Bardienstinstructie
Om tijdens de wintercompetitie de bar open te hebben en toch de kosten zo laag
mogelijk te houden draait elk team af en toe een bardienst. Hieronder enkele
instructies en aandachtspunten om de bardienst soepel te laten verlopen.
Algemeen
In het clubgebouw en op het terras is roken niet toegestaan.
Verkoop van alcoholische drank aan personen onder de 18 jaar is wettelijk verboden
Door bardienstmedewerkers worden geen etenswaren bereid in de keuken.
Er kan alleen elektronisch worden betaald, er wordt geen cash geaccepteerd.
Noodvoorzieningen
Kantine: Handblusser onder de kassa en een brandslang onder de bekervitrine.
Beneden: Brandslang bij ingang tennishal. In de tennishal hangen handblussers.
Bij brand eerst 112 bellen en zo mogelijk beginnen met blussen. Gebouw ontruimen.
EHBO-verbanddoos in keuken naast de lift. AED hangt beneden bij ingang tennishal.
Kassasysteem
Op het hoofdscherm staan de ‘Hardlopers’. Staat het product er niet tussen, kies dan
één van de andere categorieën boven in het scherm.
Druk met je vinger op het beeldscherm op het product dat je wilt aanslaan.
Voor verhogen aantal, meerdere malen op het product drukken.
Indien te veel aangeslagen, druk op de min-toets onderaan.
Voor afrekenen druk op ‘PIN’.
Voor teams kan er in de kassa een bon worden aangemaakt waarop de bestellingen
worden genoteerd. De bonnen dienen voor vertrek afgerekend te worden.
Geef even aan je opvolger door indien er nog bonnen open staan.
Bon aanmaken via: Betaal/Bon/Nieuw.
Naam voor de bon: Datum, dan de naam van degene die om de bon vraagt en
vervolgens de klasse en het teamnummer, dus bv 1/10/20 Jensen C4.
Druk daarna op ‘Opslaan’.
Bestelling wegschrijven op bestaande bon: Druk op Betaal/Bon daarna op de juiste
bon drukken en vervolgens op ‘Zet op bon’.
Saldo bekijken kan via ‘Saldo’ en dan op de juiste bon drukken.
Bonnen afrekenen: Druk op ‘Saldo’, de juiste bon, daarna op Betaal/PIN.
Bij een deelbetaling: Druk op ‘Saldo’, de juiste bon, daarna ‘Voorschot’, bedrag
invullen en dan op OK/Betaal/PIN.
Bij de laatste betaling vraagt het systeem: Bon = 0, laten vervallen? Druk op ‘Ja’.
Check altijd of het scherm ‘Betaling akkoord’ aangeeft. Zoniet dan nogmaals
proberen met een andere betaalkaart of iemand anders laten betalen.
Hoe serveer je een goed biertje?
Op de tap staat Jupiler, Leffe en Weizener. Elk bier heeft z’n eigen glas. Leffe en
Weizener op de kassa afrekenen via ‘Speciaal bier’. Flesjes bier staan in de koelkast.
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Bier tappen: Als het glas droog is even spoelen in de spoelbak. Houd het glas schuin
(ca 45 graden) net onder het uiteinde van de tap (niet ertegen aan). Zet de tapkraan
in één beweging helemaal open en laat het bier langs de binnenkant van het glas
lopen. Als het bier de rand van het schuine glas bereikt, de kraan snel dichtdraaien
en het glas naast de tap neerzetten, niet eronder anders slaan druppels uit de tap
‘kraters’ in de schuimkraag.
Het bier afschuimen in één vloeiende beweging met een vochtige afschuimer.
Hygiëne
Bij aanvang en na afloop handen wassen. Houd voldoende afstand tot elkaar!
Glazen onderaan vastpakken, niet boven bij de rand en zet bierglazen op een viltje.
Bierglazen reinigen door ronddraaien op de middelste borstel, afspoelen in de
spoelbak naast de borstelbak en omgekeerd op de lekbak zetten.
Bierglazen gebruik je alleen voor bier en niet voor andere dranken.
Ruim regelmatig de flesjes en glazen van de bar en tafels en neem deze, indien
nodig, af met een schoon en vochtig doekje.
Lege flesjes in de kratten onder de bar en afval in de daarvoor bestemde bakken.
Zet gebruikt serviesgoed gelijk in de vaatwasser (m.u.v. bierglazen). Indien vol, deze
aanzetten en na afloop leeghalen. Vies servies (sauzen) even afspoelen in de keuken.
Vaatwasser aanzetten door op de flitsknop, helemaal rechts, te drukken. Er gaat dan
een groen ledje knipperen. Als deze niet meer knippert, op ‘1’ drukken. Na 1 minuut
is de vaatwasser klaar. Er hoeft geen afwasmiddel bij, dit gaat automatisch.
Sociale hygiëne
Iedereen in de kantine wordt geacht de sociale hygiëne in acht te nemen m.b.t.
verantwoord alcoholgebruik, d.w.z. rekening houden met en respect voor elkaars
geestelijke en lichamelijke gezondheid. De KNLTB biedt barvrijwilligers, via hun
website, gratis de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) online aan.
Binnen REO hebben diverse medewerkers deze instructie gehad.
Wat als . . . . .
Je opvolger niet komt opdagen? Dan kan een ander team de bardienst overnemen
en ruilen met het team dat volgens het schema dienst heeft.
Zoniet dan is er dat uur geen bardienst. Wel graag even melden aan het team.
Een biervat leeg is? Onder de tap staan de biervaten. Achter elk vat staat een vol vat.
Rode kraantje dichtdraaien, handgreep inknijpen en er afschuiven. Verwissel vat,
handgreep plaatsen en kraantje weer opendraaien. Het lege vat in de keuken zetten.
De koffie of koffiemelk van de koffieautomaat op is? Een pak koffie-extract uit de
kleine koelkast in de keuken halen en weer een nieuwe uit de vriezer in de koelkast
zetten. Automaat openen door aan de chroomkleurige knop rechtsonder te trekken.
Het lege pak koffie vervangen volgens de instructie op het pak en automaat sluiten.
Zo ook de koffiemelk, dit staat in de keuken in het linker kastje boven het aanrecht.
De kassa of PIN niet meer functioneert? De kassa uit/aan zetten met de knop aan
achterkant scherm. Als dit niet helpt, bestellingen noteren op bestelbonnetjes (in
oranje krat onder de koffiemachine). Graag datum, naam, klasse/teamnummer en
bestelling vermelden. De bonnen worden later weer in het systeem gezet en dienen
de volgende keer afgerekend te worden.
Storingen melden aan Wijnand Smit via wjsmit8@gmail.com
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