
Nog vragen?   

 

Over de cursus …………………..  

Wend je tot de cursusverantwoordelijke ON7QC,  
Geert ON7QC   014/548207 ON7QC@UBA.be  

Of één van de andere lesgevers:  
Ludo ON7JW ON7JW@UBA.BE 
Lode ON6KL        ON6KL@UBA.BE 

 

 

 

 

 

Over de vereniging UBA/DST………  
Hans ON8PZ         Voorzitter - CM     0477/132312  
Danny ON8DNY    Secretaris &         0473/928341 
   ledenadministratie  

Maurice ON7KS Penningmeester &   011/427091 

                                 materiaalbeheerder  

 

 

 

 

Over specifieke radioamateur onderwerpen……  

Bij één van de vele deeltaakverantwoordelijken van  

onze UBA afdeling, zie CONTACT pagina op onze  

club website: http://www.on4dst.be/Contact.html   

 

 

 

 

Over onze hobby in het algemeen …………  

Hiervoor kan je steeds terecht op de maandelijkse 

vergaderingen van UBA/DST die georganiseerd 

worden op de laatste vrijdag van de maand   

om 20.00u.  
Vergaderlokaal: Citadel, zn  3290 Diest  

Op deze vergadering is IEDEREEN welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: WWW.ON4DST.BE   

V/U & UBA-DST Cursusverantwoordelijke  
Geert De Neve    ON7QC  
(ON7QC@UBA.be)  

   

 

UBA-DST - 2017 - CURSUS 

BASISVERGUNNING 

VOOR RADIOAMATEUR  
 

Radioamateurisme …   
                 een hobby, een passie !!    
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Leeftijd  

Er is GEEN minimum leeftijd voor deelname aan de 

cursus of voor het AFLEGGEN van de praktische- 

en de theoretische proeven, je ontvangt je BIPT 

vergunning echter pas vanaf je 13
de

 verjaardag.  

Voor de –18  jarigen  is een (geschreven) 

toestemming van de ouders of voogd noodzakelijk.  

 

Leslokaal  

De cursus en de praktische proef worden 

georganiseerd in het vergaderlokaal van UBA-DST, 

Citadel  z/n, 3290 Diest  

 

 

Verloop van de cursus 

Na iedere theoretische les krijg je, via e-mail, een 

huiswerk, toegestuurd, aan de hand van de 

resultaten hiervan zullen we je individueel bijsturen, 

zodat  je maximaal voorbereid wordt op de 

theoretische proef bij het BIPT. 

  

Kostprijs  

De kostprijs voor deze cursus bedraagt €12,50 

(Leden UBA-DST betalen €10,00).  
In dit bedrag is de aankoop van het handboek 

“Basisvergunning” (= €5,00), alsook alle andere 

kosten die gemaakt worden voor de organisatie van 

deze vorming, inbegrepen.  
Ben je nog geen lid van de Koninklijke Unie van de 

Belgische ZendAmateurs (UBA)…. dan verwachten 

we dat je dit in orde brengt vóór het afleggen van de 

praktische proef.  

Interessante websites  

UBA-DST (Diest) :  http://www.on4dst.be 

UBA Nationale vereniging :   http://www.uba.be 

BIPT (Belgisch Instituut voor  
Post en Telecommunicatie):  http://www.bipt.be  

Cursusdata   

Zaterdag 07/10/2017 (9u-12u) 

  Verwelkoming en inschrijving 

1. Radioamateurisme                    
2. Vergunningsvoorwaarden                    

 

Zaterdag 14/10/2017 (9u-12u) 

3. Basiskennis elektriciteit                  

4. Zenders en ontvangers  

 

Zaterdag 21/10/2017 (9u-12u)   

5. Antennes / Voedingslijnen  

 

Zaterdag 28/10/2017 (9u-12u) 

6. Propagatie van radiogolven                  
7. EMC  

 

Zaterdag 04/11/2017 (9u-12u)     

8.1-8.4 Operating practice & procedures         
9. Veiligheid                

 

Zaterdag 18/11/2017  (09u-12u)   

 8.5-8.6 Bekwaamheid in het maken van radio-   
verbindingen        

(demo praktijk: antennes & aansluiten    

toestellen, metingen, regelingen)     

Zaterdag 18 /11/2017  (13u-17u)   

Operating practice & procedures: PRAKTIJK   

- zelf antenne afregelen en een radiostation   

opstellen   
- zelf radioverbindingen  maken op HF & VHF  

 

INSCHRIJVEN via:   
OPLEIDINGEN@ON4DST.BE  

Praktische proef   

Zaterdag 25/11/2017  (09.00u – 17.00u)   

De praktische proef wordt georganiseerd door onze  

UBA afdeling DST en gaat door in het leslokaal.     

Deze proef omvat :   
- Bediening van een VHF en een HF radiostation    

(live radioverbindingen)   

- Technische vaardigheden (aansluiten en gebruik   
van een zend-ontvanger, voeding, SWR meter,  

ATU en antenne, afregeling van een antenne)   
Het slagen in deze proef levert een attest op dat  

noodzakelijk is om deel te mogen nemen aan de  

theoretische proef georganiseerd door het BIPT.    

 

 
 
 
 
Theoretische proef   

Dit gedeelte wordt georganiseerd door het BIPT  

(Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie),  

en vindt plaats in de  Ellipse Building – Gebouw C  

Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel.   

Info: Website voor inschrijvingen.  

http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radi

oamateurs/examens 

Rubriek “Radioamateurs” 

 

De proef wordt afgenomen op een PC (de dag van  

de PRAKTISCHE proef leren we je hierop oefenen),  

ze bestaat uit een reeks van 24 meerkeuze-vragen  

waarvan je er minstens 18 juist moet beantwoorden,  

bij iedere vraag worden vier mogelijke antwoorden  

opgegeven.  

  

Je ON3.. roepletters kan je ter plaatse vastleggen.  

 

http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/examens

