
 
Persbericht – september 2016 

 

Zaterdag 1 oktober 2016 is het weer zover! 
 

Doe mee aan het Vlaams Rummikub kampioenschap! 
De 10 finalisten gaan door naar het Belgische kampioenschap 2018 

 

 

 

Wie met Rummikub in aanraking komt, is verkocht. Het is waarschijnlijk het leukste en 

spannendste spel onder de spellen, met een perfect evenwicht tussen strategie en geluk 

dat borg staat voor urenlang spelplezier voor jong en oud. Het aantal fans worldwide 

loopt intussen in de duizenden. 

 

Wie zin heeft om deel te nemen aan het spannende Vlaams Rummikub 

Kampioenschap op zaterdag 1 oktober kan zich gratis inschrijven via 

www.ariespr.be/rummikub. 

Dit laat je je als echte Rummikub fan toch geen twee keer zeggen? Want de 

sfeer tijdens de wedstrijd is fantastisch en tegelijkertijd heel spannend! 

 

 

Vlaamse competitie in Shopping Grand Bazar Antwerp 

Alle Rummikub deelnemers, fans en supporters zijn van harte welkom op het Vlaams 

Rummikub Kampioenschap op zaterdag 1 oktober in Shopping Grand Bazar in 

Antwerpen. De strijd start rond 11 uur en loopt af rond 17 uur. Wie mee wil doen moet 

zich wel van tevoren inschrijven. Zoals elk jaar maakt de winnaar van de Vlaamse 

competitie kans op prachtige prijzen en mag hij of zij meedoen aan het Belgisch 

Rummikub Kampioenschap 2018. De winnaar van het Belgisch Rummikub 

Kampioenschap mag dan meedingen naar de titel van Wereldkampioen Rummikub 2018. 

 

Valérie Janssens ging verleden jaar naar Berlijn 

Na een razend spannende finale ging de sympathieke Waalse Valérie Janssens uit Luik 

verleden jaar aan de haal met de titel van Belgisch Rummikub Kampioene. Zij gaf 9 

andere deelnemers het nakijken en vertegenwoordigde België op het 

Wereldkampioenschap Rummikub 2015 in Berlijn. Daar waren 32 kandidaten uit de hele 

wereld samengekomen om de wereldfinale Rummikub te spelen. Valérie werd 

verdienstelijk 17e, ze moest de duimen leggen tegen de overmacht van de Aziatische 

deelnemers.  

 

Een van de populairste spellen ter wereld 

Rummikub is een van de populairste spellen ter wereld en wordt in alle uithoeken van de 

wereld gespeeld, van Nieuw-Zeeland tot Dubai, van Tsjechië tot Thailand. In 1977 werd 

het uitgeroepen tot Spel van het Jaar in de VS, later zouden ook Duitsland, Nederland, 

Spanje en Polen in dat eerbetoon volgen. 

Bij ons in België werd Rummikub een succes dankzij Adi Golad, een jonge Israëli die in 

1978 met z'n vakantievriendin naar Nederland kwam. Hij werd invoerder van Rummikub 

bij ons, en sindsdien is ook de Benelux in de stevige ban van Rummikub. 

 

http://www.ariespr.be/rummikub


Inzicht geeft de doorslag 

Rummikub is een van de populairste spellen ter wereld. Het combineert strategisch 

inzicht met een portie geluk, waardoor de spanning tussen de spelers opgebouwd wordt. 

Het spel bestaat uit 104 spelstenen plus twee jokers. De stenen zijn opgedeeld in vier 

reeksen met verschillende kleuren en de spelers beschikken elk over een rekje om de 

stenen in te zetten. Je kan het spel met maximaal vier spelers spelen. Het doel van het 

spel is om combinaties van opeenvolgende cijfers in dezelfde kleur of van dezelfde cijfers 

in verschillende kleuren af te leggen. 

Het spel kan op verschillende manieren gespeeld worden. Door middel van een tijdklok 

wordt het een spel voor snelle, strategische denkers. Het trekken van de stenen brengt 

een kanselement in het spel dat op twintig, dertig procent wordt geraamd. Wie de ideale 

combinatie van geluk en inzicht heeft, wint! 

 

Voor meer informatie over Goliath: www.goliathgames.com 
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