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De ouderen onder ons beginnen er altijd mee te vertellen dat je de zoon bent 

van Jan Porskamp uit de Groeneweg die jarenlang bestuurslid was van de Grol 

en dat Jan naast zijn broer Theo woonde die veel meer op had met de kermis. 

Hoewel Theo nog een paar heel goede voetballers heeft voortgebracht als ik 

denk aan Rudi en Ronald. Wat dat betreft was vader Jan wat minder trefzeker 

zullen we maar zeggen want jij Erik en je broer Robert hebben als voetballer 

het jubileumboek van Grol 100 jaar niet gehaald. Je doorliep zeker alle 

leeftijdsklassen bij de jeugd (E-D-C-B-A) maar als senior heb je toch 

voornamelijk in Grol 5 gevoetbald. Van jouw broer Robert zeg je altijd dat hij 

jarenlang de bank naast het veld heeft warm gehouden. Je benadrukt altijd nog 

wel dat je in het allereerste zaalvoetbalteam van de Grol hebt gespeeld in 

1979. Of dat te maken had met je techniek of met een spelerstekort, dat noem 

je er nooit bij. Nou, jullie voetbalkwaliteiten zijn nu wel duidelijk. Laten we het 

over wat anders hebben. Andere kwaliteiten zijn eigenlijk veel belangrijker.  

Jouw werk bijvoorbeeld. Je bent al jarenlang notarieel medewerker onroerend 

goed bij notariskantoor Lenderink in Haaksbergen. Dat betekent secuur 

werken, veel contacten met mensen en adviezen geven. Ik dacht, dat je op dit 

moment eigenlijk helemaal geen tijd had om hier te verschijnen. Met al die 

transacties in de huizenverkoop ben je toch superdruk. Maar daar onderschatte 

ik jouw kalmte en relativeringsvermogen. ‘Er is nog meer dan werken en 

bovendien, door stress maak je fouten’, zo liet je blijken. Voor je voortuin aan 

de Groeneweg heb je echter geen tijd meer over en die is daardoor in strijd 

met alle huidige klimaatprotocollen. ‘Ik heb een heel breed trottoir’, zeg je 

altijd. Je woont daar trouwens heel gelukkig in je ouderlijk huis met jouw 

vrouw Diana. Jullie hebben samen een dochter Milou. Bonuskinderen heb je 

ook en dat zijn Fabienne, Doné en Rozemarijn. Maar jouw favoriete groep moet 

dan nog komen, jullie kleinkinderen Lenn, Sill, Nanne, James, Juul en Feline. Er 

zitten ook een paar bonussen tussen, wie heeft die niet – ik wel -. Heerlijk spul.  

 

 

 

 



Dan komen we nu tot slot op jouw grote ambitie, Erik. Je bent nu 11 seizoenen 

leider van Grol 2 en nog nooit is de stap van de eerste klas naar de hoofdklas 

gelukt. Dit seizoen moet het dan gebeuren. Ik leg daar geen druk meer op. Ook 

nu nog niet, 4 wedstrijden, 6 punten, 7e plek op de ranglijst.  

Onze ambitie is jou nog heel lang bij de Grol te zien. Jij voegt met jouw 

persoonlijkheid wat toe aan de vereniging. Al 50 jaar lang. Daar zijn we heel 

dankbaar voor. Je bent een gouden kracht met een gouden jubileum.  

Gefeliciteerd Erik.  


