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Barinstructie LTV de Merenwijk 
 
Lief lid van LTV Merenwijk en vandaag bardienstvrijwilliger!  
Wat fijn dat je de onze club komt steunen door de bardienst te  
draaien. De baromzet van onze club genereert een groot deel  
van onze inkomsten, dus jouw taak is niet onbelangrijk! Het is echter  
geen zware of moeilijke taak. Daarnaast heeft barcommissie deze  
barinstructie geschreven, een uitleg voor een geslaagde bardienst!  
 
De beste tip die wij van de barcommissie kunnen geven is, heb er plezier in en maak 
het leuk. 
 
Een paar belangrijke punten vooraf: 
➢ Als je ochtendbardienst hebt. Check dan goed je bevestigingsmail zodat je weet 

hoe je aan de sleutel komt. 
➢ Mocht je onverhoopt je bardienst moeten annuleren binnen 7 dagen voor je dienst 

dan dien je zelf een vervanger te regelen. 
➢ Heb je nog niet veel bardienstervaring, kies dan voor de wat rustigere momenten 

om je bardienst te starten. In de evenementenkalender op de website kan je zien 
wanneer er evenementen zijn en het dus extra druk is. 

 
De barinstructie is volgt opgebouwd: allereerst vind je de Checklist afsluiten. 
Vervolgens een Bar-ABC. Hierin staan de belangrijkste elementen van de bardienst. 
Mocht je tijdens het draaien van de bardienst een vraag hebben, zoals bijvoorbeeld 
hoe moet ik het terras afsluiten? Kun je bij de T van terras kijken wat hierover in de 
barinstructie staat gemeld.   
 
BAR ABC 

 
Bar 
Het onderdeel waar het allemaal om draait. Op/onder de bar vind je taps en de 
koelkasten. Op de bar staat ook altijd een glas met water waarin de schuimspanen 
staan. Met de schuimpaan kan je het schuim van het bier er recht afstrijken. 
Horecatip: dit zorgt dat het schuim op het bier minder snel inzakt. En zo blijft dat door 
jou mooi getapte biertje langer zijn schuimkraag. Vervang het water in dit glas zodra 
het troebel wordt.   
 
Bijvul 
Met bijvul wordt voornamelijk de bijvul van de flessen in de grote koelkast en de 
koelkasten onder de bar bedoeld. Ook het snoepwaren en de chips moeten worden 
bijgevuld maar deze lopen minder hard dan de dranken. Bijvul kan eigenlijk altijd 
worden gedaan maar het meest efficiënte moment is aan het einde van de dag. Er 
moet FIFO (First in, First out) worden bijgevuld. Dit betekent dat de flesjes met de 
meest naderende houdbaarheidsdatum vooraan moeten staan. 
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Checklist afsluiten: 
 

1. Bar schoon 
2. Tafels binnen en buiten schoon 
3. Koelkasten aangevuld 
4. Vaatwasser leeg en uit 
5. Afzuigkap uit en ramen dicht in de keuken 
6. Terras opgeruimd 
7. Lichten uit 
8. Deuren op slot en stang bij de eerste deur 
9. Hek dicht 
10. Sleutel door de brievenbus bij de herenkleedkamer 

 
Eten 
Naast een lekker drankje willen de mensen ook nog weleens wat eten. Dit kan snoep 
of chips (dit wijst zich vanzelf) maar soms wordt er bijvoorbeeld een lekkere tosti 
besteld (zie ook handleiding hiervoor onder ‘Tosti’) of een broodje, frietje of 
borrelgarnituur. Beschrijvingen zijn in de keuken aanwezig en lees hieronder meer 
over het frituren en de tosti’s  
  
Frituren 
Allereest niet elke bardienst hoeft er te worden gefrituurd! Doordeweeks is het vaak 
niet druk genoeg en te weinig animo voor een mandje bruin fruit. Er wordt dus 
voornamelijk op vrijdag en in het weekend gefrituurd.  
 
Fusten 
De bijvul van de fusten is heel belangrijk! Het zou jammer zijn als er geen bier koud 
staat. De koelkasten onder de bar zijn zo ingedeeld dat er altijd een koude back-up 
van elke biersoort achter het aangebroken fust staat. Is een fust leeg? Dan sluit je 
het fust uit dezelfde koelkast direct aan. Vervolgens zet je een volle van hetzelfde 
biermerk weer achter het pas aangesloten fust. Haal je dit fust uit de grote 
fustenkoelkasten? Dan zet je hierin ook weer een warm fust koud. Zo hebben altijd 
koud bier.  
Een belangrijk detail: het gele label op het fust vertelt ons wat er voor bier in het fust 
zit. Haal dit er dus alleen af vlak voordat je hem aansluit!   
 
Glaswerk 
Het glaswerk waaruit gedronken staat op de bar of hangt boven de bar. Mochten er 
meer glazen nodig zijn, dan staan deze in de linker kast, rechts onder de bar. Het is 
echter verstandiger om eerst een rondje te lopen om lege glazen op te halen, voordat 
je nieuwe pakt, zodat zo min mogelijk afwas hebt en zoveel mogelijk ruimte op je bar.  
Lege statiegeld. 
 
Glaswerk 
Het glaswerk waaruit gedronken staat op de bar of hangt boven de bar. Mochten er 
meer glazen nodig zijn, dan staan deze in de linker kast, rechts onder de bar. Het is 
echter verstandiger om eerst een rondje te lopen om lege glazen op te halen, voordat 
je nieuwe pakt, zodat zo min mogelijk afwas hebt en zoveel mogelijk ruimte op je bar.  
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Lege statiegeld flessen mogen direct in de kratten. Lege wijn- en coronaflessen 
mogen in de blauwe kliko in de bijkeuken. Let op, leg deze met beleid erin, zodat ze 
niet kapotgaan. 
 
