
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van Schutterij St. Gertrudis 

Amstenrade 

 

 

 

 



Jeugdplan  

Schutterij St. Gertrudis 

Amstenrade 

 

Jong St. Gertrudis. 

Jong St. Gertrudis is het jeugdkorps voor jongens en 

meisjes tot 12 jaar. Met georganiseerde repetities 

worden jeugdleden warm gemaakt voor de 

schutterscultuur. De muziekrepetities, zowel gezamenlijk 

als individueel, vinden hoofdzakelijk plaats op maandag- 

middag/avond. Daarnaast krijgen de jeugdleden ook 

regelmatig exercitie- en schietoefeningen aangeboden.  

Gezamenlijke repetities vinden plaats op de laatste 

maandag van de maand van 16:30u tot 17:15u. Tijdens 

deze repetities kunnen geïnteresseerden, ook vriendjes 

en/of vriendinnetjes, kennismaken met JSG.   

 

Muzikale begeleiding JSG 

Tijdens de gezamenlijke repetities van JSG worden de 

jeugdleden begeleid in het samen maken van muziek. 

Op een speelse manier worden relatief makkelijke ritmes 

geoefend waarmee het gevoel voor marsmuziek wordt 

aangeleerd. Deze ritmes worden afwisselend gespeeld 

op snare-trommel, overslag en bekkens. Naast de 

slagwerkbegeleiding, worden de jeugdleden ook 

gestimuleerd  om op blaasinstrumenten te spelen, die 

deels voor dit plan extra zijn aangeschaft. 

 



 

Muziekopleiding 

Na een kennismaking bij JSG start de individuele 

muziekopleiding. Jeugdleden maken een keuze voor 

een instrument en de schutterij biedt per leerling een 

passende opleiding. De individuele lessen duren 20 

minuten en worden in overleg met leerling, ouders en 

instructeur gepland.  

Tijdens de individuele opleiding blijven de jeugdleden tot 

12 jaar deel uitmaken van JSG.  

 

Activiteiten JSG 

JSG kan (afhankelijk van de bezetting) als jeugdkorps 

optreden tijdens activiteiten in eigen dorp. Denk 

bijvoorbeeld aan lampionnenoptocht St. Maarten, 

fietsoptocht Koningsdag en Paaseierenrapen. Daarnaast 

kan JSG ook deelnemen aan de wedstrijden voor 

jeugdkorpsen tijdens schuttersfeesten.  

 

Stage Drumband St. Gertrudis  

Jeugdleden tot 12 jaar kunnen vanaf hun deelname aan 
JSG ook stage lopen bij de drumband van de schutterij. 
Dit kan afhankelijk van de bezetting met instrumenten of 
vlaggen. Daarnaast krijgen leden van JSG ook de kans 
om tijdens schuttersfeesten als bordjesdrager voor de 
schutterij te lopen.  
 
 

 



 

Overstap naar drumband  

Jeugdleden vanaf 12 jaar maken de overstap van JSG 
naar de drumband van de schutterij. De ervaring bij 
JSG, de individuele opleiding en de opgedane ervaring 
als stagiair zullen de doorstroom naar de drumband 
bevorderen.  
Ook kunnen jeugdleden jonger dan 12 al deel uitmaken 
van de drumband. Dit gebeurt in overleg met de 
verschillende instructeurs naar persoonlijke behoefte en 
muzikale kwaliteit. Wel wordt van de betreffende 
jeugdleden verwacht dat ze tot hun 12de actief zullen 
blijven bij JSG.   
 

Instrumenten  

jeugdleden krijgen van de schutterij instrumenten ter 
beschikking. Tijdens de repetities worden de leden 
geholpen zich zo breed mogelijk te oriënteren. 
Uiteindelijk kan er gekozen worden voor: 

 Slagwerk (snare, tenor, bekkens, overslag) 
 

 Blaasinstrument (trompet, Mellophone, bariton, 
bas) 
 

Contributie/lesgeld 

Jeugdleden betalen €30 contributie per kalenderjaar.  
Voor de muzikale opleiding betalen jeugdleden €5,- per 
maand. Deze bijdrage loopt zolang de individuele 
opleiding duurt.  
Nieuwkomers krijgen de eerste 4 repetities gratis les om 
kennis te maken met Jong St. Gertrudis. 


