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1. Inleiding  

 

Bijna alle spelers van de seniorenteams en de ouders van jeugdleden draaien mee 

in het rooster van de kantinediensten bij korfbalvereniging Groen-Geel. Het (zelf) 

indelen van kantinediensten loopt via de Sportlink App, zie voor informatie 

http://www.kvgroen-geel.nl/competitie/diensten/kantinedienst/. 

Het is mogelijk om diensten te ruilen, mits dit goed wordt aangegeven binnen het 

rooster van Sportlink. Ruil alleen met vrijwilligers die ook al bekend zijn met de 

gevraagde werkzaamheden. 

Voor je ligt het Handboek voor kantinedienst K.V. Groen-Geel met daarin de 

informatie/uitleg die je nodig hebt voor het kunnen uitvoeren van een kantinedienst. 

Veel succes! 

Telefoonnummers bij vragen over of tijdens de kantinedienst 

Bij Groen-Geel zijn twee vrijwilligers/leidinggevenden verantwoordelijk voor de 

kantine en de voorraden. Een aantal vrijwilligers heeft de cursus Sociale Hygiëne 

gedaan en beschikken over dat certificaat. 

Verder zijn er meerdere vrijwilligers die veel weten over de kantinediensten, voor 

(dringende) vragen kun je bij hen terecht. 

Contactgegevens 

Rob Kraaier 

(leidinggevende/voorzitter) 

 

r.kraaier@quicknet.nl 06-28816801 

 

Jos Koot  

(leidinggevende) 

j.koot@hetnet.nl 06-53236870 

 

 

Lia Hanegraaf 

(sleutel en afdracht kas) 

liahanegraafdj@quicknet.nl 075-6425086 

 

   

   

Contactgegevens sportcomplex 

Korfbalvereniging Groen-Geel 

De Drie Morgen 2 

1531 SJ Wormer 

 

Clubgebouw "Trickelsoord", telefoon kantine: 075-6423868 

 

http://www.kvgroen-geel.nl/competitie/diensten/kantinedienst/
mailto:r.kraaier@quicknet.nl
mailto:j.koot@hetnet.nl
mailto:liahanegraafdj@quicknet.nl
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2. Aandachtspunten 

 

Tijden 

Richtlijn voor de eindtijd is gesteld op 2 uur na afloop van de training, dan wel 

wedstrijd. Dit is ingesteld om de vrijwilligers een houvast te geven en om oneerlijke 

concurrentie met de horeca tegen te gaan. 

Een ochtenddienst begint ongeveer een uur voor aanvang van de (eerste) 

wedstrijd. 

Alcohol 

Er mag geen alcohol geschonken worden aan mensen onder de 18 jaar. Daartoe 

hangt er op verschillende plekken in de kantine een sticker ‘geen alcohol onder de 

18 jaar’.  

Bij Groen-Geel gelden de volgende schenktijden vallend binnen de Drank- en 

Horecaverordening gemeente Wormerland (d.d. 31 januari 2017):  

Zaterdag tussen 14.00 en 24.00 uur 

Zondag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 24.00 uur 

Het is alleen toegestaan om zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken twee uur 

voor, tijdens en tot twee uur na de hoofdactiviteit behorend tot de statutaire 

doelstelling van de vereniging. 

Roken 

Roken is in het hele gebouw verboden. 

Voor rokers staat er buiten een asbak. 

Glaswerk  

Tijdens de wedstrijden mag er geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. 

 

Scheidsrechters (ontvangst) 

Als er een scheidsrechter komt om een wedstrijd te fluiten dan bied je de 

scheidsrechter een drankje aan voor de wedstrijd. 

Ook tijdens de rust een drankje aanbieden én na de wedstrijd. 

Deze consumpties moeten op de kassa worden weggeboekt onder het knopje 

‘scheidsrechters’. Zie bij de later beschreven kassa-uitleg. 

