
 

 

TROMP SOOSDIENST – ABC  

Afrekenen  

Als iemand iets bestelt, is het regel direct af te rekenen. In uitzonderingsgevallen 
(groepsbestellingen) kan met een turflijstje gewerkt worden. Er zijn drie pinapparaten 
die in de linkerstelling in het voorraadhok staan. Er kan uitsluitend met pin worden 
betaald.  

Afsluiten  

In de Tromp-bibliotheek op de Tromp-website (eerst inloggen) en op de deur naar het 
voorraadhok vind je een checklist voor het afsluiten van de soos.  

Het belangrijkste is dat alle apparaten zijn uitgeschakeld, de vaatwasser leeg is gehaald 
en het water eruit is gepompt. De ramen (ook bovenlichten) en deuren moeten worden 
afgesloten. De meest elementaire gebruiksvlakken (bar/aanrecht/wasbakken/tafels) 
moeten schoon zijn.  

De sleutelbos met de tag voor soos en voorraadhok deponeren in de gleuf van het 
bovenste kluisje rechts in de kluisjeswand boven in de gang naar de kleedkamers.  

Afval afvoeren  

Aan het eind van zaterdag- en zondagmiddag en woensdagavond de vuilniszak uit de 
afvalbak in de bar afvoeren naar de zwarte restafvalcontainer achter huisje 
Aukema en een nieuwe zak in de bak doen (voorraad in de onderste la van het 
ladenblok links in de keuken).  

Afval scheiden: papier, plastic, en glas 

In de hal van de soos staan een krat voor oud papier (karton graag platmaken) en een 
ton met gele zak voor plastic afval. Glas wordt verzameld in de blauwe bak in de 
rechterstelling in het voorraadhok.  

Afwasmachine  

Boven de vaatwasser hangt een uitgebreide instructie. Als je als eerste dienst hebt, is 
het aanzetten van de vaatwasser een van de eerste dingen die je moet doen.  

Het duurt ca. 45 min. voordat het water in de machine voldoende opgewarmd is om 
verantwoord te kunnen afwassen. Het apparaat zorgt zelf voor toevoer van wasmiddel. 
Extra (speciale) rekken vind je onder de vaatwasser. Als je als laatste dienst hebt, moet 
je niet vergeten de vaatwasser leeg te pompen. Zie de instructie.  



Afzuigkap  

De aan/uitknop van de afzuigkap vind je in de keuken meteen links, stand 4 is prima. 

Alcoholische dranken  

Alcoholische dranken (bier/wijn, etc.) mogen uitsluitend verkocht worden aan 18-jarigen 
en ouder. Vraag bij twijfel naar een ID-kaart! 

Appeltaart  

In de diepvrieskast staan appeltaarten. Appeltaarten hebben 24 uur nodig om te 
ontdooien in de koelkast, of 4 uur buiten de koelkast. Bevroren taarten kunnen snel 
worden ontdooid in de magnetron, of 20 min. in een voorverwarmde oven 165	 graden.  

De appeltaarten zijn voorgesneden in 10 punten. Slagroom erbij is gratis. Controleer of 
het spuitdopje schoon is en zo niet, spoel het eerst even af met heet water. Ook na 
gebruik het spuitdopje afspoelen. Altijd weer terug in de koelkast in het voorraadhok 
plaatsen.  

Bardienstencoördinatie  

De coördinatie van de bardiensten wordt gedaan door Paul Arnold (06-4722 8501). Voor 
vragen/opmerkingen over bardiensten bij voorkeur mailen naar bardienst@ctromp.nl.  

Bevoegdheid en verantwoordelijkheid bardienstvrijwilliger  

Als bardienstvrijwilliger ben jij alleen bevoegd om je achter de bar te bevinden. Sta niet 
toe dat leden zich ongevraagd achter de bar en in het voorraadhok begeven. Bij 
plotselinge grote drukte mag je leden vragen je te assisteren.  

Het komt wel eens voor, dat bij beëindiging van de openstelling van de bar er nog roeiers 
na willen blijven in de soos. Dat mag alleen als er een lid bij is dat de beschikking heeft 
over de voordeursleutel (tag) van de soos.  

Sluit in dat geval toch alles af (barkoelkasten, apparatuur, deur voorraadhok, ramen) en 
geef de sleutelbos niet af. Ook niet als aangeboden wordt alles wel te zullen afsluiten. Jij 
hebt de verantwoording voor het afsluiten van bar en voorraadhok. Deponeer de 
sleutelbos in de gleuf van het bovenste kluisje rechts in de kluisjeswand boven in de 
gang naar de kleedkamers.  

Bier 

De spoelbak in de bar mag alleen gebruikt worden voor het spoelen van bierglazen. In 
het water een zeepblokje doen. De zeepblokjes liggen in een van de laden onder de 
Rombouts koffiemachine. Bierglazen alleen gebruiken voor bier. Bierglazen mogen niet in 
de vaatwasser!  

