
              
         

 

Persbericht – 11 november 2018 

 

 

Damien Platteau, Belgisch Rummikub 
Kampioen 2018, eindigt als 27e op het 

Wereldkampioenschap Rummikub in Israël 
 
 

De zenuwen stonden strak gespannen tijdens de finale van het Wereldkampioenschap 

Rummikub dat dit weekend plaatsvond in het geboorteland van Rummikub, uitvinder Adi 

Golad. De tiende editie van het Wereldkampioenschap Rummikub zorgde voor een heel 

speciale sfeer in het Rummikub thuisland en alle deelnemers waren meer dan ooit 

gebeten om hun land zo goed mogelijk te verdedigen. Belgisch Kampioen Rummikub 

Damien Platteau uit Wervik had geen geluk en kwam in de eerste ronde oog in oog te 

staan met de ijzersterke Nederlandse kampioen Matthijs Delvers die de vier 

achtereenvolgende spellen overtuigend won. In de tweede ronde ging het Damien beter 

af en won hij 1 spel waardoor hij de eer voor België redde.  

 

De finale ging uiteindelijk tussen Nederland, Japan, Israël en Polen. Na een spannende 

finale ronde kwam Japan opnieuw als Wereldkampioen (net als in 2015) aan de 

eindstreep, Israël werd tweede en Matthijs Delvers uit Nederland eindigde derde. 

Uiteindelijk eindigde Damien Platteau als 27e en kon hij de sterke prestatie van zijn 

halfbroer John Verfaillie in 2012 niet evenaren… Maar dé grote winnaar was natuurlijk het 

onvervalste spelplezier dat Rummikub duizenden mensen over de hele wereld geeft: 

Rummikub brings people together! 

 

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 

 

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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