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Goliath brengt het Belgisch Kampioenschap Rummikub naar zee… 

 

Organisator Goliath Games heeft voor de organisatie van het Belgisch 

Kampioenschap Rummikub 2018 een prachtige locatie gekozen: dit jaar gaat 

het spannende Kampioenschap van Goliath’s Rummikub spel door in de Belgium 

Pier te Blankenberge op zaterdag 12 mei. 

Om het grote publiek vertrouwd te maken met de andere spellen van Goliath, 

wordt dit Kampioenschap-aan-zee gecombineerd met een leuke Goliath 

Spellendag waar iedereen aan kan deelnemen. 

  

    



Spannend Belgisch Kampioenschap… 

Op 12 mei organiseert Goliath op de Belgium Pier in Blankenberge het Belgisch 

Kampioenschap Rummikub, het ultieme familiespel waarvan wereldwijd inmiddels 50 

miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan... De strijd zal dit jaar uitgevochten 

worden tussen 10 laureaten van het Vlaams Kampioenschap 2016 en 10 laureaten van 

het Waals Kampioenschap 2017. 

Wie als winnaar van het Belgisch Kampioenschap uit de bus komt, mag deelnemen aan 

het Wereld Kampioenschap Rummikub dat in november in Israël gehouden wordt.  Een 

speciale jubileumeditie die in Israël wordt georganiseerd omdat dit de thuisbasis is van 

de stichter van Goliath, Adi Golad.  

Een uniek spel… 

Rummikub is een van de populairste spellen ter wereld, 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.  

 

 

It’s a family affair… 

Bij de Vlaamse finalisten voor dit Belgisch Kampioenschap komt het familie aspect 

duidelijk naar voren: oma Monique Van Geel is geselecteerd, samen met kleindochter 

Dana Jennes en ook de twee zussen Suzanne en Hilda De Lie zijn geselecteerd.  

Bij de Waalse deelnemers zien we veel trouwe Rummikub spelers: vooral de club uit 

Comines komt super gemotiveerd aan de start. Zo ook ex Waals kampioen Serge Perseo 

uit Soumagne, die vorig jaar met zijn dochters deelnam aan het Waals Kampioenschap in 

Charleroi.  

Sommige deelnemers hebben trouwens nog niet één kampioenschap gemist! 

 

De Belgium Pier: een ideale locatie! 

Al wandelend kom je in Blankenberge automatisch uit op de Belgium Pier. De ronde zaal 

daar is ideaal voor de Goliath Spellendag die tegelijkertijd met het Belgisch Rummikub 

Kampioenschap georganiseerd wordt. Op tafels zullen verschillende spellen staan 

(sommigen ook in XL uitvoeringen) zodat gezinnen en families samen kennis kunnen 

maken met de Goliath spellen. Iedereen is welkom, het is een open deur formule voor 

het grote publiek. Allen daarheen want er zijn spellen voor alle leeftijden! 

De lounge van de Pier is gereserveerd voor het Belgisch Kampioenschap Rummikub en 

bezoekers aan de Spellendag kunnen komen supporteren voor de deelnemers aan het 

Kampioenschap.  



Praktisch 

De Goliath Spellendag op de Belgium Pier in Blankenberge begint om 10 u en eindigt om 

18 u.  

Het Belgisch Rummikub Kampioenschap begint om 11 u en de prijsuitreiking is voorzien 

rond 15u. 

Voor meer informatie Goliath, www.goliathgames.be 
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