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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! 

 



Spelregels 
 

Hoe te winnen 

De spelers proberen met hun kaarten zoveel mogelijk afdalingen of toeren te maken. De speler die 

de laatste kaart speelt, en daarmee een afdaling mogelijk maakt, wint de ronde. De speler met de 

meeste gewonnen afdalingen wint het spel. 

 

Aantal spelers en aantal kaarten per speler 

Het standaard spel van 54 kaarten kan gespeeld worden met maximaal 4 personen. Bij 4 spelers 

krijgt iedere speler 7 kaarten bij aanvang van het spel, bij 2 of 3 spelers krijgt ieder 9 kaarten. 

 

Type kaarten 

Het spel bestaat uit 3 type kaarten: 

 Zwarte kaarten: lawineberichten. 

 Blauwe kaarten: actiekaarten, deze kaarten zijn de handelingen of keuzes die de groep skiërs 

of boarders maakt om veilig onderweg te  kunnen bij het gegeven lawinebericht; 

bijvoorbeeld een keuze voor een vlakkere helling, een bepaalde hellingsoriëntatie, 

groepsgrootte, binnen bestaande sporen blijven etc. 

 Groene kaarten: alarmtekens, deze kaarten geven informatie over lokale omstandigheden. 

  

Start van het spel 

Alle zwarte kaarten met lawineberichten worden op één stapel gesorteerd. Alle groene en blauwe kaarten 

worden op een tweede stapel gesorteerd. Beide stapels worden geschud. 

 

 

 

 
 

Elke speler krijgt tenminste 7 kaarten van de stapel met groene en blauwe kaarten. 

  



De resterende stapel groene en blauwe kaarten wordt blind op tafel gelegd. De stapel zwarte 

lawineberichten wordt ook blind op tafel gelegd, één lawinebericht wordt open gelegd: 

 

  
Stapel zwarte kaarten met lawineberichten. 

 
 

Stapel overige groen en blauwe kaarten. 

 

Spelen van het spel 

Elke ronde wordt een nieuw lawinebericht van de stapel getrokken en open op tafel gelegd. Met de 

klok mee, krijgt elke speler een kans om telkens één kaart te spelen die een veilige toer of afdaling 

mogelijk maakt. 

 

Het spelen van een kaart die de afdaling onmogelijk maakt is niet toegestaan; bv. een afdaling steiler 

dan 40 graden spelen bij lawinegevaar 3. De ronde eindigt zodra een afdaling veilig is, volgens de 

regels van de gekozen reductiemethode; bv. Professionele Reductie Methode (PRM), SnowCard, 

Stop or Go, Bierdeckel, Golden Rules. De speler die de laatste beslissende kaart heeft gespeeld, heeft 

de afdaling gewonnen. 

 

Zodra één van de spelers alle kaarten heeft gespeeld is het spel afgelopen. De speler die de meeste 

afdalingen heeft verzameld, heeft het spel gewonnen. Als de stapel met groene en blauwe kaarten 

op is voordat het spel is afgelopen, worden de groene en blauwe kaarten van de al gemaakte 

afdalingen verzameld, geschud en wordt een nieuwe stapel op tafel gelegd. 

 

Als een speler geen kaart kan spelen, moet een nieuwe kaart van de stapel groen en blauwe kaarten 

getrokken worden. Indien mogelijk mag deze kaart direct gespeeld worden, anders is de volgende 

speler aan de beurt.  

 

Kiezen om een dag uit de backcountry te blijven, door lekker in de hot tub te zitten of een dag op de 

piste te blijven, is alleen toegestaan als er geen andere oplossing mogelijk is. Discussieer in de groep 

of deze kaart echt gespeeld mag worden, of zijn er andere oplossingen mogelijk? 

 

Er zijn twee manieren om de groene kaarten te spelen, spreek dit van te voren af: 

a) Groene kaarten mogen gespeeld worden als ze het lawinegevaar beïnvloeden; bv. 

lawinegevaar 2, plus een groene kaart voor grote spontane lawines, verhoogt het gevaar tot 

niveau 4. 

b) of de groene kaarten mogen gespeeld worden als ze passen bij het geldende lawinegevaar; 

bv. groene kaart voor grote spontane lawines mag gespeeld worden bij niveau 4. Grote 

spontane lawines zijn typisch voor lawinegevaar 4. 



Voorbeelden 
Twee voorbeelden van een spelronde met een groep van 3 spelers: Hans, Tanja en Jan. 

 

Eerste voorbeeld: 

 

    
 

 Een lawinebericht wordt op tafel gelegd: niveau 3 op NE - E oriëntaties, boven 2200m. 

 Hans, de eerste speler, kiest om op een helling onder de 40 graden te blijven. 

 Tanja, kiest om op een West helling af te dalen. 

 Jan kiest vervolgens om in een kleine groep af te dalen. Met het spelen van deze kaart wordt een 

veilige afdaling volgens de PRM mogelijk. Jan wint deze afdaling.  

