
HANDLEIDING BARDIENST

Beste bar-topper,

Je gaat een bardienst draaien. Zonder jou achter de bar, geen mogelijkheid voor de rest van de leden tot het
drinken van een heerlijke dorstlesser of het eten van een welverdiende snack.

Voor je begint is het belangrijk dat je even de handleidingen doorneemt. Het lijkt veel, maar als je het even
doorleest, wijst het tijdens je dienst veel meer vanzelf.

Deze en onderstaande handleidingen worden gebruikt door de barvrijwilligers en zijn ook digitaal
beschikbaar op de iPad (in de safari browser app, tweede app van links op de menubalk of via de mail app,
derde van links op de menubalk) die voor het afrekenen wordt gebruikt:

- Totaallijst handleiding bardiensten
- Izettle betaalsysteem

IVA Cursus

Er mag alleen alcohol geschonken worden door barvrijwilligers die de IVA cursus succesvol hebben
afgerond. Zorg dat je deze (eenmalig) voor je dienst behaald hebt en gemaild naar:
baralgemeneijsbaanpad@gmail.com.
Meer info over de IVA cursus vind je in de bevestigingsmail van je dienst.
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DIENST: LOUNGE OPENEN

Binnenkomen

Stappen Toelichting

1. Zet de deurklink horizontaal en open de

deur met de code: 568643 (mocht het

Witte Huis niet geopend zijn dan kun je

de achterdeur naar de

kleedkamers/toiletten onder het

afdakje bij baan 1 tevens openen met

deze code)

2. Druk de hoofdschakelaar aan linkerkant

achter het gordijn in. En druk de

schakelaars links bij het aanrecht en de

deur naast de hal in, om alle verlichting

aan te zetten. Daar vind je tevens de

stekker om het ‘Breakpoint logo’ aan de

buitenzijde van de bar aan te zetten.

Verlichting met dimmers duurt aantal seconden

voordat het aangaat.

3. Open achter de bar rechts onder de

spoelbak het sleutelkluisje

(masterlock) door het schuifje naar

beneden te duwen om de cijfers te

tonen en open dan met de code uit de

ontvangen mail door het zwarte

hendeltje links naast de cijfers naar

beneden te schuiven. Alle sleutels voor

de koelkasten, zitten in de kast waar het

koffiezetapparaat staat, rechts van

spoelbak keukentje.

4. Open de berging om de hoek van de

bar (zie foto) met de blauwe sleutel.

5. Pak uit de berging de iPad + houder +

pinapparaat en plaats links op de rand

van de bar + open de Izettle app →
voor meer informatie zie handleiding

Izettle. Doe de USB stekkertjes in het

stopcontact.

Let op: controleer via instellingen of de

iPad verbonden is met het wifi netwerk

2



Ziggolounge. (wachtwoord:

Tennis@2020!)

6. Open de koelkasten/koelingen onder de

bar (platte zwarte sleutel; gat zit in het

midden bovenaan) + alle kasten (kleine

ijzeren sleutel). De sleutel kan niet uit

het slot als de koelkast open is. Er zijn

meerdere sleutels voor de

verschillende koelkastdeuren.

7. Check of het filter en de stop op de

juiste plek zitten. Zet de vaatwasser aan

door de linker knop naar 120 graden te

draaien. Druk de deur van de machine

goed dicht en wacht tot het groene

lampje brandt.

8. Vul het schoonmaak emmertje met

water en allesreiniger. Hiermee houd je

de gehele shift jouw bar netjes.

TIP: Zet de vaatwasser meteen op 120º, het

opwarmen kan even duren. Laat deze de gehele

dienst op 120 graden staan.

Het groene lichtje gaat pas branden als de

machine gevuld is met water en deze op

temperatuur is. Let op: kan tot wel een half uur

duren, maar dan is de machine voor de rest van

de dienst gereed.

VAATWASSER: Alle glazen (koffiekopjes etc.)

9. Pak uit de rechter kast naast de wasbak

het koffiezetapparaat. Zet deze op de

plank boven de kast.

10. Vul het melk- en waterreservoir van het

koffiezetapparaat.

11. Pak het tosti apparaat uit de kast rechts

naast de wasbak en zet het op het

aanrecht.

12. Check onder de magnetron of er

voldoende servetten en sauzen

klaarliggen. Vul aan uit de voorraad in

de bovenste kast boven de oven.

13. Haal de candybars en koeken uit de kast

onder de oven en op deze wijze op de

bar.

14. Haal een rode fles wijn uit de berging of

kijk of er nog een open fles is en zet

deze klaar op de bar.

LET OP: Wees voorzichtig zodat het

waterreservoir niet uit het apparaat stuk valt.

