Prof. Dr. Johan van Hulst, geb. 28 jan 1911, momenteel 103 jaar.
door: Piet van Nassau, 20 oktober 2014
ELO-rating nu 1597, volgens schaak vereniging Caïssa, Amsterdam waar hij erelid van is. Hij is lid
vanaf 1938.
Begonnen als onderwijzer, daarna MO-akte Nederlands.
Vervolgens gaan studeren aan de vrije universiteit van Amsterdam, eerst geschiedenis (niet
voltooid) daarna psychologie (doctoraal) en pedagogiek (doctoraal).
Vervolgens hoogleraar aan de vrije universiteit van Amsterdam.
Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw (1967)
Commandeur in de orde van Oranje Nassau (1981)
politieke levensloop:
1956 – 1981: lid van de eerste kamer (25 jaar)
1968 – 1977: fractie voorzitter CHU
1977 – 1981: fractie voorzitter CDA
1969 – 1972: partij voorzitter CHU
1961 – 1968: lid Europees parlement
Bekend Nederlands verzetsstrijder in de tweede wereldoorlog.
Door zijn toedoen zijn minstens 600 joodse kinderen van een zekere door gered door ze te laten
verdwijnen alvorens ze zouden worden afgevoerd naar kamp Westerbork. Pas in april 1945 kwamen
de Duitsers er achter en op 14 april werd Johan van Hulst bij verstek ter dood veroordeeld. Als
onderduiker heeft hij toen tot aan de bevrijding op 5 mei in grote angst geleefd, Isreal heeft hem na
de oorlog voor zijn moedig optreden beloond met een speciale onderscheiding. (1973)
Een zeer sterke amateurschaker (eerste-bord speler van zijn eerste club).
In 2006 op 95-jarige leeftijd was hij winnaar van het Coris toernooi voor parlementariers en 4 jaar
later nogmaals maar wel gedeeld samen met Jan Nagel.
In simultaan zijn vooral bekend zijn remises tegen Euwe en in 1979 tegen wereldkampioen Karpov
(SN 2006 nr.1, zie deze partij in bijlage 2). Het artikel over van Hulst van B. Stam in dit tijdschrift
heeft als titel: ”Schaken heeft mijn leven verrijkt”.
Voor oudere spelers is hij een inspirerend voorbeeld om vooral door te gaan met schaken, dan kun
je blijven genieten van de wonderlijke Caïssa wereld. Op oudere leeftijd zul je wel genoegen
moeten nemen met spelen op een lager niveau, maar daar krijg je wel heel wat voor terug.
In de bijlage heb ik de afname van de ELO-rating naarmate je ouder wordt getracht weer te geven.
Het is dus normaal dat je tussen je 35ste en 80ste 300 tot 350 ELO punten verliest, of je nu
grootmeester bent of gewoon clubspeler.
Genna Sosonko heeft in zijn boek:”Smart chip from St. Petersburg”een apart hoofdstuk opgenomen
met als titel:”The stairway of life”(pag. 121-130, New in Chess ed 2001).
Tot slot wil ik nog verwijzen naar een uitgebreid artikel van Hans Ree naar aanleiding van de
100ste verjaardag van Johan van Hulst. Ree is mede-clublid van de schaakvereniging Caïssa,
Amsterdam. Het stukje kreeg als titel: ”A well-lived life” (pag. 96-99, New in Chess magazine
nr.3, 2011).
p.s. Voor hem is het oude Italiaanse gebed ruimschoots in vervulling gegaan:
“God give me work as long as I live and give me life as long I have work to do”.

Bijlage
Afname van de ELO rating naarmate je ouder wordt
door o.a.
 Afname van het concentratie vermogen.
 Afname analyse vermogen.
 Vermoeidheid van het zenuwstelsel. (black-outs)
 Energieverlies.
 Verlies aan motivatie
 Toename van het verlangen om safe te spelen.
 Te snel voorstellen voor remise.
 Afname zelfvertrouwen.
Dit geldt in min of meerdere mate voor iedereen en ook je karakter speelt hierin mee.
De afname kan wel wat worden afgeremd door het opvoeren van je theoretische kennis.
Opmerking:
Het ELO-rating systeem is ontwikkeld door Prof. Arpad Elo en is door de FIDE officieel ingevoerd
in 1971.
Berekende ELO-ratingen vóór deze datum noemt men retrograde ELO-ratingen of ook wel
historische ELO-ratingen.

