
              
         

 

Persflash – 7 november 2018 

 

 

Damien Platteau, Belgisch Rummikub 
Kampioen 2018, neemt deel aan 

Wereldkampioenschap Rummikub in Israël! 
 
 

De verwachtingen zijn hoog gespannen want komend weekend (10 en 11 november) 

vindt in Israël, het geboorteland van Rummikub uitvinder Adi Golad, het 

Wereldkampioenschap Rummikub voor de 10e keer plaats. In mei werd Damien Platteau 

uit Wervik na een razend spannende finale eindwinnaar van het Belgisch Rummikub 

Kampioenschap en hij zal komend weekend in Israël de Belgische kleuren vurig 

verdedigen. Rummikub zit bij zijn familie in het bloed want in 2012 werd zijn halfbroer 

John Verfaillie al Vice Wereldkampioen Rummikub! We duimen dus met z’n allen voor 

Damien! 

 

 

    

 

 
 

Rummikub: het leukste spel ter wereld! 

 

Rummikub is een van de populairste spellen ter wereld, en er zijn wereldwijd intussen 50 

miljoen exemplaren van verkocht. Rummikub is een spel dat mensen verbindt en het 

vaakst in gezins- of familieverband gespeeld wordt, kortom: Rummikub “brings people 

together!” Hoe werkt het? Het combineert strategisch inzicht met een portie geluk (het 



              
         

 

kanselement wordt op twintig à dertig procent geraamd…), waardoor de spanning tussen 

de spelers gaandeweg 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. Het spel wordt met maximaal 

vier spelers gespeeld en 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.  

 

Voor meer informatie Goliath, www.goliathgames.be 

 

Volg het verloop van het WK Rummikub op de facebook pagina Rummikub Belgium.  

 

Persrelaties  

Aries Press & PR – Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439  
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