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Het Vlaams Kampioenschap Rummikub 2019 belooft 
een topeditie te worden!

Wijnegem Shopping zaterdag 26 oktober

De organisatoren van het vlaams Kampioenschap 
Rummikub 2019 wisten niet wat hen overkwam: ze 
ontvingen meer dan 400 inschrijvingen waardoor 
een heuse wachtlijst opgesteld moest worden. 
Nog nooit waren er zoveel deelnemers voor een 
Rummikub kampioenschap in België! En niet alleen 
het aantal kandidaten verraste: ook de diversiteit 
van de Rummikub liefhebbers (de jongste is uit 2011, 
de oudste uit 1932…!) is verbazend, wat opnieuw 
bewijst dat ondanks de sterk gedigitaliseerde 
wereld waarin we leven, Rummikub een ijzersterk 
spel blijft voor jong en oud dat niet weg te denken 
is uit spelend Vlaanderen. Ook opvallend is, dat de 
deelnemers afkomstig zijn uit heel Vlaanderen en 
dat vrijwel alle ex Vlaamse kampioenen zich hebben 
ingeschreven. Voor hen wordt daarom vlak voor 

de finale ook een spannende “battle of the champions” georganiseerd.

Alle deelnemers – zowel oudgedienden als de nieuwkomers - komen op zaterdag 26 
oktober naar het pas vernieuwde centrale event plein van het Wijnegem Shopping voor 
het spannende Vlaams Kampioenschap Rummikub, een uniek feest voor alle liefhebbers 
van Rummikub. Hoe populair het Rummikub spel is dat geproduceerd wordt door 
speelgoedfabrikant Goliath, mag blijken uit het feit dat de enthousiaste en speelgrage 
Rummikub community steeds verder groeit want als je het een keer gespeeld hebt, ben je 
verkocht!

VLAAMS

KAMPIOENSCHAP



Persbericht - 21 oktober 2019

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

Het leukste spel ter wereld!

Rummikub is een van de populairste spellen dat overal ter wereld gespeeld wordt. Meer 
dan 50 miljoen exemplaren van het spel gingen intussen over de toonbank. Het is ook 
het spel dat het vaakst in gezins-, vriendenclub of familieverband gespeeld wordt, kortom: 
Rummikub brings people together! Hoe werkt het? Het combineert strategisch inzicht met 
een portie geluk (het kans element wordt op twintig à dertig procent geschat…), 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 te rangschikken. 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.

Om nu al naar uit te kijken: in 2020 vindt het Waals Kampioenschap plaats en in 2021 worden 
opnieuw het Belgisch en het Wereldkampioenschap georganiseerd.

www.facebook.com/fanvangoliath
www.facebook.com/RUMMIKUB-BELGIUM-113601208694321

Voor meer informatie Goliath, www.goliathgames.be

Praktisch

Het Vlaams Rummikub Kampioenschap op 26 oktober in het Wijnegem Shopping begint 
om 11 u en de prijsuitreiking is voorzien rond 16u.

Gezelschapsspellen zijn goed voor je!

Psychologen weten het al langer: gezelschapspellen zijn goed voor je. Ze verdrijven 
de dagelijkse beslommeringen, prikkelen de zintuigen, zijn een uitdaging voor je cre-
atief denken en zijn een uitlaatklep voor negatieve emoties. Je verliest jezelf een stukje 
en zet je onwetendheid, je vooringenomenheid (noem maar op…) opzij in het spel en 
vanuit die onbevangen positie is er openheid om nieuwe perspectieven toe te laten. 
Een goed spel is daardoor in staat om nieuwe werelden en nieuwe inzichten zicht-
baar te maken. Ook de wetenschap heeft zich over het gezelschapsspel gebogen 
en wat blijkt? Deze spellen verbeteren o.a. je geheugen en aandacht spanne, ze lijken 
de kans op een depressie te verkleinen, je leert meer van educatieve spellen dan van 
presentaties en droge lessen én het spelen van gezelschapsspellen is goed voor 
je relatie want het zou het zogenaamde knuffelhormoon oxytocine vrij maken. Daar 
word je niet alleen gelukkiger van, maar het versterkt ook het gevoel van verbinding 
en saamhorigheid met anderen. Bovendien houden gezelschapsspellen de digitale 
druk tegen! 

http://www.facebook.com/fanvangoliath
http://www.facebook.com/RUMMIKUB-BELGIUM-113601208694321
http://www.goliathgames.be

