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Introductie
Zwaardgekletter, spattend water en strijdkreten van 
gepantserde brulkikkers klinken door het moeras. Een 
leger van amfibieën springt van lelieblad naar lelieblad 
in hun wanhopige strijd om controle van de vijver.

Plotseling klinkt een schreeuw van opwinding. Er zijn 
voldoende troepen aangekomen op een lelieblad om de 
strijd te beslissen en de winst veilig te stellen. Overladen 
zinkt het lelieblad in het brakke water weg…

De groep kikkers springt uiteen vanaf het zinkende blad naar de 
aangrenzende leliebladeren om daar hun bondgenoten te helpen 
of hun vijanden te saboteren terwijl de leliebladen weer vreedzaam 
aaneensluiten, wachtend op een volgende slag in het koude water.

De winnende bevelhebber dient het rimpel effect van elke 
beweging te begrijpen en dient te voorkomen dat de winst 
van een enkel gevecht leidt tot het verliezen van de strijd. 

Componenten

Spelregels 
49 Kaarten
10 Leliebladeren in elke spelerkleur
4 Hulpkaarten
5 Startkaarten

• 1 Stam kaart 
• 4 Leliebladeren met 6 plaatsen 

64 Pionnen
14 Kikkers in elke spelerkleur 
2 Brulkikkers in elke spelerkleur

“Zoals water geen vorm behoud, zo is er 
in oorlogvoering ook geen vaste vorm.”

     

9 9
– Sun Tzu
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Opzet
1. Elke speler kiest een spelerkleur en neemt de  

overeenkomende 10 leliebladeren, 14 kikkers 
en 2 brulkikkers in zijn kleur.

2. Elke speler neemt een Hulpkaart. 

3. Plaats de stam in het midden 
van de tafel. Plaats de vier 
startkaarten er links, rechts, 
boven en onder omheen zodat 
een kruis wordt gevormd.

4. Elke speler schudt zijn stapel 
leliebladeren en plaatst deze 
ongezien in de buurt om de 
trekstapel te creëren. 

5. Elke speler trekt 3 leliebladeren 
als starthand. 

6. De jongste speler begint het spel. 

 

Spelvolgorde

1. Speel een lelieblad

2. Voer acties uit

3. Score leliebladeren

• Tel (brul)kikkers
• Spring (brul)kikkers
• Verwijder leliebladeren
• Verschuif leliebladeren

4. Neem een lelieblad

Lelieblad pictogram
Plaatsen 
(groepering)

Overwinningspunten
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1. Speel een lelieblad

Aan het begin van elke beurt dient de actieve speler een 
lelieblad van zijn hand op tafel te spelen. De kaart dient open 
naast de stam of naast een reeds geplaatst lelieblad te liggen 

Kaarten worden beschouwd als naast elkaar liggend 
indien deze met een zijde tegen elkaar liggen. Diagonaal 
wordt niet beschouwd als naast elkaar liggend.

2. Voer acties uit

Het aantal Lelieblad pictogrammen in de linkerbovenhoek van het 
lelieblad welke in stap 1 is gespeeld bepaalt het aantal acties welke 
de speler mag uitvoeren in zijn beurt. Er zijn twee soorten acties: 
Ontplooien en saboteren. Elk type actie mag, in elke combinatie, 
meerdere keren ingezet worden zolang het totaal aantal acties het 
aantal lelieblad pictogrammen op de gespeelde kaart niet overschrijdt. 

ONTPLOOI 
Plaats een (brul)kikker van de spelerkleur op een open 
plaats op een lelieblad in dezelfde rij (horizontaal) of 
kolom (verticaal) als de in stap 1 geplaatste kaart.

 L Een (brul)kikker mag NIET worden geplaatst 
op het in stap 1 geplaatste lelieblad. 

 L Een (brul)kikker mag  NIET worden geplaatst op de stam.