 

De sleutel van de scheidsrechterskamer moet tijdens de wedstrijd(en) goed en 

duidelijk vindbaar bewaard worden achter de bar. Je hangt de sleutel aan de 

haakjes achter de bar! 

Extra aandacht voor de te beoordelen vragen voor scheidsrechters (KNKV): 

 Hoe was de ontvangst bij de vereniging? 

 Hoe waren de faciliteiten voor de scheidsrechter? 

 Hoe was de nazorg en de consumptie verstrekking? 
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Verwarming 

De verwarming is door middel van een programma ingesteld, daar hoef je verder 

niets mee te doen. 

Brand  

Er is in de kantine één brandblusser (CO2) aanwezig, deze hangt achter de bar 

naast de koelkast. 

Verder zijn er drie  brandhaspels. Eén in de hal als je door de deur komt. En twee  in 

de sporthal bij de nooduitgangen. 

  

Twee blusdekens voor onder andere frituurbranden. Eén hangt in de keuken en de 

andere in de kantine bij de muziek. 

 

EHBO 

Er zijn twee EHBO koffers. Eén hangt achter de bar in de kantine en één hangt in het 

beheerdershokje van de sporthal. 

 Het AED-apparaat hangt ook achter de bar. 

  

Icepacks liggen in de vriezer in de keuken boven de kleine koelkast. 

 

 
 

Lege flesjes en afval 

De lege flesjes behoor je in de lege kratten achter de bar te zetten.  

Chocomel en Fristi in het Chocomel-krat.  

Bierflesjes in het bierkrat.  

De rest van de flesjes in een Coca Cola krat. 

Afvalzakken en ander (rest)afval behoor je na je dienst te deponeren in de grote 

container achter de buitendeur van het magazijn (buiten). 
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Vervangen toiletrollen 

Tijdens de dienst controleren of er nog genoeg toiletpapier hangt in de houders. 

  

Haal uit het schoonmaakhok (sleutel 11) de toiletrol(len).  

Deze staan in de kast aan je rechterkant bij binnenkomst. 

Druk op het slotje van de toilethouder. Nu valt de toilethouder open. Gebeurt dit niet 

gebruik dan de sleutel om de houder te openen. Deze zit ook aan sleutel 11. 

Vervang de lege toiletrol en doe de houder weer dicht. Eventueel afsluiten met het 

sleuteltje. 

Muziek aanzetten 

De muziekinstallatie zit in een glazen kast. Om deze te openen heb je sleutel 22 

nodig. 

 

 

Om muziek in de kantine af te spelen moet je in ieder geval drie aan/uit knoppen 

aan zetten. 

Dit zijn ‘versterker grote boxen’, ‘versterker kleine boxen’ en ‘het mengpaneel’. Bij de 

knoppen staat aan/uit. 

Wil je de radio of cd afspelen, dan moet je deze ook aan zetten. 
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Om de muziek in de kantine te horen moet je de juiste schuif op het mengpaneel 

omhoog schuiven. 

Nummer 1:de microfoon 

Nummer 2: cd speler  

Nummer 3: radio 

Nummer4: spotify 

Nummer 5: televisie  

Nummer 6: disco 

Als je de schuif omhoog doet gaat de muziek harder spelen.  

Let er wel op dat de muziek achter de bar zachter klinkt als voor de bar. Je zet de 

muziek voor de mensen aan de andere kant van de bar al snel te hard. Hou hier 

rekening mee! 

Spotify 

Links onderin aan de zijkant bij het slot zit de aan/uit knop van spotify. 

 

Je krijgt nu dit scherm te zien. Door over het scherm te vegen haal je de 

vergrendeling eraf en je krijgt dan een volgend scherm. Hier druk je spotify aan. Je 

kunt nu keuzes maken in het programma voor een bepaald soort muziek of artiest. 

Druk op play en je zult de muziek horen. 

