In Memoriam: Paul Sorgedrager
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het feit dat Paul Sorgedrager op vrijdag 29
mei 2015, op 61-jarige leeftijd is overleden.
Na een korte en heftige periode van onzekerheid voor Paul, kwam toch nog geheel
onverwachts het einde. Dit was twee weken na zijn geliefde Kaagcup wedstrijden, waar hij bij
de prijsuitreiking nog aanwezig was.
Paul is het grootste deel van zijn leven actief geweest voor Waterscouting. Nadat hij op 17jarige leeftijd als stuurman werd geïnstalleerd bij de Leif Erikson, in Voorschoten, heeft hij
zich daarna jarenlang ingezet als staflid, examinator van de NTC en als bestuurslid van
admiraliteit 4.
In de 40 jaar dat de scouting Kaagcup wedstrijden worden gehouden is Paul 39 jaar
assistent wedstrijdleider geweest en mede door zijn inzet, zijn deze wedstrijden naar een
hoog niveau getild.
In de organisatie van de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden en meerdere Nawaka’s kon hij
zijn ervaring als wedstrijdleider goed gebruiken en heeft daar ook zijn steentje bijdragen.
In de landelijke werkgroep lelieboten zette hij zich met zijn kennis, met hart en ziel in om
deze identieke boten zo te houden.
Op Paul kon je altijd een beroep doen.
Op onze afgelopen Kaagcup heb ik een moment gekregen om met Paul te praten over zijn
naderende einde. Hij wist dat hij niet veel tijd meer zou krijgen en beruste hierin, maar
hoopte de zomer nog te mogen begroeten. Dat gaf zulke mooie en leuke herinneringen aan
zijn scoutingtijd op en rond het water.
Bijvoorbeeld: Het varen met zijn oude legerboot Boris eerst met wielen, en later met lege
wielkassen.
Rond dollende jongeren op het kamp terrein. Jongeren met plezier in een vlet op het water.
Na de prijs uitreiking heb ik namens adm. 1 en 4 Paul mogen toespreken. Voor zijn bijdragen
aan scouting. Het plezier dat jongeren mede door hem konden hebben. En Paul bedankt
hiervoor.
Een ieder die Paul heeft gekend, zal op zijn eigen wijze aan Paul terug denken.
Wat mij zelf het meeste bij zal blijven, is zijn goedbedoelde roep tot orde en stilte.
Als de jongeren van mijn wacht niet snel genoeg stil werden bij het aantreden, en ik stond
geduldig te wachten, dan stond hij in eens achter mij. En brulde dan
De leden keken dan op, en zij dachten dan, daar heb je Paul weer.

Scouting verliest in Paul een groot scout.
Bedankt voor al je kennis en inzet, rust zacht.
Jack van Beelen.
Voorzitter admiraliteit Rijnland

“he luitjes”