 L Een speler mag NOOIT meer dan 2 
(brul)kikkers (in elke combinatie) op 1 
lelieblad plaatsen gedurende deze stap.

 L Indien de speler niet genoeg (brul)kikkers 
in zijn voorraad heeft dan mag de speler 
een kikker van een eerder geplaatst lelieblad 
afnemen en deze, conform de regels, op een 
ander lelieblad plaatsen. Brulkikkers kunnen 
nooit op deze manier worden verplaatst.

sabotage 
Spring met een kikker van je  TEGENSTANDER weg van 
een kaart die in dezelfde rij (horizontaal) of kolom 
(verticaal) ligt als de in stap 1 geplaatste kaart.

 L Brulkikkers kunnen NOOIT verplaatst worden met deze actie.

 L De sabotage actie mag NIET worden uitgevoerd 
op een kikker die op de stam zit.
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3. Score Leliebladeren

Nadat de speler al zijn acties heeft uitgevoerd wordt bekeken of er 
leliebladeren volledig gevuld zijn. De strijd is hierop gestreden. Nu 
kan er gescoord worden om de winnaar van de strijd te bepalen. 

Indien er meerdere leliebladeren gescoord moeten worden 
dan kiest de actieve speler de volgorde waarin dit gebeurt.

TEL (BRUL)KIKKERS 
Bereken de kracht van alle spelerstukken op het volle lelieblad. 

 L Kikkers hebben een kracht van 1.

 L Brulkikkers hebben een kracht van 2.

De speler met de hoogste totale kracht op het lelieblad 
wint de strijd. In geval van gelijkspel wint niemand. 

SPRING (BRUL)KIKKERS  
Zodra een strijd is afgerond zinkt het lelieblad.

De ACTIEVE pspeler springt 1 (brul)kikker van het 
zinkende lelieblad naar ELK naastgelegen lelieblad of 
stam met een open plaats in de volgende volgorde: 

 L Alle KIKKERS van de VERLIEZENDE spelers.

 L Alle BRULKIKKERS van de VERLIEZENDE spelers.

 L Alle KIKKERS van de WINNENDE speler.

 L Alle BRULKIKKERS van de WINNENDE speler.

Voorbeeld, de groene speler is 
aan de beurt.  
 
Het gemarkeerde lelieblad 
met 6 plaatsen is gevuld. 

Deze dient te worden 
gescoord.

De groene speler heeft een 
kracht van 4. (1+1+2) 

 
De blauwe speler heeft een 
kracht van 3. (1+1+1) 

De groene speler 
wint de strijd.
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Er zullen nooit meer dan 4 (brul)kikkers springen 
als een lelieblad wordt gescoord omdat er niet meer 
dan 4 naastgelegen kaarten kunnen zijn 

Alle overgebleven kikkers op het lelieblad gaan terug naar de 
spelervoorraad. Overgebleven brulkikkers worden VERWIJDERD 

UIT HET SPEL en op de hulpkaart van de speler geplaatst.

In geval van gelijkspel wordt de ACTIEVE speler beschouwd 
als winnaar voor het bepalen van de volgorde. 

VERWIJDER LELIEBLADEREN  
Na het verspringen van de (brul)kikkers van het zinkende 
lelieblad ontvangt de winnende speler het blad en legt 
deze zichtbaar voor zich neer. Indien er geen winnaar 
is dan wordt het lelieblad verwijderd uit het spel. 

Het verspringen van de (brul)kikkers kan een 
rimpeleffect teweegbrengen waardoor meerdere 
leliebladeren worden gevuld en gescoord. 

CONTROLEER ALTIJD OF ANDERE LELIEBLADEREN GEVULD ZIJN 
EN SCORE DEZE VOOR DE VERSCHUIF LELIEBLADEREN STAP.

Vervolg op het voorgaande voorbeeld. 
De groene speler dient de drie blauwe 
kikkers eerst to verspringen omdat 
groen de winnaar is van het lelieblad. 
Hij kiest er voor om de blauwe kikkers 
te verplaatsen naar de leliebladeren 
er boven, onder en links naast. 