TV aanzetten 

Deze hangt in de kantine. 

Er liggen twee afstandsbedieningen op de richel. 

Op de afstandsbediening van de televisie druk je op de ‘stand by’ knop. Nu zal de 

televisie aan gaan. 

Om het geluid harder te zetten druk je op de volume knop van de 

afstandsbediening. 

Ook kan het geluid afgespeeld worden via de muziekinstallatie. Zie beschrijving 

muziekinstallatie. 
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Druk ook de ‘stand by’ knop van de smart box aan. Nu zal deze aan gaan. 

Druk op de programma knop om naar een andere zender te gaan. 

Wifi in de kantine 

Er is Wifi aanwezig in de kantine van Groen-Geel. Wachtwoord: sponsoring 
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3. Start/voorbereiding kantinedienst  

 

Ophalen sleutels 

Je haalt de sleutels op bij familie Hanegraaf, Orchisstraat 58 aan de achterkant in de 

steeg. Hier ligt de sleutelbos in een bakje. 

Aan de sleutelbos hangen de sleutels om de poort te openen en om het complex te 

openen. Ook hangt er een zwart palletje aan om het alarm mee in- en uit te 

schakelen. 

In het weekend hangt ook de sleutel van de koelkasten, snoeplade en het kastje 

voor het wisselgeld aan de bos. 

Mocht je problemen hebben met het openen dan kun je bellen met:  

Familie Hanegraaf  075-6425086  

Jos Koot    06-53236870. 

 

 

 

Alarm uitzetten 

Op het moment dat je de deur opendoet van het complex hoor je een geluid.  

Dit is een teken dat het alarm staat ingeschakeld.  
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Je houdt het zwarte palletje kort (0,5 seconde) voor het cijfer 5 en het alarm wordt 

uitgeschakeld. Niet te lang ervoor houden, want dan schakelt het alarm weer in. Het 

alarm moet uitgeschakeld zijn voor je door de tussendeur kan. 

Mocht je bij binnenkomst van het complex geen geluid horen dan is door de vorige 

bezoeker het alarm er niet opgezet en kun je doorlopen. 

Mocht het alarm alsnog afgaan dan zal de alarmcentrale je bellen. De telefoon 

bevindt zich in de kantine. Ook kun je de alarmcentrale zelf bellen onder nummer 

023-5911911. 

De alarmcentrale zal om een nummer vragen. Dit nummer bestaat uit 8 cijfers en 

staat op het grote plastic blok. Het is van belang om, als u niet onder bedreiging 

staat, alleen de eerste 6 cijfers te noemen. 

!! Staat u wel onder bedreiging dan moet u echter alle 8 de cijfers noemen, 

de centrale zal dan vragen of u onder bedreiging staat en daar kunt u op 

antwoorden. 

 

Sleutelkastje in de gang 

Je gaat verder richting de kantine en voor de kantinedeur zie je aan de rechterkant 

het sleutelkastje. 
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Hier zitten alle benodigde sleutels in. Onder het kastje hangt een tekening met 

daarop de nummers die bij de deur horen die je wilt openen. 

Voor de kantinedienst zijn sleutel 2 (deur kantine), sleutel 7 (deur richting de keuken 

en richting het berghok) van belang. 

Je opent deze en je kunt aan de kantinedienst beginnen. Je hangt de grote 

sleutelbos aan de haakjes achter de bar! 

Kassa  

Je drukt de kassa aan.  

Het knopje hiervoor zit achter het scherm op de poot. 
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De kassa start op en je krijgt het volgende scherm te zien. 

 

 

Nu druk je op aanmelden en de kassa zal verder gaan en naar het hoofdscherm 

gaan. 

 

In de kastjes aan de kant van de muziekinstallatie zitten de kastjes met daarin 

wisselgeld.  

Je doet het wisselgeld in de kassa en drukt op ‘beheer’. Er verschijnt nu aan de 

rechterkant ‘kas’. Hier druk je op.  

