WIE WAS NEST THYSSEN ?
Geboren te Strombeek-Bever op 11 juni 1915
Deze Strombeekenaar begon te koersen in 1931 en won in
1932, op 17 jarige leeftijd, het kampioenschap van België
bij de beginnelingen , hij klopte Sylvain Grysolle en Robert
Naeye in de spurt. Hij won 78 koersen in de jeugdcategorie
als nieuweling en junior.
In 1933 won hij 12 medaillekoersen op de piste van
Schaarbeek zodat hij zich na zijn legerdienst vooral op de
piste en op de criteriums ging toespitsen.
Hij werd prof in 1936, zijn eerste zesdaagse betwiste hij in
Brussel in 1937 aan de zijde van DENEEF en werd 7de, hij
zegevierde in het Belgisch kampioenschap ploegkoers van
1943 aan de zijde van Odiel VAN DEN MEERSCHAUT.
Niettegenstaande hij van het pistewerk zijn hoofddoel
maakte wist hij op de weg ook te zegevieren in Brussel in
1944 en in Peer in 1945.
Bij de profs was hij tot 1954 een vaste waarde in het zesdaagse circuit, in totaal nam hij deel aan 59
zesdaagsen, hij won er maar één in 1951 in Saint-Etienne aan de zijde van Robert Naeye.
In zijn 18 jarige profcarrière werd hij in het Europese 6daagsecircuit 13 maal 2de , 6 maal 3de, 9 maal
4de en 5 maal 5de met ploegmaats als Frans COOLS, Maurice DE PAUW, Prosper DEPREUDOMME,
Adelin VAN SIMAYES, Maurice CLAUTIER , Kamiel DE KUYSSCHER, Karel KAERS, Gerrit SCHULTE, Miel
SEVERIJNS en Lucien ACOU.
Hij won 38 ploegkoersen op de wintervelodrooms en behaalde 68 overwinningen op de open
velodrooms, in totaal staan er 442 overwinningen in diverse disciplines op zijn palmares waarop de
2de wereldoorlog wel een serieuze rem wist op te leggen.
Na zijn wielercarrière opende hij een sportcafé in de Brusselse Vooruitgangstraat in de Noordwijk, hij
bleef een populaire figuur in de sportmiddens en zijn café was de ontmoetingsplaats bij uitstek voor
al wie zich van ver of van dicht bij de piste betrokken wist.
In 1976 keerde hij terug naar zijn geboortedorp waar hij in 1981 de taak op zich nam als toezichter bij
de vzw. Grimbergen Sport.
In 1983 sprong hij samen met de toenmalige 1ste Schepen Armand VANDERVEKEN in de bres om de
kermiskoersen in Strombeek van de ondergang te redden .
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