
 

 

 
Programma Wie is de Mol? 
Binnen uw team is een mol vertegenwoordigd. De ‘mol’ dient de vorderingen van het team zoveel mogelijk en 
onopvallend mogelijk te stagneren. Het kan zijn dat u (ook al bent u geen ‘mol’) toch een persoonlijke mollenstreek 
dient te volbrengen, dit om de verwarring op te voeren. Degene die tijdens en aan het einde van het programma de 
meeste juiste verdenkingen van de mol kenbaar weet te maken en misschien ook nog zijn persoonlijke opdracht heeft 
weten te volbrengen, is de winnaar!! Wees waakzaam en maak je niet te veel verdacht…….. 
 

13.00 uur  - Aankomst van de gasten  
  De gasten worden ontvangen in de eXito evenementenzaal met koffie en thee.  

 

13.30 uur  - Start ‘Wie is de Mol?’ 
Onder leiding van een eXito instructeur gaat het team/de teams diverse outdoor onderdelen doorlopen. 
Bij elke behaalde doelstelling, ontvangt het team aanwijzingen die men aan het einde van de dag nodig 
zal hebben bij het finalespel. 
 

● Quadrijden 
Een Quad is een vierwielige motor, die uitermate geschikt is voor het ruige terrein. Binnen een 
avontuurlijk parcours zal voornamelijk de behendigheid een rol spelen. Voorzien van een helm gaat men 
met de motor meerdere malen dit parcours afleggen. Al snel krijgt men de motor goed onder controle. 
 

● Handboogschieten 
Na een korte instructie en enkele oefenschoten start de competitie. Met het professionele 
handboogmateriaal leert men de beginselen van deze sport. 

   
● Tokkelen 
Gezekerd in een klimgordel maakt men een sprong in het diepe. De vijftig meter lange ‘kabelbaan’ heeft 
de elementen van spanning en sensatie in zich. Overige teamleden helpen elkaar bij het remmen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
● High tower 
De deelnemers gaan gezekerd in een klimgordel en onder leiding van een ervaren kliminstructeur kratten 
stapelen. Dit onderdeel is voor de deelnemers en de omstanders een ware sensatie, wie kan van de 
kratten de hoogste toren maken? Behendigheid, samenwerking en een goede tactiek zijn 
doorslaggevend.  

  
● Pamperjump 
Gezekerd gaat men de paal trotseren. Boven op het plateau aangekomen dient men te gaan staan en 
zich 180 graden om te draaien. Vanaf de acht meter hoge paal gaat men de sprong in het diepe wagen. 
Lukt het de angst te overwinnen en koelbloedig naar de doelzak te springen?  
 

● Mega tangram 
Dit oorspronkelijke Chinese spel heeft een hoog samenwerkingsgehalte. Men gaat met grote 
geometrische puzzelstukken diverse afbeeldingen proberen na te bouwen. 
 

15.00 uur  - Break  - Met een blikje fris en een versnapering 
 

17.00 uur  - Ontknoping & finalespel Wie is de mol?  
Met de verkregen aanwijzingen gaan alle teams op zoek naar de verborgen schat ergens op het terrein. 
Met een kompas dient men een kompasvraagstuk op te lossen. Na wat speurwerk stuit men uiteindelijk 
op de schatkist. De inhoud van de schat bestaat uit; een plaatselijk gestookte Beekbergse Neut.  
 
€ 54,50 p.p.  (Bel voor eXacte prijs, afhankelijk van uw groepsgrootte) 

 