LET OP: Zijn de open melk en wijn nog goed?

Max. 4 dagen houdbaar.

LET OP: Melkreservoir goed aandrukken

15. Loop een ronde door de lounge en

buiten om te kijken of de (picnic)tafels

netjes staan en maak het sfeervol.

Uitstraling is alles in een gezellig clubcafe. Staan

de kaarsjes bijvoorbeeld aan? Liggen de

kussentjes recht. Laat jouw medeleden zich

thuis voelen.
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Muziek aanzetten

Stappen Toelichting

1. Kast rechts naast het bankje in de hoek

openen met de ijzeren sleutel.

2. Verander niets aan de instellingen van

de muziekinstallatie. Zet ‘m ook niet

harder i.v.m. overlast voor de

bovenburen.

3. Onder in het midden van de

muziekinstallatie zit een aan/uit knop.

4. Druk deze in, dan gaat de muziekinstallatie

aan (groen lampje gaat branden).

5. Zet de bluetooth aan op de iPad (bij

instellingen > bluetooth) of eigen apparaat.

Op de iPad staat spotify met het account

van de bar. Het wachtwoord is opgeslagen.

6. Verbind met ‘Alesis Multimix’. Nu kan er

muziek afgespeeld worden van het

gekoppelde apparaat.
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DAGTAKEN

Maandag
Bestelling
opruimen

Pak in de berging met alle voorraad de sleutel met zware hanger uit de vensterbank.
Hiermee open je het hek bij het privé parkeerplaatsje naast het Witte Huis. Daar staat
de geleverde bestelling. Binnen het hek staat een steekkar. Haal de bestelling en ruim
alles op de juiste plekken in. First in first out!
Check op de bon of er iets mist. Zo ja, geef dit door aan het Witte Huis en stuur Roderick
een appje via 0610657317.

Dinsdag
Oven,
magnetron en
rookmelders

1. Controleer of de oven en magnetron schoon zijn, zo niet maak deze schoon.
2. Druk de grote ronde testknop in het midden van alle rookmelders aan het

plafond in, tot je drie harde piepen hoort.

Woensdag
Schoonmaken
koelkasten

Maak de 3 linkerkoelkasten schoon (kant van de iPad)

Donderdag
Schoonmaken
koelkasten

Maak de koelvries combinatie in de kast en de koelkast naast de vaatwasser schoon

Vrijdag
Schoonmaken
open kasten

Maak de open kasten schoon

Zaterdag
Schoonmaken
koelkasten

Maak de 3 rechterkoelkasten schoon. Aan de kant van de loungebank.

Zondag
Oven en
magnetron
Check
emballage

Controleer of de magnetron en de oven schoon is, zo niet maak deze schoon.
Dubbelcheck of alle emballage achter het hek klaarstaat om opgehaald te worden (zie :
Dienst afsluiten emballage
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TIJDENS DE DIENST

Bar draaien

Stappen Toelichting

1. Maak elk half uur tot uur een ronde

langs het terras en de lounge om glas

en lege flesjes op te halen, de stoelen

aan te schuiven en de tafels goed te

zetten en schoon te maken.

2. Wordt het donker, zet de

buitenverlichting aan met de

schakelaar. Deze vind je bij

binnenkomst rechts in de hoek.

Houd de club en de lounge netjes. Niemand

houdt van rommel. Ga waar mogelijk ook eens

in de zoveel tijd langs de banen om glazen en

stoelen terug te brengen naar het terras en bar.

Check in de avond ook of de kaarsjes op het

terras nog branden.

3. Ruim de lege flesjes op en zet ze in de

juiste kratten in de stellages

4. Gooi het lege glas in de kratten onder

de muziek installatie.

5. Doe de vaat in de vaatwasser. Wanneer

deze vol is, druk de deur goed dicht en

druk de rechter knop (een paar

seconden) in totdat de vaatwasser

begint te draaien. Na een paar minuten

is de vaatwasser klaar. Laat ook de

glazen goed afkoelen daarna.

LET OP: Zet de flesjes in het juiste krat.

● Frisdrank in

Coca Cola krat

● Alle Estaminet

in Estaminet

krat

● Wit bier in La

Trappe krat

● Chocomel in

Nutricia krat
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● Radler in

Bavaria krat

● Rivella in

blauw Rivella

krat

Vol? Zet ‘m in de berging en ruil om voor een

lege.

6. Vul tijdig je voorraden aan. Zo zorg je

ervoor dat als het iets drukker wordt, je

niet achter de feiten aanloopt.

Controleer ook altijd of de dagtaak van

maandag gedaan is!

Van lauw bier wordt niemand blij.