Nu krijg je een ander scherm met daarop ‘contant in’ en je voert het bedrag wat je 

aan wisselgeld hebt ontvangen in. 

In het startscherm staan de meest voorkomende producten, als je het product 

indrukt wordt het geregistreerd. Als een product niet op de beginpagina staat druk 

je op het tabblad bovenin. Dan vindt je daar het product. Als je de hele bestelling 

hebt aangeslagen druk je op ‘betaal’ of ‘pin’. Als je ‘betaal’ indrukt krijg je 

onderstaand scherm. 
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Nu kun je of ‘pin’ indrukken en gaat het bedrag automatisch naar het pinapparaat 

of ‘contant’. Je ontvangt/geeft dan wisselgeld. 

Ook kun je ‘wisselgeld’ indrukken. Nu kun je het bedrag wat je hebt ontvangen 

invoeren en helpt de kassa met het berekenen van wat je terug moet geven aan 

wisselgeld. 

Ook is er een knop ‘wegboeken’. Hiermee kunnen de consumpties die je zelf 

consumeert weggeboekt worden. 

In zijn algemeenheid (per periode van 3 uur kantinedienst) kun je 2 drankjes nuttigen. 

Etenswaar is voor eigen rekening! 

Consumpties die door jou genuttigd worden tijdens de kantinedienst moet je op 

deze manier wegboeken. Dit in verband met de voorraadadministratie. 

 

Als er een scheidsrechter komt om een wedstrijd te fluiten dan bied je de 

scheidsrechter een drankje aan voor de wedstrijd. 

Ook tijdens de rust een drankje aanbieden én na de wedstrijd. 

Deze consumpties moeten ook worden weggeboekt en onder het knopje 

‘scheidsrechters’. 
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4. Taken tijdens de kantinedienst 

 

Ochtend 

De belangrijkste taken zullen het schenken van koffie en frisdranken en het 

klaarmaken van tosti’s zijn. In de kleine koelkast ligt kaas en ham en brood om tosti’s 

te maken. Deze maken voor gebruik en de gemaakte tosti’s weer terug doen in de 

broodzak en in de koelkast leggen. 

Kijken of er nog dingen aangevuld moeten worden zoals de frisdranken, chips of 

snoepgoed. Haal al vast bolletjes uit de vriezer om te ontdooien. Het aantal hangt er 

vanaf hoeveel wedstrijden er gespeeld worden. Ook is er de mogelijkheid om 

bolletjes te ontdooien in de magnetron. 

Zet om 11 uur de frituur aan. Vanaf  het moment dat het vet heet is kunnen er snacks 

besteld worden. 

Middag 

Tijdens de middag zal je eerst nog koffie en frisdrank verkopen en snacks uit de 

frituur. 

Kijken of er dingen bijgevuld kunnen worden zoals frisdrank, snoep en chips. 

Bij Groen-Geel gelden de volgende schenktijden vallend binnen de Drank- en 

Horecaverordening gemeente Wormerland (d.d. 31 januari 2017):  

Zaterdag tussen 14.00 en 24.00 uur 

Zondag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 24.00 uur 

Het is alleen toegestaan om zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken twee uur 

voor, tijdens en tot twee uur na de hoofdactiviteit behorend tot de statutaire 

doelstelling van de vereniging. 

 

Korfbalvereniging groen geel zet in op verantwoord alcoholgebruik. 

Hierbij is zeer belangrijk dat er geen alcohol wordt geschonken aan jeugd onder de 

18 jaar.  Mocht uit controle door de gemeente blijken dat dit wel gebeurt, dan kan 

de vereniging een zeer forse boete krijgen en bij herhaling kan zelfs de 

tapvergunning worden ingetrokken. Ook mogen er op de uren dat er alcohol wordt 

geschonken geen personen onder de 18 jaar aanwezig zijn achter de bar. 

