
  

 

 

 

 

Voorwoord 

Beste lezer, 

Maak via deze folder kennis met “het  

radioamateurisme” en Amateur Radio 

Club MLB (Midden-Limburg) in Genk. 

 

Inhoud 

 Wat is een radio/zendamateur ? 

 Radio/zendamateur worden ? 

 Wat is Amateur Radio Club MLB ? 

 
Veel leesplezier. 

 

Vriendelijke groeten, 

ON5JD - Jan 

Voorzitter 

 

UBA sectie Midden-Limburg (MLB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLB-club steunen ? 

Dat kan via onderstaand rek.nr. 

Alvast bedankt ! 
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MLB-clubavond 
Kom ook eens 

naar onze MLB-clubavond ! 

 

Wanneer ? 
Elke derde vrijdag 

van de maand om 20 uur. 
 

Waar ? 
Poolse Club 

Steenbeukstraat 1 

3600 Genk 
(Waterschei) 

 

Je bent van harte welkom ! 
 

 
 

 

Sectie MLB is lid van de UBA. 

(Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) 

 

Het is verboden deze folder 

op een openbare weg/plaats weg te gooien. 

 

V.U. : Amateur Radio Club MLB 

Maatschappelijke zetel : Stuifzandstraat 9 - 3600 Genk 

 

MLB is niet verantwoordelijk voor eventuele 

fouten of onjuistheden in deze folder. 

 

 



 

 

 

MLB is een Amateur Radio Club in de 

Belgische provincie Limburg. Een club 

voor radio/zendamateurs in Genk en 

omstreken.  

MLB is de sectie Midden-Limburg van de 

overkoepelende organisatie UBA. 

De UBA  is de Koninklijke Unie van de 

Belgische Zendamateurs. 

Amateur Radio Club MLB is ontstaan in 

1952.  MLB was in die tijd een hele 

periode de eerste en enige club voor 

radio/zendamateurs in Limburg. 

 

Nog vragen ? 

Surf naar de MLB-site : 

www.ON4MLB.be/folder/ 

 

 

Met radioamateurs of zendamateurs 

worden in brede zin personen bedoeld 

die zich voor hun hobby bezighouden 

met experimenteren op het gebied van 

het uitzenden en ontvangen van radio- 

en/of televisiesignalen. 

Zij beschikking over een zendvergunning 

toegekend door de overheid, na het 

slagen in een examen waarbij de kennis 

met betrekking tot radio-elektronica en 

regelgeving getoetst wordt. 

 

 

 

Toch even benadrukken dat radio- of 

zendamateurs helemaal niets te maken 

hebben met CB (Citizen Band) of 

radiostations die muziek uitzenden, zoals 

bijvoorbeeld Studio Brussel of Joe FM. 

 

 

 

Om een zend/ontvangststation te 

mogen bedienen, moet men beschikken 

over een door het B.I.P.T. afgeleverde 

vergunning. 

Deze vergunning wordt aan de 

kandidaat-zendamateur uitgereikt, na 

het slagen in een theoretisch examen. 

Er zijn twee soorten vergunningen : 

 de basisvergunning 

 en de HAREC-vergunning 

Men kan best vooraf een opleiding of 

cursus voor zendamateur volgen bij een 

club voor zendamateurs. 

 

 

Iedereen kan zendamateur worden. 

 