Denk aan:

● Snoepgoed

● Sauzen & servetten

● Koffiecups & melk

Etc.
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DIENST: AFSLUITEN

Opruimen

Stappen Toelichting

1. Maak het terras netjes Zorg dat je naast dat je alle glazen ophaalt, dat

ook de tafels schoonmaakt en rechtzet. Zo staat

het voor de vroege vogels alweer netjes klaar.

2. Loop een rondje langs de banen Is alle vaat binnen? En staan de stoelen weer op

het terras? Ligt er nog ergens rommel?

Schoonmaken

1. Koffiezetapparaat

1. Stop de volgende elementen in de

vaatwasser: lekbakje, koffiehouder,

druppelvanger en capsulereservoir.

2. Druk op Lungo zonder capsule om de

machine te spoelen.

3. Maak het melkreservoir leeg door de

knop bovenop het reservoir naar links

te draaien.

4. Gooi de overgebleven melk weg.

5. Spoel het melkreservoir (indien er melk

in heeft gezeten) door het te vullen met

water.

6. Draai de knop bovenop het reservoir

naar ‘schoonmaak’ (helemaal rechts).

7. Zet de machine aan met de aan knop,

dan gaat hij vanzelf reinigen, dit start

pas als de lampjes stoppen met

knipperen.

8. Draai daarna weer terug naar

melkschuim (middelste optie).

9. Herhaal dit proces nog een keer om de

melkleidingen goed schoon te krijgen.

10. Leeg het waterreservoir  en zet het

koffiezetapparaat weer terug in de kast

eronder, inclusief de koffiecupjes. Zet

het koffiezetapparaat weer terug in de

kast eronder, inclusief de koffiecupjes.

2. Tosti-ijzer
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1. Het tosti apparaat heeft twee platen

die los kunnen, deze mogen in de

vaatwasser.

2. Zet het tosti apparaat schoon terug in

de kast rechts naast de spoelbak

3. Vaatwasser

1. Open de vaatwasser, haal het wasrek

eruit en trek rechts voorin de grijze

stop eruit (zie afbeelding).

2. Klik de deur weer dicht, draai de

schakelaar helemaal naar links naar de

afbeelding met de pijl. Houd de knop

rechts ingedrukt tot je hoort dat de

machine leeg gaat pompen.

3. Als de machine leeg is, haal er een

doekje doorheen en draai de filter (zie

afbeelding) los door het een klein

stukje tegen de klok in te draaien.

Verwijder het vuil en draai het weer

vast door met de klok mee te draaien.

4. Doe de stop terug, machine dicht en de

knop naar 0 draaien.

Stop Filter

Bar bijvullen & opruimen

Stappen Toelichting

1. Vul de koelkasten bij.

2. Vul de bakken met koffie cupjes, thee,

suiker en melk aan indien nodig, deze

liggen in dezelfde kast.

3. Vul de chips en snoep aan en ruim op in

het kastje.

4. Plak een houdbaarheidssticker op de

open wijnflessen en pakken melk.

Noteer de datum van openen.

5. Zet de rode wijn in de berging.

6. Maak de bar, het aanrecht en de

spoelbakken schoon door deze af te

spoelen met heet water en af te

drogen. Haal een doekje over
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koelkastdeuren. Denk ook aan het

oppervlak onder de glazen op de bar.

7. Veeg de vloer achter en voor de bar. In

de lange kast staat een bezem en

stoffer en blik.

8. Sorteer de flesjes in de juiste kratten

(frisdrank = coca cola krat; estaminet

regulier + 0.0% = estaminet krat; wit

bier = la trappe krat; chocomel =

chocomel krat, radler = bavaria krat) Let

op: geen lege flesjes bij volle flesjes!

9. De volle kratten (er mag geen enkel leeg
flesje ontbreken) moeten buiten in het hok
bij het privé parkeerplaatsje naast het
Witte Huis aan het einde van je dienst
neergezet worden. Hier staat tevens een
bak voor de statiegeldflessen.  De sleutel
van het ijzeren hek ligt in de berging in de
vensterbank bij het ventilatieraam met een
grote sleutelhanger. Leg de sleutel hier aub
weer terug.

10. Leeg de vuilnisbakken en doe een

nieuwe vuilniszak in de bakken.

11. Leeg de kratten met lege wijnflessen en

kapotte glazen in de glasbak achter Het

Witte Huis.

12. Gooi de theedoek/vaatdoek in de

wasmand in de berging.

13. Leeg het sopje en berg de

schoonmaakmiddelen die je hebt

gebruik weer op.

Op het parkeerterrein van het Witte

Huis staan vuilnisbakken, ook voor

karton en glas.