 Een nieuw lawinebericht wordt op tafel gelegd, en Jan begint deze ronde omdat hij de vorige 

ronde heeft gewonnen. 

 



Tweede voorbeeld: 

 

    

  

  

 

 Het lawinebericht luidt weer: lawinegevaar 3, op NE - E oriëntaties, boven 2200m. 

 Jan besluit om op hellingen onder de 40 graden te blijven. 

 Hans kiest ervoor op een West helling af te dalen. 

 Tanja speelt nu een alarmteken; veel nieuwe sneeuw gevallen, kritische hoeveelheid 

overschreden (Kritische Neuschneemenge). Dit betekent lawinegevaar tenminste 3 op alle 

hellingsoriëntaties. In de PRM vervallen nu alle 2de klasse reductiefactoren, en de kaart van Hans, 

een afdaling op een West helling, verliest z'n betekenis. 

 Jan besluit nu in een kleine groep af te dalen, nog steeds niet voldoende om een veilige afdaling te 

maken. 

 Aangezien de 2de klasse reductiefactoren ongeldig zijn in deze situatie, rest er geen andere 

mogelijkheid dan een hogere 1ste klasse reductiefactor te spelen. Hans reduceert de hellingshoek 

verder, en besluit vlakker dan 33 graden af te dalen. Een veilige afdaling is nu mogelijk, Hans wint 

deze afdaling. 

 Het spelen van een tweede actiekaart uit dezelfde categorie, bv. een tweede steilheidkaart (zoals 

in dit voorbeeld) of een tweede hellingsoriëntatie, is natuurlijk alleen toegestaan als er geen 

andere opties meer open zijn. Discussieer in de groep of het spelen van een tweede kaart uit 

dezelfde categorie echt de enige overgebleven optie is! 

 

 

 

  



Beschrijving van de kaarten 

 
Zwart: Lawineberichten 

 

 

Voorbeeld lawinebericht: 

 Lawinegevaar niveau 3. 

 Op hellingsoriëntatie Noordwest over Noord tot Zuidoost. 

 Boven 1800m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen: Alarmtekenen 

 

 
 

Veel verse sneeuw: 

 Kritische hoeveelheid verse sneeuw overschreden 

(Kritische Neuschneemenge). 

 Sneeuw valt bij wind en/of lage temperatuur. 

 Dit betekent tenminste lawinegevaar 3. 

 Waarschijnlijk op alle hellingsoriëntaties, maar dit is een 

onderwerp voor discussie in de groep. 

 

Stijgende temperatuur en sneeuwval die overgaat in regen: 

 Dit betekent dat het lawinegevaar snel kan stijgen naar niveau 4. 

 Op alle hellingsoriëntaties. 

 

 



 
 

Grote spontane plaklawines: 

 Dit is mogelijk bij lawinegevaar niveau 3. 

 En zeer waarschijnlijk waarneembaar bij niveau 4.  

 

Whoempf-geluid (Wummgeräusch), zettingsgeluiden: 

 Typisch geluid dat optreed als een zwakke laag onder een 

sneeuwplak het begeeft. 

 en/of zichtbare scheuren in het sneeuwdek. 

 Duidelijk teken van een instabiel sneeuwdek. 

 Dit is typisch voor lawinegevaar 3, en komt vaak voor bij niveau 4. 

 

 

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 West orientatie af te dalen. 

 



 
 

Actiekaart waar de groep kiest om onder 1800m hoogte te blijven. 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om op een helling vlakker dan 33 graden te 

blijven. 

 
 

Actiekaart waar de groep kiest om op heling af te dalen waar stenen door 

het sneeuwdek komen. 

 

Dit betekent dat de hellingshoek tenminste 40 graden is. 

 

 
 

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

dromend van mooie nieuwe afdalingen de volgende dag. 

  

Om het spel uitdagend te houden mag deze kaart niet gespeeld worden op 

dagen dat een veilige afdaling mogelijk is. Typisch pas bij lawinegevaar 

niveau 4. Discussieer in de groep of deze kaart in die ronde gespeeld mag 

worden. 

 



 
 

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

 

In Noord Amerika kan dit ook betekenen in bounds te blijven. 

  

Om het spel uitdagend te houden mag deze kaart niet gespeeld worden op 

dagen dat een veilige afdaling mogelijk is. Typisch pas bij lawinegevaar 

niveau 4. Discussieer in de groep of deze kaart in die ronde gespeeld mag 

worden. 

 

 
 

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

maar zonder veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep. 

 

Een kleine groep is een groep van 2 tot en met 4 personen. 

 
 

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

veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep. 

 

Een kleine groep is een groep van 2 tot en met 4 personen. 

 

Veiligheidsafstand is tenminste 10 meter tijdens stijgen en 50 meter 

tijdens afdalen. 

 

 
 

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

met veiligheidsafstanden tussen de leden van de groep. 

 

Een grote groep is een groep van meer dan 4 personen. 

 

Veiligheidsafstand is tenminste 10 meter tijdens stijgen en 50 meter 

tijdens afdalen. 

 



 

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

afdalen tussen de sporen! 

 


