuilniszakken naar beneden brengen. 

 Tap schoonmaken. 

 Glasspoelbakken legen en schoonmaken. 

 Handdoeken in de was gooien. 
 
 
 
 

http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751
mailto:secretaris@svwippolder.nl


 

Handleiding bardienst SV Wippolder februari 2015 Pagina 2 van 3 

 

Instructies Bardienst (zaterdag) 
 

Limonade spelende team: 
 Voor de thuisspelende teams en de gasten limonade maken en klaar zetten. Zie programma. De 

limonadekannen meegeven met witte limonade bekertjes. Limonadesiroop en kannen staan in de 
keuken. Limonadebekers in kastje onder de kassa.  

 Voor de MP, F en E teams (kleinere teams): 2 kannen meegeven, voor elk team 1, en ongeveer 20 
bekertjes (10 per team). 

 Voor de teams vanaf D en hoger: 2 jerrycans (of 2 kannen) met 15 bekers per team (30 in totaal). 
 

Muntjes:  
 Zijn voor drinken voor scheidsrechters. Kunnen alleen voor niet alcoholische drank worden 

ingewisseld. 
 

Kassa: 
 Voor prijzen, en welke knop te gebruiken, op de prijslijst boven koffieapparaat. 

 Als je bv 3 koffie wil aanslaan: 
o kan je koffie, koffie, koffie en dan CONTANT aanslaan. 
o of 3 en dan koffie en dan CONTANT. 

 Drinken voor scheidsrechter dat met munt wordt betaald, sla de prijs voor het drinken aan en dan 
MUNT. 

 Bij fout aanslaan: 2 maal FOUT knop indrukken. Er verschijnt een leeg scherm aan de rechterkant. Op 
het kruisje in de rechterbovenhoek drukken dan gaat het weer weg en kan er weer worden 
aangeslagen. 

 

WC-papier en handdoek in toiletten 
 WC-papier en handdoekrol liggen in de ruimte bij de kluis, sleutel aan rode bosje (of aan Franz Kraus 

vragen).  

 Kartonnen binnenrol uit de handdoekrol peuteren. 

 Met plastic sleuteltje (kamer Frans) aan de bovenkant de houder van de handdoekrol openen. Rol 
erin. Papier van binnenuit door het gaatje van de houder friemelen. Houder weer dicht.  

 

Voorraad 
 In de keuken, 2e deur rechts koelcel zit voorraad limonade.  

 In de keuken, rechtdoor lopen, in de vrieskist voorraad chips/koek. 

 De gehele voorraad kleine zakjes snoep liggen onder in mandje. Als het op is, is het op.  

 Koffiebekertjes en limonadebekers in de onderkastjes onder de kassa. 

 Cake regelmatig aanvullen (en aanprijzen voor het goede doel). Zit in witte plastic doos, staat ergens 
op de bar.  

 Suiker, melk, koffielepeltjes aanvullen. Voorraad rechter kast onder de bar.  
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Koffieapparaat 
 Bijvullen: deurtje openen boven logo “Douwe Egberts”. Binnendeurtje aan rode knop “Open” openen. 

Bovenkleppen omhoog doen (blijven zelf open staan). Lege pak eruit. Nieuwe pak erin. Alles weer 
dicht. 

 Als er te snel teveel cappuccino is verkocht, kan het zijn dat de melk niet meer voldoende warm 
wordt. Dan moet het systeem worden gereset. Aan Franz Kraus vragen. 

 

Opruimen 
 Af en toe even de lege bekers van de tafels af opruimen en tafels afnemen. 

 Laatste bardienst alle vuilniszakken vervangen. Nieuwe vuilniszakken liggen in onderkastje rechts 
naast klapdeur. 

 Lege dozen, klein maken en in bij oud papier in de keuken, ruimte rechtdoor (waar vrieskist met 
voorraad chips staat). 

 

Overig 
 Lichten in de gang van de kleedkamers aandoen: naast de ingang van de keuken zitten een paneel 

voor de sleutels. Daar zit ook de lichtknop van de gang van de kleedkamers: groene drukknop in het 
midden – gang kleedkamers- indrukken. 

 Balletje voor de tafelvoetbal uitlenen: ligt in mandje naast de kassa of zit in voetbalspel zelf. 

 De keuken gaat om 10 uur open. 

 Vanaf 12 uur mag er alcohol worden geschonken aan personen boven 18 jaar. 

 Het is verboden voor personen onder de 18 jaar om achter de bar te staan, dus ook geen kinderen 
die met ouders mee komen. 

 Indien zich ernstige incidenten voordoen mag de bar worden gesloten. 

 Als er geen wedstrijden worden gespeeld hoeft er geen bardienst te worden gedraaid. 
 
 
 


