
Op 6 maart is ons gewaardeerd afdelingslid en mijn vriend Gerhard Akse, PA0AXE na een kort 
ziekbed overleden. Hij is 81 jaar geworden. Gerhard ken ik al ruim 50 jaar en hij was één van de 
radiozendamateurs, bij mij in de buurt, die mij met het radiovirus hebben besmet. Vaak luisterde ik 
op 80 meter naar de Meppelgang, nu Meppelronde. Hij melde zich daar vaak in. Vaak bezig zijn 
antennepark te optimaliseren en experimenteren met zijn favoriete antenne de Cubical Quad. In zijn 
toen kleine tuin verrees een hoge mast met daarop een grote Quad voor 40 en 80 meter. Indertijd 
gemaakt van bamboe omdat kunststof niet voor handen was. Op een vrijdag zag ik deze quad in volle 
glorie staan en deze functioneerde bij navraag uitstekend. Echter in dat weekeinde trok er over 
Nederland een zware storm en toen ik ’s-Maandags naar mijn werk ging lag alles kapotgewaaid in de 
tuin. Dit ben ik nooit vergeten en we hadden het er nog wel eens over. Onder de call G0UVR is 
Gerhard een aantal jaren QRV geweest in zijn toenmalige woonplaats Scarborough. Op 80 meter 
onderhield hij de contacten met zijn vrienden in Nederland.  

Terug in Nederland kocht hij een Zweeds huis in de bossen en natuurlijk werd daar een gigantische 
magnetische loop van 5 meter diameter voor 40 en 80 meter geplaatst. Geheel zelf gebouwd en op 
afstand af stembaar. Afgelopen oktober heeft hij nog een lezing gegeven over deze antenne voor 
onze afdeling Meppel. In december werd hij ziek en zijn gezondheid ging achteruit. Pijn bestrijding in 
het ziekenhuis en verpleging in een verzorgingshuis was het gevolg. Zijn ziekte was niet meer te 
genezen en hij is tot voor een paar dagen volledig bij kennis geweest. Ik heb afscheid van hem 
kunnen nemen en vele afdelingsleden hebben met hem mee geleefd. Plotseling ging het allemaal 
heel snel bergaf. 

Gerhard is in het bijzijn van zijn dochters rustig ingeslapen. We verliezen in hem een aardige, 
bijzonder krachtige persoonlijkheid die we zullen missen. Gerhard is SK. Moge hij rusten in vrede. 

Namens de leden en bestuur van de VERON afdeling Meppel, R32 

Frits van Schubert, PA3FYS 