Muziek uitzetten

Stappen Toelichting
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1. Verander niets aan de volume

instellingen bij het afsluiten.

2. Onder in het midden van de

muziekinstallatie zit een aan/uit knop.

3. Druk deze in, dan gaat de muziekinstallatie

uit (groen lampje gaat uit).

4. Ruim de iPad, houder, pin reader,

draden en adapter op door deze in de

berging te leggen. De standaard

eromheen mag erom blijven zitten. Het

gehele apparaat met stekker en al de

berging in.

5. Kast sluiten de ijzeren sleutel.

Afsluiten

1. Sluit alle kasten, koelkasten en berging

dicht en op slot met het sleutelbosje uit

de locker.

2. Doe de sleutels terug in de locker.

a. Vul de cijfercode in die je hebt

gekregen via de mail.

b. Duw het palletje aan de

linkerkant naar beneden, open

het sleutelkastje, doe de

sleutels erin en sluit het kastje

(palletje gaat vanzelf omhoog).

c. Rol de cijfers willekeurig zodat

de code niet meer in beeld is.

1. Check of alle ramen dicht zijn.

2. Check of de deuren naar de

fietsenstalplaats dicht zijn.
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3. Check of de tussendeur naar de

kleedkamers/toiletten dicht is.

4. Doe alle gordijnen dicht.

5. Doe alle lichten uit met de

hoofdschakelaar achter het gordijn

(links als je binnenkomst)

6. Check of de achterdeur naar de

kleedkamers/toiletten dicht is (onder

het afdakje bij baan 1).

7. Als er nog lampen op de tennisbanen

aan staan, zet deze uit met de lichtkast

(ook onder het afdakje bij baan 1).

Laatste check:

1. Is alles op slot en zijn de ramen dicht?

2. Geen vuilnis meer in de ruimte?

3. Is het terras netjes?

4. Is de achterdeur naar de kleedkamers/toiletten dicht? (onder het afdakje bij baan 1).

De bar is netjes afgesloten, heel veel dank!
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HANDLEIDINGEN

Koffiemachine

Stappen Toelichting

Koffie zetten

1. Druk op start om het apparaat aan te

zetten, het kan zijn dat hij eerst even

moet opwarmen voor je hem kunt

gebruiken.

2. Open de klep en stop de juiste

Nespresso cup in de cuphouder en druk

de klep omlaag

3. Druk op het type koffie wat je wil.

4. Als er melk in de koffie nodig is, moet

de melk ook opgewarmd worden.

● LET OP: draai het tuitje vanuit het

melkreservoir zodat het in het kopje

beland.

● LET OP: zet de draaiknop bovenop het

reservoir op melkschuim (middelste

positie).

Onderhouden

1. Waterreservoir: Check regelmatig het

waterreservoir van het

koffiezetapparaat en vul het bij door

het er uit te tillen en met de kraan bij te

vullen.

2. Cups legen: Haal het cup reservoir aan

de linker voorkant van de machine om

de zoveel tijd leeg en spoel af alvorens

het terugplaatsen.

3. Melk bijvullen: Haal het melkreservoir

aan de voorkant los door de ronde

knop naar de ‘eject’ positie te draaien

en het reservoir horizontaal naar je toe

te trekken.

● Check voor je een nieuw pak melk

openmaakt eerst of er niet al een open in

de koelkast staat.

● Bij openmaken nieuw pak, zet de datum

van opening erop met een sticker uit het

bakje rechts naast de iPad.

Tosti-ijzer

Stappen Toelichting

1. Stop de stekker in het stopcontact en

druk de aan knop in.

2. Draai de temperatuur naar de gewenste

stand. Zet het apparaat op stand 3 voor

1 tosti en stand 4 voor 2 of meer tosti’s

3. Zet de timer op 4-8 minuten

(afhankelijk van het aantal tosti’s dat

tegelijk wordt bereid op het handvat

● De tosti’s zijn te vinden in de vriezer in de

lange kast. Er zijn ham/kaas tosti’s en kaas

tosti’s. Kijk goed welke je pakt.

● Ham/kaas tosti’s moeten wat langer dan de

tosti met alleen kaas.

● Saus zoals mayonaise, ketchup en curry

staat naast het bestek of in de koelkast

links naast de vaatwasser.
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door het zwarte vierkante knopje in te

drukken om de minuten van de timer in

te stellen.

4. Pak een bord uit het kastje onder de

oven en een vork en een servetje uit

het kastje onder de magnetron.

5. Check regelmatig of de tosti goudbruin

is en de kaas net uit de tosti begint te

lopen

6. Gebruik de vork om de tosti op het

bord te verplaatsen en serveer uit met

een beetje saus.
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