Coldpack  

In de diepvrieskast in het voorraadhok liggen coldpacks. Je kunt die verstrekken als 
iemand daar om vraagt. Geef er een theedoek bij, de coldpacks mogen niet direct op de 
huid worden geplaatst.  



Emballage/lege flessen  

De kleine lege flesjes graag terugzetten in de kratten in het voorraadhok. 
Chocomelflesjes graag even omspoelen voordat je ze in het kratje zet ter vermijding 
van fruitvliegjes.  

Frituur  

Er worden alleen bitterballen en kroketten verkocht. Hiervoor wordt één frituurpan 
gebruikt.  

Naar frituur wordt door een vaste groep gevraagd op zaterdag rond 12.00 uur. Zorg dat 
je omstreeks 11.45 de frituur aanzet voor opwarming naar 180 graden.  

Frituur wordt verder niet vaak gevraagd. Als er incidenteel iemand om een kroket of 
bitterbal vraagt, mag je dat ‘weigeren’. Voor 1 kroket de frituurpan aanzetten is niet 
nodig.  

Kan koffie/heet water  

Naast kopjes koffie (espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato) en thee is het ook 
mogelijk een kan filterkoffie of een kan heet water te serveren. Let op dat je in de oranje 
waterkannen geen koffie doet. Koffie- en theeglazen staan in de kasten achter de bar, 
linksboven. Bekers voor lungo en cappucino (en kleine kopjes voor espresso) staan op de 
Rombouts koffiemachine en in de kasten achter de bar rechtsboven. Bekers voor warme 
chocolademelk en glazen voor latte macchiato staan daar ook.   

Koelkasten(bar)/sleutels  

De Gamko-koelkasten onder de bar zijn voorzien van sloten. De sleutel aan de 
sleutelhanger met reddingsboei hangt aan het sleutelrekje dat meteen links aan de 
stelling in het voorraadhok hangt. De laden van een blok moeten alle drie worden 
geopend in de volgorde 1, 2, 3, boven naar beneden, ook al heb je alleen de middelste la 
nodig. Sluiten in dezelfde volgorde, dat werkt het beste. 

Koffiezetten  

Met de Rombouts koffiemachine en de Latizz melkopschuimer maak je lungo (zwarte 
koffie), cappuccino en latte macchiato. Er ligt een instructiekaart op de bar.  

Er wordt ook filterkoffie geschonken: er staat een Bravilor koffiezetapparaat in de 
koffiehoek. Dit apparaat is aangesloten op de waterleiding. Het tapt automatisch water 
op het moment dat je het apparaat aanzet. Doe voor een volle pot twee scheppen koffie 
met een kop erop in het filter. Filters vind je in de linkerbovenla onder het 
koffiezetapparaat. Koffie zit in het grote blik naast het koffiezetapparaat.  

Zorg dat op zaterdag en zondag (bij een normale opkomst van roeiers) even voor half 11 
zo'n 6 à 8 kannen gevuld met koffie klaar staan. Om 12 uur komt de tweede lichting 
roeiers, dan zijn 3 kannen voldoende, de vraag neemt na de lichting van 12 uur sterk af. 
Vanaf dat moment is het voldoende om 1 kan klaar te hebben staan.  

 



Kroketten - zie frituur  

Lichtknopjes 

Er hangen drie lichtschakelaars/dimmers op de U-balk in de bar: 
een dimmer voor de barverlichting een voor de zaalverlichting, en een voor de lichtbak. 
I is aan: meerdere keren indrukken geeft een andere lichtkleur 
* is dimmen 
O is uit 
  
Logboek  

Op het rechterbuffet achter de bar ligt een logboek. Daarin kun je notities maken over 
producten die op zijn of over andere zaken die je opvallen. De leden van de 
sooscommissie lezen deze berichten en zullen waar nodig actie ondernemen.  

Openen  

Als je als eerste bardienst hebt, is het van belang dat je de afwasmachine aanzet, de 
Latizz melkmachine volgens aanwijzing opwarmt en doorspoelt, de koelkasten onder de 
bar opent (weekend en woensdagavond), pinapparaten op de bar zet, twee potten koffie 
zet, en zonodig wat voorraden aanvult zoals suiker, melkcups, thee.  

Pinapparaat  

Er zijn drie eenvoudig te bedienen pinapparaten die in de linkerstelling in het 
voorraadhok staan. De instructie zit erbij. Er kan uitsluitend met pin worden betaald. 

Pleisters en paracetamol  

in de la links van de Rombouts koffiemachine ligt een groen EHBO-doosje met pleisters, 
schaar, jodium en strips paracetamol.  

Prijslijst  

De prijslijst hangt op de achterwanden in de bar en staat in klein formaat op de bar. 

