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Het is waarschijnlijk erg moeilijk om de juiste oplossing onmiddellijk te vinden. Daarom geven we jullie 

toch een zetje in de juiste richting. Maar vóór je de tips hieronder bekijkt moet je zeker en vast eens vra-

gen aan je klasgenoten wat zij al gevonden hebben. Misschien kunnen jullie samen het spel helemaal vin-

den zonder hulp. 

 Als het spel start moet de hamer verschijnen. Dus wanneer er op de groene vlag wordt geklikt 

moet de hamer verschijnen. Verder willen we dat de hamer zegt: ‘Klik op mij en verjaag de mol-

len!’. 

 Wanneer er op de hamer wordt geklikt moet het spel beginnen. Dus wanneer we op de hamer 

klikken laten we deze het signaal ‘start’ versturen. Daarna mag de hamer weer verdwijnen tot het 

einde van het spel. Het spel duurt dertig seconden. Laat de hamer na dertig seconden het signaal 

‘stop’ sturen en laat de hamer opnieuw verschijnen. Nu moet de hamer ook nog zeggen: ‘Eindelijk 

zijn ze weg!’ 
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 Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt moet de score van het vorig spel weer nul worden en 

moet de mol verdwijnen.  

 In het programma van de hamer staat dat de hamer een signaal ‘start’ verstuurt. Wanneer de mol 

dit signaal ontvangt moet hij verschijnen. Hij moet telkens na 2 seconden naar een andere wille-

keurige plaats gaan. Dus wanneer het signaal ‘start’ komt, moet de mol verschijnen, daarna moet je 

herhalen dat de mol na 2 seconden naar een willekeurige - en -positie gaat.  

 Wanneer er op de mol wordt geklikt moet het uiterlijk van de mol veranderen naar uiterlijk 2 en 

moet de score veranderen met 1. Dan wacht je heel kort (bijvoorbeeld: 0,5 seconden) en dan ver-

andert het uiterlijk weer naar uiterlijk 1.  

 Wanneer de hamer het signaal ‘stop’ stuurt, moet de mol verdwijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind je het nog steeds moeilijk om de juiste oplossing te vinden? Misschien moet je eens proberen om 

hulp te vragen aan je klasgenoten. Lukt het hen ook niet? Er is een oplossingssleutel om jullie een flinke 

zet in de juiste richting te geven. Veel succes! 
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