
Bardienst draaien 
Omschrijving:  Algemeen: 

Achter de bar wordt er eten en drinken verkocht. Het is de bedoeling dat de 
bar bestellingen opneemt en deze verzorgt. In de ochtend is de keuken nog 
niet open en kan het drinken door 1 persoon gedaan worden achter de bar. 
Rond 11 uur gaat de keuken open en is het de bedoeling dat er 2 personen 
staan. 1 iemand in de keuken en 1 iemand achter de bar. Degene die dan in 
de keuken komt, doet het luik open zodat hij of zij het gemaakte eten aan de 
klanten kan geven. Daarnaast is het ook wat plezieriger doordat je de kantine 
in kijkt. Voor avondwedstrijden is het rond 18:00 uur de bedoeling dat er al 
direct 2 mensen staan voor de keuken en de bar.   
 
Drinken/bargedeelte: 
Het drinken kan direct gegeven en afgerekend worden achter de bar. De 
prijzen zijn zichtbaar bij het product. De optelsom van wat de klant besteld 
word d.m.v. de pinautomaat betaalt. Hou de voorraad goed in de gaten, 
zodat je voorbereid bent op de bestellingen. De voorraad is overigens al 
aanwezig, maar geef het aan als je ziet dat er iets opraakt. Als er eten word 
besteld dan word dit eerst afgerekend, dan krijgt de klant een wachtnummer 
en vervolgens word dit doorgegeven aan de keuken. 
 
Eten/keukengedeelte: 
Om 11 uur kan de eerste bestelling gedaan worden. Zorg daarom dat het 
apparatuur op tijd aan gedaan word. Het menu word van te voren 
doorgenomen en er ligt een instructiekaart klaar hoe het eten bereid dient te 
worden. De bestelling word gedaan d.m.v. een nummertje vanuit de bar. Na 
het klaarmaken kan dit via de luik gegeven worden aan de klant met het 
juiste nummertje.   

Benodigdheden: De vereniging verstrekt alle benodigdheden:  
- Pen 
- Pinautomaat 
-  Bloknoot 
- Keukenbenodigdheden zoals een keukenschort 
Certificaat:  
Een certificaat om achter de bar te staan is verplicht. Deze kan gratis en 
eenvoudig behaald worden door op de volgende link te klikken → 
https://www.nocnsf.nl/iva  → vervolgens doe de test. 
De barverantwoordelijke is het bestuur, de gegevens worden daarom door 
het secretariaat verwerkt. Vul het emailadres van de barverantwoordelijke in 
met secretariaat@rhoonseruiters.nl  
Het is hierna niet meer nodig om het certificaat mee te nemen, het platform 
zorgt ervoor dat dit achter de bar ligt. Je kan de test onbeperkt overdoen. 

Praktijk: Zorg dat je een half uur van te voren aanwezig bent om de koffie en thee  
alvast aan te vullen achter de bar. Voor in de keuken kan het apparaat alvast 
aangezet worden en eventueel de instructie doorgenomen worden. 
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