Er is ook een cursus ‘verantwoord alcohol schenken’.  

Deze onlinecursus geeft je een aantal voorbeelden hoe om te gaan met jongeren 

onder de 18 jaar die drank willen bestellen en andere voorbeelden om tot 

verantwoord alcohol gebruik te komen. Zie de volgende link: 

Http://kvgroen-geel.nl/club-info/iva-online 

Via onderstaande link kun je zien hoe je een perfect biertje tapt: 

http://wearehoreca.nl/biertappen-kan-je-leren/ 

http://kvgroen-geel.nl/club-info/iva-online
http://wearehoreca.nl/biertappen-kan-je-leren/
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Avond 

Tijdens deze dienst zal er veel keukenwerk zijn en meer frisdrank en alcohol verkocht 

worden.  

Korfbalvereniging groen geel zet in op verantwoord alcoholgebruik. 

Hierbij is zeer belangrijk dat er geen alcohol wordt geschonken aan jeugd onder de 

18 jaar.  Mocht uit controle door de gemeente blijken dat dit wel gebeurt kan de 

vereniging een zeer forse boete krijgen en bij herhaling kan zelfs de tapvergunning 

worden ingetrokken. Ook mogen er op de uren dat er alcohol wordt geschonken 

geen personen onder de 18 jaar aanwezig zijn achter de bar. 

Als de dienst is afgelopen moet de kantine afgesloten worden. 

Alles opruimen en schoonmaken zoals de keuken, de gemeenschappelijke ruimte, 

de tapinstallatie en achter de bar. De kas afsluiten (zie hoofdstuk 6). 

Tafels en bar afnemen/schoonmaken! 

Frituur op nul zetten. Zie foto bij frituur aan zetten 

De stop van de afwasmachine eruit trekken en de linker knop indrukken. 

Alle lichten uitzetten. Als u het licht ‘looppad kantine’ aan laat staan heb je licht om 

naar de kantinedeur te lopen. Onder het sleutelkastje zit de knop ‘looppad kantine’ 

en kun je de tl-lampen uitzetten. 

Controleren of alle sleutels in het sleutelkastje hangen en dat alle deuren gesloten 

zijn. 

Sleutel 15 is van de nooddeur in de kantine en daar hangt geen sleutel van in het 

kastje. 

Bar algemeen 

Tijdens jeugdwedstrijden (tot en met de aspiranten) wordt in de pauze limonade 

gemaakt voor beide partijen. 

Aan de jeugd onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht, vraag altijd 

naar een identiteitsbewijs bij jeugdige klanten. 

Bier 

De twee tapbieren die bij Groen-Geel worden geschonken zijn van Heineken. Een 

gewoon biertje en een speciaal seizoensbiertje. 

Wanneer mensen om een biertje vragen dan schenken wij standaard een ‘gewoon’ 

tapbiertje. Schenk alleen iets anders als mensen er specifiek om vragen. 

In de koelkast achter de bar staan ook nog zes biervarianten in fles (inclusief de 0%-

varianten). 

Mochten er problemen zijn met het (tappen van) bier, waarschuw dan altijd de 

leidinggevenden van de kantine. 
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Omschakelen van biertank 

 

 

Trek de hendel met het bolletje naar je toe, draai deze een kwartslag tegen de klok 

in. 

Nu is de toevoer afgesloten.  

Draai de twee zwarte kraantjes dicht. Eén goed zichtbaar op de foto, de andere zit 

aan de onderkant. 

Deze moeten dicht staan. Anders stroomt het bier uit de leiding! 

Op de aansluiting van de tank zit de koppeling. Aan de zijkant van de koppeling 

zitten 2 ringen. 

Trek de ringen naar je toe waardoor je de hendels vrij naar achteren kunt doen. 

Indien je de ringen niet naar je toetrekt kan de hendel niet naar achteren, omdat de 

hendel geborgd is tegen losschieten. 

