
              
         

 

Persbericht – 12 mei 2018 

 

 

 

Damien Platteau uit Wervik is de nieuwe 

Belgische Rummikub Kampioen 
 

Razend spannende finale voor het Belgische 
kampioenschap Rummikub in Blankenberge 

 

 

Op zaterdag 12 mei vond onder een stralende zon en een strakblauwe hemel de 

spannende finale plaats van het Belgische kampioenschap Rummikub in de Belgium Pier 

in Blankenberge. Dankzij het mooie weer bood deze schitterende locatie aan zee een 

prachtig uitzicht en zat de sfeer er bij deelnemers, familie, vrienden en supporters 

meteen goed in. Er werd onmiddellijk heel gemotiveerd en gefocust van start gegaan 

want deelname aan het Wereldkampioenschap Rummikub dat in de maand november in 

zijn jubileumeditie in Israël gehouden wordt, was een gegeerde inzet! 

 

Boeiende mix 

 

Dat Rummikub hét ultieme familiespel is, werd nog maar eens bewezen door de spelende 

deelnemers: de oudste deelneemster was bijna 82 en de jongste deelnemer 12 jaar! Aan 

alle tafels werd trouwens een mooie mix van verschillende generaties opgemerkt! Onder 

de 20 deelnemers heel wat vertrouwde namen en gezichten maar uiteindelijk ging de 

finale tussen – mooi verdeeld over onze twee landshelften – twee finalisten uit Wallonië 

(Serge Perseo en John Verfaillie) en twee uit Vlaanderen (Damien Platteau en Isabelle 

Fannes). Na een razend spannende finale mocht Damien Platteau zich de nieuwe 

Belgische Rummikub Kampioen noemen en mag hij in november naar het felbegeerde 

Wereldkampioenschap in Israël! 

 

Leren spelen 

 

Deze Rummikub finale werd voor de gelegenheid gecombineerd werd met een gezellige 

Spellendag waarbij de spellen van Goliath uitgebreid konden worden uitgeprobeerd door 

een ruim publiek. Jong en oud wandelden onder de stralende zon naar de Belgium Pier 

voor dit unieke event. Op tafels stonden verschillende Goliath spellen opgesteld, de 

klassiekers en tal van nieuwigheden. En wie uitgespeeld was, kon in de lounge komen 

supporteren voor de finalisten van het Rummikub kampioenschap. En na de finale kon 

iedereen die dat wilde, gaan afkoelen door te gaan pootje baden aan zee: Rummikub met 

de voetjes in het water! 

 

Rummikub: het spel der spellen… 

 

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 

 

Persrelaties  

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

Perstekst en beeldmateriaal in hoge resolutie kunnen gedownload worden op 

www.ariespr.be/newsroom - gebruikersnaam ariespr - paswoord 1991 
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