Bijlagen 2
Speluitleg Freecell
Het doel is dat je alle kaarten op volgorde legt van hoog naar laag, je kunt het spel alleen
spelen en het behoort tot de categorie kaartspellen. Je hebt hierbij in totaal 52 kaarten
nodig, deze worden verdeeld in 8 stapels kaarten. 4 stapels van 7 kaarten links en 4 stapels
van 6 kaarten rechts ernaast.
Alle kaarten worden ”open” neergelegd.
In tegenstelling tot Patience/Solitaire zijn hier dus alle kaarten al zichtbaar. Boven alle 4
de linkse rijen ligt een vakje open (een vrije cel) waar maximaal 1 kaart neergelegd mag
worden om hem daar tijdelijk ”op te slaan”. Boven alle 4 de rechtse rijen blijft een vakje
open waar de kaarten uiteindelijk gesorteerd gaan worden op volgorde van laag naar hoog.
Het spel Freecell begint door zoveel mogelijk kaarten te verplaatsen naar een positie
onder een kaart met een hogere waarde en een andere kleur. Het gaat van hoog naar laag,
bijvoorbeeld een acht (zwart), een 7 (rood), een 6 (zwart), een vijf (rood), een 4 (zwart), een
3 (rood) en een 2 (zwart). Je mag meerdere kaarten tegelijkertijd verplaatsen.
Dit is afhankelijk van het aantal vrije cellen die nog open staan. Deze dien je wel zoveel
als mogelijk leeg te houden. Als je vier open cellen hebt dan wil dat zeggen dat je vier
kaarten tegelijkertijd mag verplaatsen, als je er drie open hebt dan mag je dus drie kaarten
tegelijkertijd verplaatsen en ga zo maar door. Deze kaarten moeten op de 4 vrije vakken
boven de rechtse kolommen worden neergelegd als zij vrij komen. Dit gaat in volgorde van
laag naar hoog, eerst de aas en dan de twee tot en met de koning (heer).
In elk vak rechtsboven moeten wel alle kaarten van dezelfde kleur liggen. Ze moeten dus
op kleur gesorteerd worden. Het spel is pas afgelopen als alle kaarten op de rechter stapels
liggen. Aan het einde liggen dus de vier koningen (heren) bovenaan de 4 stapels.