Kassa 
De besturing van de kassa is vrij eenvoudig. Belangrijk om te weten is, dat er altijd 
digitaal moet worden betaald. Er kan niet meer contact worden betaald. Er wordt 
veelal gepind, maar er kan ook worden betaald met de KNLTB-pas. Daarnaast kan 
er ook een bon worden aangemaakt, zodat een team of lid aan het einde van de 
avond in één keer kan afrekenen. Bij het aanmaken van een bon kan je de tennispas 
als onderpand vragen.  
 
Muziek 
Jij bent de bardienstvrijwilliger dus jouw muziek mag aan! Muziek zorgt voor een 
goede sfeer en dan blijven de leden langer plakken waardoor de tijd sneller gaat. Zet 
wat leuke hits aan, of iets anders wat jouw voorkeur heeft. Er ligt een tablet met 
Spotify bij de stereo-installatie, hiermee kun je muziek opzetten. Je mag ook je eigen 
telefoon aan de AUX-kabel aansluiten of simpelweg de radio aanzetten.  
 
Regen 
Zodra de banen onbespeelbaar zijn en het er niet naar uitziet dat de banen 
bespeelbaar worden voor het einde van je dienst dan hoef je niet aanwezig te 
zijn/blijven op de club. Je kan via de camera (op de website onder ‘vereniging’… wel 
even inloggen) in de gaten houden of er weer gespeeld kan worden, wij stellen het 
op prijs als je dan de rest van je bardienst alsnog afmaakt. Heb je de sleutel bij je 
omdat je deze de avond voorafgaand hebt opgehaald en je bardienst gaat niet door 
vanwege de regen gooi deze dan door de brievenbus in de deur aan de achterzijde 
van het gebouw net naast de heg. 
 
Schoonmaken 
Het schoonmaken van de bar is te allen tijde belangrijk. Haal na de bardienst een 
emmertje (te vinden in de keuken onder de gootsteen) met warm water en een 
doekje (te vinden in de bijkeuken, links in de stellingkast) en maak de bar schoon. De 
biermatten op de bar kunnen in de vaatwasser.  
De taptuitjes kunnen het beste even met kokendheet water worden schoongemaakt. 
Houd het taptuitje in een theeglas met kokend water, zodat het tuitje enigszins 
schoon wordt. Dit houdt ook fruitvliegjes buiten de deur.  
 
Sleutel  
Heb je een ochtend bardienst? Check dan goed je bevestigingsmail zodat je weet 
hoe je aan de sleutel komt.  
  
De sleutelbos van het clubhuis ligt in de kassa of naast de kassa. Aan de sleutelbos 
zit een met ronde stickers erop. Dit is de sleutel waarmee je het clubhuis op slot kan 
draaien. De sleutel kan na het afsluiten van het clubhuis in de brievenbus worden 
gegooid. De brievenbus vind je aan de andere kant van het gebouw bij de 
parkeerplaatsen.  
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Spoelbak 
De spoelbak is de gootsteen waarin je de glazen kunt spoelen. Vul de spoelbak met 
water en een druppel spoelmiddel. Ververs dit water gedurende de dienst een aantal 
keer, zeker als het druk is.  
 
Tappen 
Het goed kunnen tappen van bier is geen overbodige luxe. Toch nemen wij het van 
de barcommissie jou absoluut niet kwalijk als je dit niet kunt. We hebben niet 
allemaal een horecaverleden zoals een groot deel van commissie. Mocht je het echt 
een keer goed willen leren kun je ons altijd aanspreken. Voor nu twee belangrijke 
korte tips: 1. Als je de tap opengooit laat dan de eerste prop op het barblad vallen. 
Deze prop is alleen schuim, giet je deze in het glas dan krijg je garandeert veel 
schuim. Tip 2: houdt het glas grotendeels van het vullen schuin, en houdt de taptuit 
tegen het glas aan, zodra het glas bijna vol is kan je het glas weer rechthouden.  
 
Terras 
De parel van de merenwijk. Ons zonovergoten terras moet er gedurende de 
bardienst een beetje netjes uitzien. Dit betekent vooral dat de lege glazen van de 
tafels moeten worden gehaald. Aan het einde van de bardienst willen wij jullie vragen 
de stoelen schuin tegen de tafels te zetten. Mocht er regen vallen dan blijft het 
regenwater niet op de stoelen staan.  
 
Tosti 
De perfecte tosti is bij de Merenwijk helaas nog niet in één handomdraai gemaakt, 
maar als je het geheim kent is het niet moeilijk. De tosti’s komen uit de vriezer, deze 
staat in de bijkeuken. Als je de tosti vanuit de vriezer direct in het tosti-ijzer doet, dan 
roostert het brood wel maar blijft de kaas en ham bevroren. Daarom moet je tosti 
eerst 40 seconden in de magnetron doen, en vervolgens in de tosti-grill. Met de 
ronde knop kun je de tijd instellen. Grill de tosti totdat ze goudbruin zijn.  
 
 
Vaatwasser 
Instructie vaatwasser 
Deze hangt met een instructiefoto aan de vaatwasser vast. 
 
Heb je vragen of opmerkingen mail dan naar bar@ltvdemerenwijk.nl 
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