Voorwoord
Beste lezer,
welkom bij Amateur Radio Club MLB.
MLB is een vereniging voor radioamateurs met als
thuisbasis de Stad Genk. De vereniging werd in 1952
opgericht, toen als eerste en enige club voor
radioamateurs in Limburg.
MLB maakt deel uit van de UBA, de Koninklijke Unie van
de Belgische Zendamateurs, en kreeg de officiële
benaming "Sectie Midden-Limburg".

Wat is een radioamateur?
Radioamateurisme is een hobby waarbij radioamateurs
gebruik maken van zend- en ontvangstapparatuur om
verbindingen te maken met andere radioamateurs over
de hele wereld.
Radioamateurs volgen in principe een opleiding en
dienen een examen af te leggen voor het behalen van
een licentie (vergunning).
Het radioamateurisme is een hobby voor alle leeftijden
en richt zich vooral op wetenschap, techniek en
communicatie.
Amateur radio heeft niets te maken met het uitzenden
van muziek via de radio. Dat is weggelegd voor
openbare of vrije radio stations.

niet zomaar een hobby, maar
een unieke en leerrijke ervaring

Coördinaten
QTH-Locator : JO20RX
CQ-Zone : 14
ITU-Zone : 27

Clubavond
Polska Sala (Poolse Zaal)
Steenbeukstr. 1, 3600 Genk
Elke derde vrijdag van de
maand om 20 uur.

Steunen
lid worden : klik hier
vrijwillig steunen : klik hier
partner worden : klik hier

Bank
IBAN : BE98 0689 0188 3593
BIC : GKCCBEBB

Contact
Web : www.on4mlb.be
Mail : info@on4mlb.be

Hoe kan ik radioamateur worden?
Schrijf je in en volg een opleiding / cursus.
Voor meer info kan je terecht op deze website : www.on6tm.be
Na het volgen van een opleiding (en het afleggen van een praktische proef enkel na de
basiscursus) kan men inschrijven voor het afleggen van een examen en het behalen van een
licentie voor radioamateur. Het afleggen van een examen vindt plaats bij het BIPT te Brussel.

Amateur Radio - A 21st Century Hobby

Bekijk deze infovideo over amateur radio van de RSGB in samenwerking met de UBA.

bezoek de website van Amateur Radio Club MLB
UBA | BIPT | IARU | ITU | CEPT | EURAO

"Als alle communicatie faalt, dan is er nog amateur radio."
Copyright 2018 © Amateur Radio Club MLB
Alle rechten voorbehouden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@on4mlb.be toe aan uw
adresboek.

