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Voorbereiding

60 weerkaarten (waarde 1Æ60) worden geschud, iedere speler krijgt er 12. Eventuele rest wordt
opzij gelegd. Elke speler telt de reddingsboeien samen (afronden naar beneden) en krijgt zoveel
reddingsringkaarten. (die open voor zich worden gelegd)

De 24 vloedkaarten (2x 1->12) worden geschud en verdekt op tafel gelegd.

Spel

In elke fase zijn er 5 acties uit te voeren :

. 1 De 2 bovenste vloedkaarten worden opengelegd

. 2 Elke speler legt verdekt een weerkaart af

. 3 Wie de hoogste kaart speelde krijgt laagste vloedkaart nemen en die open voor zich leggen, wie
2° hoogste kaart speelde krijgt overgebleven vloedkaart

. 4 Wie nu de hoogste vloedkaart voor zich liggen heeft moet 1 van zijn reddingsringkaarten
omdraaien (indien gelijk moeten beiden omdraaien)

. 5 De uitgespeelde weerkaart wordt op verdekte aflegstapel gelegd.

Volgende fasen

Er wordt steeds op dezelfde wijze gespeeld. Nieuw bekomen vloedkaarten worden bovenop de
bestaande stapel gelegd. Moet een speler een reddingskaart uitspelen als hij er geen meer heeft, is
hij voor dit spel uitgeschakeld en zijn vloedkaarten worden omgedraaid. Iemand anders kan hierdoor
dus de hoogste vloedkaart hebben.

Einde van een ronde en waardering

Het spel eindigt na 12 fasen of als er slechts 2 spelers overblijven.

Iedere speler krijgt per overgebleven reddingsring 1 pluspunt. Uitgeschakelde spelers krijgen 1
minpunt. De speler (s) die op het einde van het spel de laagste vloedkaart (ev. geen) voor zich
liggen hebben krijgen een extra punt.

De volgende ronde

Elke speler geeft zijn eigen kaarten en de bijhorende reddingsringkaarten door aan de speler links
van hem. De 24 vloedkaarten worden geschud &endash; alles wordt opnieuw gespeeld.

Er worden zoveel ronden gespeeld als er spelers zijn. Wie meeste totaalpunten behaalt, wint.
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