Schoonmaken  

Bij de beëindiging van de openstelling van de bar is het van belang dat de bar en de 
tafels schoon zijn, het aanrecht is opgeruimd (ook in de keuken) en de lekbak in het 
buffet en onder de Rombouts koffiemachine schoon zijn. Je hoeft in principe geen vloeren 
te dweilen, daar is een schoonmaakbedrijf voor ingehuurd. Maar als je lekker wilt 
poetsen, ga gerust je gang.  

Schoonmaakmiddelen staan in de keuken naast de vaatwasmachine. Handdoeken, 
theedoeken en vaatdoekjes vind je in een van de bovenste lades in het rechterbuffet 
achter de bar.  

Sleutels  

Heb je als eerste bardienst op zaterdag- of op zondagochtend, en op maandag- t/m 
vrijdagochtend, dan krijg je van Nellie Kamer (06-5119 6834) van de sooscommissie een 



code waarmee je het hangslot van het kluisje rechtsboven in de gang naar de 
kleedkamers kunt openen.  

In het kluisje zit de sleutelbos met de tag waarmee de voordeur van de soos en de deur 
van het voorraadhok kan worden geopend. De voordeur gaat open door de tag voor het 
oog te houden. Zet de deur op een haak, zodat hij niet weer in het slot valt. 

Doe het kluisje meteen weer dicht en verander de cijfercode zodat het ook echt 
op slot zit.  

Heb je als laatste bardienst gedaan, dan ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van 
het voorraadhok en de soos. Er hangt een checklist afsluiten op de deur van het 
voorraadhok, hij zit ook in de zwarte informatiemap. De sleutelbos deponeer je na 
afsluiten weer in het sooskluisje, in de gleuf in het deurtje.  

Sleutelrekje 

Een sleutelrekje met diverse sleutels hangt in het voorraadhok, meteen links aan de 
stelling.  

Sooscommissieleden  

Zie ‘Leden zoeken Leden’ en filter op ‘Sooscommissie’. De lijst zit ook in de zwarte 
informatiemap die in de bar ligt. 

Thee/limonade voor jeugd  

Op zaterdag en zondag wordt thee in een grote theepot (of limonade in een kan) gratis 
aan de jeugd verstrekt. Gebruik hiervoor de waterkoker op het aanrecht. De theepot en 
de doos met theezakjes voor de jeugd staan in de keuken, evenals de limonade en de 
kan.  

De coördinatoren melden zich hiervoor, maar het is fijn als je alles al paraat hebt zodat 
ze niet lang hoeven te wachten. 

Theedoek/handdoek/vaatdoek  

In een van de bovenste lades van het rechterbuffet achter de bar vind je handdoeken, 
theedoeken en vaatdoekjes. Deze worden door leden van de sooscommissie gewassen. 
Wees niet zuinig met schone doekjes. In de keuken staat een wasmand voor vuil goed. 
Zorg ervoor dat je geen vochtige doeken in de wasmand doet, maar hang ze eerst aan 
de rand van de wasmand.  

Tosti’s bakken  

In de diepvrieskast in het voorraadhok liggen voorbereide tosti's: bruin brood, ham/kaas 
of kaas. Tosti ca. 45 seconden in de magnetron ontdooien. Een (ontdooide) tosti bakken 
duurt ca. 5 min.  

In de koelkast staan sauzen (ketchup, curry, pittige saus). Snijd de tosti 1x schuin door 
voordat je hem serveert en geef er een servetje bij.  

 



Tromp-maaltijd  

Op woensdagavonden in de periode van 1 april tot 1 oktober. Aanmelden via het 
besloten gedeelte van de Tromp-website, uiterlijk maandagavond om 22.00 uur.  

Eventueel aanmelden via Tromp-maaltijdcoördinator Ruth Koornneef, mail: 
trompmaaltijd@ctromp.nl.  

Verwarming  

De verwarming is ingedeeld in blokken van 2 uur.  
Bij het activeren van de verwarming (thermostaat) gaat de temperatuur omhoog. 
Als het blok afgelopen is en indien gewenst: opnieuw activeren. 

Voorraad  

In principe staan alle voorraden in het voorraadhok. Mocht je iets missen, schrijf het dan 
in het logboek, dat op het rechterbuffet achter de bar ligt.  

Warme chocolademelk  

Pakken chocomel staan in de koelkast en meer in de rechterstelling in het voorraadhok. 
Als volgt te verwarmen: grote metalen kannetje iets meer dan halfvol doen, 
rechterstoompijpje van de Rombouts koffiemachine in het kannetje, knop indrukken tot 
het lampje uitgaat. Voldoende voor twee gele chocomelbekers. Stoompijpje 
schoonmaken met een schoon vaatdoekje.  

Wifi 

De wifi-code (voor zowel Tromp 1 als Tromp 2) is alleenleden (aan elkaar). 

Zonnescherm  

Het zonnescherm moet door de laatst dienstdoende worden ingehaald met de 
afstandsbediening die aan de U-balk in de bar hangt, naast de Rombouts koffiemachine.  

 
Sooscommissie 
mei 2021 