Zet de koppeling op de volle tank en druk de koppeling goed aan.  

De hendels moeten nu weer naar voren gezet worden. Controleer of de koppeling 

goed vast zit. De hendel met de ringen eraan zou weer in de begin positie moeten 

komen. 

Doe het bovenste zwarte kraantje open in de richting van de leiding. 

Trek de hendel van de volle tank een beetje richting de keuken en zet deze recht, 

zoals de beginstand op de foto. Nu kun je weer bier tappen. 
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Vertrouw je het niet, vraag dan of iemand je kan helpen (die het al eerder het 

gedaan). 

Speciaal biervat vervangen  

 

 

 

Op de grijze koppeling zit aan de zijkant een zwarte knop. Druk die naar de zijkant. 

Nu wordt het koolzuur afgesloten en kun je de koppeling losschuiven. Nu komt deze 

los van het vat. 

 

 

Aan de zijkant van de tapkraan zit een knopje. Druk deze in. 

Nu zal het klepje open gaan en zie het resultaat zoals de bovenstaande foto. 

De zwarte tuit en het oranje gedeelte kun je los trekken uit zijn klemmetjes. 
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Nu kan je in de koelkast het witte slangetje uit de tap trekken. 

 

Voer van het nieuwe vat het slangetje in zijn geheel weer door de oranje opening. 

Het plastic beschermkapje op de tuit er niet af trekken. 

Het slangetje komt nu uit de tapkop.  

Druk het oranje gedeelte en de zwarte tuit in de klemmetjes. Verwijder nu de plastic 

bescherming van de taptuit. 

Doe het klepje voorzichtig dicht. Moet je veel kracht gebruiken, dan zit de slang en 

het tuitje niet goed in zijn klemmetjes. 

Op het vat moet je de verzegeling op het vat lostrekken. 

Schuif de koppeling over het vat. 

Druk het zwarte knopje naar de zijkant. Nu zal het koolzuur op het vat komen te 

staan. 

Je kunt weer verdergaan met tappen. 

Koolzuur verwisselen 

Mocht je geen druk hebben op het vat, dan is het koolzuur op. 

Aan de rechterkant achter de vuilnisbak zit de koolzuur fles. 

Draai boven op de fles de fles dicht. 

Draai de koppeling van de rode slang  los van de koolzuurfles.  

Draai nu de koppeling van de rode slang aan de nieuwe koolzuurfles. 

Draai de koppeling goed aan. Draai de fles open. 

Controleer nu of er geen koolzuur via de koppeling lekt. 

Tap is klaar voor gebruik. 
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Frisdranken 

Gekoelde frisdranken bevinden zich in de koelkasten achter de bar. 

Flesjes Chocomel en Fristi eerst goed schudden alvorens te openen. 

Lege flesjes kunnen in de lege kratten worden gezet (achter de bar of achter in het 

magazijn). 

Indien er frisdranken moeten worden bijgevuld dan staan die in het magazijn achter 

de keuken van de kantine. Let op het first in first out systeem, om verouderde 

voorraden te voorkomen. 

In het magazijn kunnen volle kratten met lege flesjes worden gezet. Gaarne een 

leeg krat weer terugzetten achter de bar.  
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5. Afsluiten kantine 

Afsluiten kassa 

Als je de laatste dienst hebt moet ook de kassa afgesloten worden. 

 

Als je op de hoofdpagina bent zie je rechtsboven ‘beheer’ staan druk deze in. 

Nu verschijnt een volgend scherm met ‘kas’, druk deze in. 

Druk nu op ‘contant uit’ en voer hier het bedrag wat op het briefje staat van het 

ontvangen wisselgeld in. Doe dit bedrag in een apart plastic zakje met het briefje 

van het wisselgeld van deze dag erin. Dit liefst zo groot mogelijk. 

