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Dit kaartspel is bedoeld om in een groep op een leuke manier verantwoord gedrag buiten de piste te 

leren. De methode is gebaseerd op de reductiemethode van Werner Munter. Deze korte handleiding 

toont hoe het spel kan worden gespeeld maar is geen volledige uitleg van de reductiemethode. Een 

volledige uitleg kan gevonden worden in één van de boeken over de reductiemethode.  Maar 

belangrijker, boeken, een theoriecursus of dit spel zijn nooit een vervanging voor een goede 

lawineopleiding en training in de praktijk. 

  

Om op een leuke en interactieve manier veel van dit spel te leren is het goed om tijdens het spelen 

van het spel uitgebreid te discussiëren over de gespeelde kaarten, omdat op deze manier de 

mogelijkheden en beperkingen van de reductiemethode goed in de hele groep bekend worden en de 

informatie beter onthouden wordt! 

 



 

Uitbreidingsset kaarten 
 

Om het spel met meer dan 4 mensen te spelen is een tweede set kaarten nodig. Hiervoor kan of een 

tweede set basiskaarten gebruikt worden, of de extra kaartenset. Deze uitbreidingsset bevat ook 54 

kaarten, maar de selectie is zo gekozen dat er meer aspecten van een typische toerski of freeride-

dag aan bod kunnen komen. Indien je dat wil kan je de extra kaarten ook inzetten om het spel voor 

jouw medespelers lastiger te maken. 

  
Zwart: Lawineberichten 

 

 

11 extra lawineberichten. 

 

 

 

Groen: Alarmtekenen 

 

 
 

Veel verse sneeuw of sneeuwval met wind. Twee extra kaarten. 

 

Stijgende temperatuur en sneeuwval die overgaat in regen. Eén extra 

kaart. 

 



 
 

Spontane lawines: 

 

Twee extra kaarten met grote spontane plaklawines. 

Eén extra kaart met een kleine spontane plaklawine. 

 

 

Whoempf-geluid (Wummgeräusch), zettingsgeluiden. Eén extra kaart. 

 

Het gevaar van een sneeuwdek onder spanning wordt ook weergegeven 

met één extra kaart waarop scheuren in het sneeuwdek ontstaan en een 

lawine op grote afstand wordt getriggered. 

 

 

Blauw: Actiekaarten, handelingen of keuzes van de groep 

De blauwe kaarten zijn de keuzes die gemaakt worden door de groep. Mogelijk reduceren deze de 

blootstelling aan het gevaar, zoals een keuze voor een vlakkere helling, keuze voor een gunstige 

hellingsoriëntatie, of kiezen op de piste te blijven. De blauwe kaarten kunnen gezien worden als de 

reductiefactoren in de PRM van Munter. 

 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om op een bepaalde hellingsoriëntatie af te 

dalen. 

Zeven extra kaarten.  



 
 

Actiekaart waar de groep kiest om onder een bepaalde hoogte te blijven. 

Zeven extra kaarten. 

 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om op een vlakkere helling te blijven. 

Vijf extra kaarten. 

 
 

Kaart waar de groep kiest om de dag in de hot tub door te brengen, 

dromend van mooie nieuwe afdalingen de volgende dag. 

Eén extra kaart. 

 

 
 

Kaart waar de groep kiest die dag op de piste te blijven. 

Eén extra kaart. 

 



 
 

Actiekaart waar de groep kiest om in een kleine groep op pad te gaan, 

maar zonder veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep. 

E;en extra kaart. 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om in een kleine groep op pad te gaan, met 

veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep. 

Eén extra kaart. 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om in een groot gezelschap op pad te gaan, 

met veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep: 

 

Twee extra kaarten met een groep van zes. 

Twee extra kaarten met een groep van vier.  

 

Actiekaart waar de groep kiest om op een veel geskiede helling af te dalen; 

afdalen tussen de sporen! 

Drie extra kaarten. 

 


