
Erelid van RCMD de Coureur Manus Brinkman is 80 jaar 
 
Geboren op 10 november 1928 te Maasland,  is Manus het 
levende bewijs dat fietsen gezond is voor lijf en leden. Manus 
begon zijn sportieve carrière als schaatser. Maar door zijn werk 
als fietsenmaker in Maasland, werd zijn passie voor het fietsen 
geboren.  Van 1951 tot en met 1961 was Manus beroepsrenner 
en reed in die periode voor Mars, Magneet-Vredestein, het 
Belgische Plume Vainqueur, het Zwitserse Feru-Hag en 
tenslotte voor het Franse automerk Simca.   
 
Manus is echter de aartsvader van het Nederlandse veldrijden. 
Toen er in Nederland nog nauwelijks iets aan die discipline 
gedaan werd, reed Manus al uitslagen in het buitenland. Manus 
eiste erkenning van dit onderdeel van de wielersport, maar dit 
liet tot 1963 op zich wachten. Manus was al bijna 35 jaar toen 
hij aan het eerste Nederlands kampioenschap veldrijden 
deelnam. Het had gesneeuwd en die sneeuw was in de nacht opgevroren. De veel lichtere 
Huub Harings was hierdoor in het voordeel.  Iedereen gunde echter Manus die overwinning, 
maar het mocht niet zo zijn.   
 
Manus was al met pensioen toen hij de Ronde van Spijkenisse won. Manus had toen ook alle 
tijd om te trainen, jaarlijks meer dan 10.000 km vooral rondom zijn caravan in Heerle in 
Brabant.  
 
Begin 2008 was Manus nog te gast bij Holland Sport van Wilfried de Jong  bij de VPRO. 
Manus lag toen op de massagetafel en vertelde over het  begin van het veldrijden in 
Nederland.  
 
 De door Manus Brinkman gemaakte fietsen,  in de racefietsspeciaalzaak in de 
Oranjeboomstraat in Rotterdam, zijn tegenwoordig een collectoritem.   
 
Van Manus wordt wel gezegd dat hij ooit op de 
fiets naar de hemel zal gaan, maar dan diep 
teleurgesteld zal zijn als ze daar niet aan 
wielrennen doen. Aangezien Manus nog 
dagelijks van het fietsen hier wil genieten, 
hebben alle genodigden bijgedragen om de 
aanschaf van een nieuwe fiets mogelijk te 
maken.  Manus zal met deze nieuwe aanwinst, 
nog jarenlang zijn passie kunnen uitoefenen.   
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