Tel nu de rest van het geld en noteer dit op de kasstaat. Deze briefjes liggen naast 

de vriezer met ijsjes. Je mag 5, 10 en 20 cent laten zitten (tenzij je denkt dat er wel 

erg veel klein geld in de kassa blijft). 

Doe de kasstaat met daarop de datum en het ontvangen geld in een plastic zak. 

Doe dit zakje en het aparte zakje voor het wisselgeld in de brievenbus. De 

brievenbus bevindt zich achter de frisdrank in het voorraadhok. 

Om de kassa helemaal af te sluiten druk op ‘kassabeheer’ en op ‘afsluiten’. 

Nu wordt de kassa afgesloten. 

Alarm aanzetten 

Voordat je het alarm aanzet moet je controleren of alle deuren en ramen gesloten 

zijn. 

Is dit niet het geval dan kan het alarm niet aangezet worden.  

Om het alarm aan te zetten hou je het zwarte palletje kort (0,5 seconde) voor cijfer 

5. Als er nog deuren of ramen open zijn krijg je nu in het display te zien in welke zone 

er deuren of ramen niet goed zijn afgesloten. 

 

Als het alarm wel wordt geactiveerd hoor je een geluid. Je kunt nu naar buiten 

lopen en de deur op slot draaien, je hebt hier 30 seconde voor.  
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Lukt het nog steeds niet om het alarm erop te zetten, dan kun je bellen met:  

Familie Hanegraaf   075-6425086  

Jos Koot    06-53236870 

Sleutels wegbrengen 

De sleutels moeten nu ingeleverd worden bij de fam. Hanegraaf op Orchisstraat 58.  

Dit doe je aan de voorkant in de witte brievenbus. 
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6. Keukenapparatuur en producten klaarmaken  

 

Koffiezetapparaat 

Het koffiezetapparaat staat altijd aan. 

 

Om een kop koffie te maken zet je een plastic kopje onder de uitgang. 

Druk nu het knopje ‘koffie’ in (dit is het bovenste knopje van de drie) en er zal een 

kop koffie in het kopje komen. 

Voor een kan koffie zet je een kan onder de uitgang en druk je op de knop ‘kan 

koffie’. Nu zal de kan zich vullen. 

Mocht je nu de verkeerde knop in hebben gedrukt, dan zit er linksboven een stop 

knop. Druk deze in en de handeling gaat stoppen. 

Voor thee zet je een theekopje (glazen kopje) onder de uitgang en drukt de knop 

‘heet water’ in. Nu zal het glas gevuld worden met heet water. Diverse smaken thee 

staan naast het koffiezetapparaat. 

Voor een kan thee zet je de kan onder de uitgang en drukt de knop ‘kan heet 

water’ in. 

Druk je de verkeerde knop in dan zit linksboven een stopknop. Druk deze in en de 

handeling stopt. 

Vervangen pakken koffie 

Aan de rechter zijkant van het apparaat zit een knop om de deur mee open te 

maken. 
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In de koelkast liggen 1 à 2 pakken koffie. 

Haal eerst het lege pak eruit. 

 

Het nieuwe pak goed schudden, je trekt het pak open bij het gat wat in de 

verpakking zit. 

Nu komt er een tuitje tevoorschijn. 

Klap het tuitje om en zorg dat deze goed vastklemt in de verpakking. Er zit een 

uitsparing aan de onderkant. 

Plaats nu het pak terug op de manier zoals op de foto. Dus de verwijderde uitsparing 

aan de achterkant. 

Doe de deur dicht en je kunt weer kopjes koffie maken. 

Aanzetten afwasmachine 

Zet de stop in de afwasmachine. 

Druk op de middelste knop om het water te vullen en op temperatuur te laten 

komen. 
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De ledlamp boven de middelste knop gaat branden en het opvullen en opwarmen 

begint. 

