
Richtlijnen kantinewerkzaamheden ochtend. (08:00-13:00) 

 

 Indien nodig verwarming op 18 graden zetten.  

 Kijk of er elftallen/ of zeventallen spelen. Pauzetijden in de gaten 

houden, staat op rooster wat is aangeplakt op grote koelkast. Wanneer 

er elftallen spelen, gelijk aan het begin van de ochtenddienst water 

opzetten. Thee voor de elftallen en ranja voor de zeventallen. Haal na 

afloop de lege houders weer op uit de kleedboxen. 

 Kassalade met wisselgeld staat in de opslag van de kantine (deur in 

keuken). Kassalade in kassa doen en sleutel op ‘’REG’’ draaien. 

 Broodjes kaas uit de vriezer halen (+/-10stuks) 

 Om 11:00 uur de frituur op 180 graden zetten, en de afzuiging aan doen. 

Patat en kroketten worden in de rechter friteuse gebakken en 

frikandellen en hamburgers links.  

 Ook om 11:00 uur, 10 gehaktballen kort (+/- 10 minuten) in de 

magnetron daarna  in warm water doen en aanmengen met drie 

eetlepels jus korrels die in het kastje van de keuken staan. 

 Aan het einde van de ochtenddienst controleren of alles in de koelkasten 

nog voorradig is, zo niet dan aanvullen vanuit de opslag. (grote flessen 

fris uit koelkast keuken aanvullen)  

 Graag voor overdracht middagploeg de afwas wegwerken en indien 

nodig een doekje over de tafels en bar halen.  

 Indien nodig de prullenbakken legen in de container. Staat aan het einde 

van de kleedboxen. 

 Drinken voor de scheidsrechters in de ochtend aanslaan op kassaknop 

‘’eigen rekening’’  

 LET OP! Er mag tijdens de kantinediensten geen jeugd onder de 18 jaar 

zich achter de bar bevinden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Richtlijnen kantinewerkzaamheden middag. (13:00-18:00) 

 

 Kijk of er elftallen/ of zeventallen spelen. Pauzetijden in de gaten 

houden, staat op rooster wat is aangeplakt op grote koelkast. Thee voor 

de elftallen en ranja voor de zeventallen. Let er op dat er tijdig 

voldoende water wordt opgezet voor de thee. Haal na afloop de lege 

houders weer op uit de kleedboxen. 

 Gedurende de middag in de gaten houden of er nog voldoende fris en 

bier in de koelkast staat. Bier graag plank voor plank leegmaken en dan 

pas aanvullen. 

 Hou er rekening mee dat er in de pauze bij wedstrijden van RWF 1 veel 

koffie wordt gedronken. Zet daarom voor dat de pauze begint al enkele 

thermoskannen met koffie klaar.  

 Tijdens wedstrijden mag er geen alcohol mee naar buiten en geen 

glaswerk. Communiceer dit duidelijk richt de klant. 

 Laat de bar en keuken netjes achter voor diegene die je in de namiddag / 

begin avond aflost. 

 LET OP! Er mag tijdens de kantinediensten geen jeugd onder de 18 jaar 

zich achter de bar bevinden.  

 
 

 

 

 


