
Twee teams, A en B, bestaande uit zelf gekozen aantal spelers.
In dit voorbeeld doen we 5 spelers per team. Dus de groep is 10
spelers groot.
Voorbereiding:
Coach knipt de 'mol'-kaarten met de opdracht uit en maakt voor beide
teams een plekje waar 5 kaarten liggen, waarvan 1 molkaart. (10
kaarten in totaal, waarvan 2 molkaarten) Spelers pakken 1 voor 1 een
kaartje.
Niemand, behalve de mol zelf, weet wie de mollen zijn. Ieder team
heeft dus een Mol.
Op de molkaart staan opdrachten als: Je bent de slechtste passer of
aanvaller of communicator.
Je zoekt dus alleen de mol bij de tegenstander op en niet binnen je
eigen team

Let op: extra uitleg voor de 'mollen':
het is de bedoeling dat de mol zo onopvallend mogelijk tracht zijn/haar eigen team te benadelen,
zodat het team de wedstrijd verliest. Nogmaals , je hoeft als slechte MOL-passer niet alles slecht te
passen,maar net slecht genoeg om de set te verliezen.

Tip Coach:
Niemand weet wie de mol is en welke opdracht de mol heeft gekregen. Als coach kun je nu dus
sturen om je spelverdelers te trainen in de slechtste blokkeerder op te zoeken (want misschien heeft
de mol wel blok-opdrachten. Serveerders moeten op zoek gaan bij de tegenstander naar  bijv. de
slechtste passer.

Uitleg:
Speel setjes tot 25 of 20 of 15...dat maakt niet zoveel uit. Als coach sta je langs de zijlijn de telling bij
te houden en zoek ook jij naar de mollen (gewoon voor je eigen plezier)

Maar nu komt de bijzondere denkwijze:
De mol in het verliezende team heeft het goed gedaan, de mol in het winnende team heeft het slecht
gedaan als MOL.
De puntenverdeling is daarom als volgt:
Het winnende team krijg per niet-molspeler een punt, in dit geval dus 4...de mol krijgt geen punt
omdat ze gewonnen hebben en de mol gefaald heeft.
Het verliezende team heeft de mol 1 punt gehaald en de 4 andere geen punten want ze hebben
verloren. De stand tot dusver is  4-1. (A=4 en B=1)

Echter vallen er nog punten te halen per speler voor het goed 'raden' van de mol bij de tegenstander.
Men mag NIET overleggen. Men gaat naar de coach en geeft aan , door op te schrijven of aan te
wijzen op een vooraf geschreven papiertje met namen, wie zij denken dat de mol is bij de
tegenstander.



Nadat alle stemmen binnen zijn, wordt besproken waarom zij die speler als mol verdenken en krijgen
ze per goede keuze 1 punt.

Stel dat , in dit voorbeeld, team A set gewonnen heeft, dan hebben zij (4 spelers en 1 mol) 4 punten
gehaald en team B 1 punt. (die heeft de mol verdient). Vervolgens ZONDER overleg met elkaar, lopen

ze naar de coach en geven aan wie zij verdenken. Wanneer iedereen is
geweest vraagt de coach WIE IS DE MOL? De mollen maken zichzelf
kenbaar. De coach telt de punten per team op. Team A heeft 1 x de mol
goed geraden en team B heeft 5x goed geraden ( let op : ook de mollen
moeten kiezen wie zij verdenken als mol bij de tegenstander. Je zoekt dus
alleen de mol bij de tegenstander op en niet binnen je eigen team.)

Totale score Team A: 4+1 = 5 punten
Totale score Team B: 1+5 = 6 punten

Team B is winnaar. Ook al heeft Team A de set gewonnen, Team B wint het
spel...Zij waren beter in het 'lezen' van de tegenstander. En doel van de
oefening is dat men leert lezen. Dat wordt hier nu beloond.