Boven de rechterknop zitten ook twee ledlampjes. Als de linker led gaat branden is 

de afwasmachine klaar voor gebruik. Dit opvullen en opwarmen kan 3 kwartier 

duren. 

Als je de afwasmachine gaat gebruiken vul je de manden en zet deze in de 

machine. Daarna druk je op de rechterknop en gaat deze zijn programma 

afdraaien. Boven de rechterknop staan beide ledlampjes aan. Na het afdraaien van 

zijn programma zal het rechter ledlampje weer uitgaan en kun je de spullen 

opruimen. Wel even controleren of de spullen schoon zijn. 

Aanzetten frituur 

Rond 11 uur kan de frituur aan. Je draait de knop van de frituurpan waar frituurvet in 

zit naar 170°en laat deze opwarmen. Het oranje lampje zal aangaan in combinatie 

met het groene lampje. Als het oranje lampje uitgaat is de frituur op temperatuur en 

kun je deze gebruiken.  
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De afzuigkap moet dan ook meteen aan. De knop om deze aan te zetten zit 

linksboven. Stand 1 is de hoogste stand. 

 

 

 

 

 

Producten klaarmaken 

Tosti’s  

Het maken van tosti’s. 

Leg een plak brood neer, daarboven op een plakje kaas en een plakje ham. Daar 

weer bovenop een plak brood en de tosti is klaar. 

Als er een tosti besteld wordt maak je het tosti ijzer open en doet de tosti erin. 

De bereiding tijd is rond de 3,5 minuut. Als het tosti apparaat nog niet warm is zal dit 

iets langer zijn en als het apparaat regelmatig wordt gebruikt zal het de 3,5 minuut 

zijn. 
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Broodje kaas of ham 

Pak een bolletje en besmeer deze met boter. Leg er daarna een plak kaas of ham 

op. Geef het belegde broodje met een servet erom aan de klant. 

Frikandel 

Deze kun je vinden in de vriezer in de keuken. Als je de frikandel in de frituurmand 

doet en deze laat zakken in het hete frituurvet duurt het 4 minuten voor de frikandel 

klaar is. Ook als de frikandel gaat drijven in het vet is deze klaar.  Deze kunnen los 

verkocht worden of met een broodje. Als je de frikandel los verkoopt leg je deze in 

een plastic bakje. Verkoop je de frikandel met brood snij je de frikandel doormidden 

en legt deze in het broodje. Om afwas te voorkomen geef je het broodje met 

daaronder een servet aan de klant. Vaak willen de klanten er een sausje bij deze 

liggen in de kleine koelkast in de keuken. 

Kroket 

De kroketten liggen in de vriezer. Leg deze in de frituurmand en laat deze zakken in 

het hete frituurvet. Na 5 minuten is de kroket klaar. Om de tijd te meten kun je de 

timer die hangt aan de vriezer starten en na 5 minuten gaat er een geluid om aan te 

geven dat de kroket klaar is. De kroket kan los verkocht worden. Dan leg je de kroket 

in een plastic bakje. Of met een broodje dan leg je de kroket in een broodje. En 

geeft het broodje met daaronder een servet aan de klant. 

Hamburger 

Ook de hamburgers liggen in de vriezer in de keuken. Het bakken van een 

hamburger in het frituurvet duurt ongeveer 4 minuten. Als de hamburger gaat drijven 

is deze klaar. Serveer de hamburger los in een plastic bakje. Of doe de hamburger 

tussen een broodje en serveer dit aan de klant met een servet eronder.                                

Mega mix 

Deze liggen voor verpakt in de vriezer. Leg de producten in de frituurmand en laat 

de mand in het hete vet zakken. Na 4 tot 5 minuten is deze klaar. Prestenteer de 

mega mix op een zilveren schaal.  

Kaassouffles en bitterballen 

Leg de bitterballen of souffles in de frituurmand en laat deze zakken in het hete vet. 

De producten zijn na 4 minuten klaar. 