Dan heeft hij de mogelijkheid om 1.

Kikker van zijn eigen kleur te 
verspringen. Dit is de groene 
kikker die hij verplaatst naar 
de stam rechts ernaast. 

Één kikker en een brulkikker staan 
nog op het zinkende lelieblad. De 
overblijvende kikker gaat terug naar 
de spelervoorraad en de overgebleven 
brulkikker wordt verwijderd uit het spel. 

De groene speler verwijdert dan 
het zinkende lelieblad en plaatst 
dit in zijn scorestapel. Dit levert 
hem 6 overwinningspunten op.

Ï
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VERSCHUIF LELIEBLADEREN 
Nadat alle volle leliebladeren gescoord en verwijderd zijn 
kan het zijn dat er leliebladeren liggen die geen aansluiting 
meer hebben met de groep rondom de stam. Deze kaarten 
worden verschoven in een nieuwe positie zodat alle 
leliebladeren op de tafel samen een groep vormen. 

 L De stam kan niet verschuiven.

 L Leliebladeren verschuiven 1 voor 1. 

 L Leliebladeren kunnen meerdere stappen 
schuiven om aansluiting te krijgen. 

 L Bij het verschuiven van meerdere kaarten 
kiest de actieve speler de volgorde. 

 L Soms ontstaat een nieuwe afgezonderde groep 
van kaarten. Deze dienen 1 voor 1 te worden 
verschoven tot alle kaarten aangesloten zijn.

 L Na het schuiven van de kaarten dient de overgebleven 
groep, indien mogelijk, geen rechte lijn te zijn.

4. Neem een lelieblad 

De actieve speler trekt één lelieblad van de trekstapel 
om zijn hand tot 3 kaarten aan te vullen. Zodra deze de 
trekstapel leeg is wordt deze stap overgeslagen. 

De beurt gaat over naar de speler links. 

Vervolg op het voorgaande 
voorbeeld. Er zijn geen 
leliebladeren om te scoren, 
maar de leliebladeren op tafel 
vormen niet één groep. 

Het gemarkeerde lelieblad 
is afgezonderd en dient te 
verschuiven om wederom 
aansluiting te vinden bij 
de groep met de stam. 

De groene speler kiest er voor 
op de kaart op de aangegeven 
plaats te positioneren.  
 
De groene speler trekt een 
kaart van zijn trekstapel 
en zijn beurt is voorbij. 
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OPMERKINGEN OVER DE STAM 

 L (Brul)kikkers kunnen alleen op de stam komen als resultaat 
van een springactie nadat een lelieblad is gescoord of indien 
een tegenstander deze via de sabotage actie er naartoe zet.

 L Er is geen limiet aan het aantal (brul)kikkers op de stam.

 L De stam wordt pas op het einde van het spel gescoord. 

Speleinde
Het spel eindigt zodra alle leliebladeren zijn gespeeld. 

Final Scoring
 L Elke speler telt het aantal overwinningspunten 

van de gewonnen leliebladeren.

 L Elk lelieblad in de eigen kleur van de speler 
is 1 extra overwinningspunt waard. 

 L Elke kikker van de speler op de stam is 
1 overwinningspunt waard.

 L Elke brulkikker van de speler op de stam 
is 2 overwinningspunten waard.

 L De speler met de hoogste kracht op de stam verdient 
3 extra overwinningspunten. Indien er een gelijkspel 
is worden geen overwinningspunten gegeven. 

De speler met het hoogst aantal overwinningspunten wint. In 
geval van gelijkspel scoren deze spelers het aantal kikkers (1 
OP) en brulkikkers (2OP) op de overgebleven leliebladeren. 

Indien er nog steeds een gelijkspel is hebben beide spelers 
gewonnen en dient er opnieuw gepeeld te worden.
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