
Barhoofd zaterdagochtend, zaterdagmiddag of zondag (aantal keer per seizoen). 
 
Frequentie:  
Elk barhoofd draait een aantal keer per seizoen een ochtend of middagdienst. De diensten worden 
ingevuld naar je beschikbaarheid.  
 
Inhoud zaterdagdiensten: 
Als barhoofd geef je leiding aan de vrijwilligers (ouders van jeugdleden) die dienst draaien tijdens de 
wedstrijden van hun kind. De kantine is belangrijke sfeerbepaler voor onze club!. 
 
‘s Morgens haal je de kas op bij de penningmeester, richt je de (digitale) kassa in, zorg je voor een 
gezellig muziekje en leg je alvast het fruit, de broodjes en de kroketten etc klaar. Ondertussen zet je 
koffie en thee voor de ouders (en opa’s en oma’s) van onze jongste leden, de benjamins. Ook deel je 
consumptiebonnen uit aan de scheidstrechters. De ingeroosterde vrijwilligers leg je uit hoe het koffie-
apparaat, de kassa en de frituur (inclusief tosti-apparaat) werkt en zorgt voor een fijne sfeer. ‘s Middags 
gaat de tap open en worden er lekkere 0.0- en reguliere biertjes getapt.  
 
Als barhoofd lever je een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Ook HSD draait volledig op vrijwilligers! 
Zonder kantinebezetting zou het er lang niet zo gezellig zijn! Het werk als barhoofd is niet moeilijk en het 
fijne is dat er in het clubhuis ook altijd tijd is voor gesprekken met inhoud. We zijn immers allemaal 
ouders van hockeyende kinderen, hebben ouder wordende ouders, drukke banen en/of studies. Achter 
de bar wordt veel lief en leed gedeeld.   
 
Aan het einde van elke zaterdag, inventariseer je de voorraad en poets je samen met de vrijwilligers het 
aanrecht en de bar. De vloer van het clubhuis wordt traditiegetrouw geveegd door het team wat als 
laatste speelt. Daaraan moet je ze wel even helpen herinneren ;-). Daarna sluit je samen met de 
gastheer/gastvrouw van het bestuur het clubhuis en breng je de kas bij de penningmeester. 
 
Inhoud zondagdienst: 
Het grote verschil met de zaterdagdiensten zijn de spelers. Op zondagen spelen er namelijk alleen 
senioren-teams. Het is altijd een gezellig samenzijn van jeugdige volwassen en veteranenteams. Ook 
oud-leden laten regelmatig hun gezicht zien op de zondagen. De spelers zorgen zelf voor het vervullen 
van de bardiensten voor en na hun wedstrijden. De derde helft is belangrijk op zondag en duurt 
regelmatig langer dan de eerste en tweede helft bij elkaar. Het bruin fruit (de befaamde HSD-
snackschotel) en het bier is populair op zondag bij zowel onze leden als bij de leden van de bezoekende 
clubs. Op mooi-weer zondagen worden er regelmatig mosselen gegeten of een bbq verzorgd. Dat 
regelen de leden zelf. Sfeer en gezelligheid zijn op zondag net zo belangrijk als sportiviteit! 
 
Door het jaar heen 
Voorafgaand aan elke festiviteit op HSD wordt er geïnventariseerd welke barhoofden ingezet kunnen 
worden. Denk aan jongste-jeugddag, familiehockeydag met bbq, sinterklaas en de nieuwjaarsreceptie. 
Altijd erg gezellige dagen!  
 
Help ons! 
 
Floor, Ramona, John, Marius, Saskia.    
 
    


