
	
	
	
	
	

Solitaire 
 
One claimes the game to be invented by a French aristocrat 
who was locked up in the Bastille in the 18th century. 
 
A game for 1 player. 
 
The game “Foxes and Sheep”, that can be played on the 
same board, is a game for 2 players. 
 
Solitaire is a game that is traditionally played on a wooden 
board that has a pattern of drilled holes, each of which 
containing a wooden ball (peg). 
At the beginning of the game, the ball (peg) in the center of 
the board is to be removed (#17). 
 
The rules of the game are very simple; you make moves by 
jumping a ball (peg) over an adjecent ball (peg), much like in 
chekers, except that the moves must be horizontal or vertical 
only. 
The ball (peg) jumped over is removed. 
The aim of the game is to remove all the balls (pegs) until 
only one ball (peg) is left in the center of the board (#17).                                                                     
 
                 

                             
 
A variant of the classic Solitaire: 
 

1) Starting with a pattern at the beginning: 
 

Getting rid of as many pegs in patterns as possible 
is a simple way of playing solitaire. One peg must be 
left over somewhere.  
These simple puzzles are good for beginners to 
learn to play the big solitaire. 

 
   Submarine           Greek Cross         Pyramid 16 

     
 

The following game goes from the big diamond via 
the small diamond to the centre position.  

 
          Big Diamond                  Small Diamond 

                       
 
 
 
 

Solitaire 
 
Het spel zou uitgevonden zijn door een Franse aristocraat 
tijdens zijn gevangenschap in de Bastille in de 18de eeuw. 
 
Een spel voor 1 speler. 
 
Het spel “Vossen en Schapen”, dat ook op ditzelfde bord 
kan gespeeld worden, is een spel voor 2 spelers. 
 
Solitaire is een spel dat traditioneel gespeeld wordt op een 
houten bord met een patroon van uitgefreesde holtes.  Elke 
holte bevat een houten balletje. 
In het begin van het spel moet de middelste bal verwijderd 
worden (#17). 
 
De regels van het spel zijn heel eenvoudig; je doet een zet 
door een bal over een aangrenzende bal te doen springen, 
net zoals bij dammen. 
Hier mag je echter enkel horizontaal en vertikaal springen.  
De bal waarover gesprongen werd, wordt verwijderd.  Het 
doel van het spel is om alle ballen te verwijderen zodat er 
maar 1 overblijft in het midden van het bord, (#17). 
 
               

                                  
 
Variant op de klassieke Solitaire: 
 

1) Starten met een patroon in het begin :  
 

Trachten zoveel mogelijk balletjes te verwijderen in 
bepaalde patronen is een eenvoudige manier om 
solitaire te spelen.  Slechts één balletje blijft over. 
Deze puzzels zijn ideaal voor beginners om te leren 
hoe ze de grote solitaire moeten spelen. 

 
           Duikboot            Grieks Kruis          Piramide 16 

      
 
Volgend patroon gaat van de grote diamant over in 
de kleine diamant om te eindigen met 1 balletje in de 
middenpositie. 
 
  Grote Diamant                  Kleine Diamant 

             
 
 
 

Succes!	 Good Luck!	
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2) Werken naar een patroon op het einde: 
 

Je begint met 32 balletjes en je eindigt in een vooraf 
bepaald patroon. 

                                                                   Vierkant 

                                
 

ook andere symmetrische eindfiguren zijn mogelijk, 
startende van een vol bord: 

 
     2 Vierkanten                De Laan                      Paar 

  
 
                                
 
 
Voor de oplossing van Solitaire, ga naar www.TovShop.be en vul 
code “711” in bij “zoeken” en klik daarna op de link “oplossing 
Solitaire”. Hier vind je ook de instructies voor “Vossen en Schapen”. 
 

 
            

           
 
 

           
 
 

           
 
 

           
 
             
 
2) Working towards a pattern in the end: 

 
You start with 32 balls and finish with a pattern 

 
                                                                   Square 

										 																		 	
	

Also different symmetrical end patterns are possible, 
starting from a full game board: 
 

        2 Squares                   Avenue                       Pair 

   
 
 
 
For the solution of Solitaire, go to www.TovShop.be and fill in code 
“711” in the search box. Then click on the link “solution Solitaire”.  
Here you will also find the instructions for “Foxes and Sheep”. 
 


