
 
Recensie-handleiding 
 
Dank voor jouw aanbod om een recensie over de bouwdoos en het model te 
schrijven.  
 
Eerste indruk 
Wij willen jou vragen kort na ontvangst (uiterlijk na 3 weken) een beknopte eerste 
indruk te schrijven (Word) en met een paar foto’s van doos en inhoud op te sturen. 
Voorbeelden van eerste indruk vind je op onze website bij artikelen˃recensies. 
Stuur de Word-documenten, en foto’s naar het redactieadres: redactie@ipms.nl. 
 
Bouwverslag 
Voor het model krijg je ruim de tijd om het te bouwen en er een bouwverslag 
(Word), inclusief foto’s van het bouwproces van te maken. Als termijn voor de bouw 
en het verslag wordt 3 maanden aangehouden, ingaand op het moment van 
ontvangst van de bouwdoos. Bij grote en/of complexe bouwdozen kan in overleg 
met redactie@ipms.nl een langere termijn worden afgesproken. Wij willen graag 
een aantal foto’s van de doos, de gietramen, het decalvel, de bouw in verschillende 
stadia én een aantal van het gebouwde model. Zorg dat het model op een passende 
of neutrale ondergrond staat. We hanteren een vuistregel van één foto per 200 
woorden, lever dus een minimum van 15 en een maximaal aantal van 30 foto’s aan, 
vooral foto’s tijdens de bouw.  
De redactie publiceert jouw verslag alleen binnen IPMS. Het is dus niet de bedoeling 
dat het verslag door jou of derden elders wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op een 
forum of website. 
Begin het artikel met de fabrikant, schaal en het onderwerp (b.v. merk en type) van 
het model. Plaats daaronder: Doosnummer, of het een spuitgiet of giethars model 
is, en het aantal onderdelen en de prijs in euro’s. Maak een logisch verhaal over het 
model. Verwerk zo mogelijk een stukje geschiedenis van dit model of het origineel 
in jouw tekst. Voorbeelden vind je in MIP-magazines. Niet iedereen is van de 
historie op de hoogte. Het kan iemand enthousiasmeren om juist dát model te 
willen maken of (weer) te gaan modelbouwen.  
Verder is het voor de lezers fijn om te weten of het model een goede passing heeft. 
Maak een omschrijving, eventueel in vergelijking met andere merken/bouwdozen. 
Geef aan hoeveel versies ervan zijn te maken, maar ook of het model kan worden 
omgebouwd tot een andere versie. Vermeld ook hoe goed de schaalnauwkeurigheid 
en gelijkenis zijn. Bouw het model in (één van) de versie(s) uit de doos, tenzij er 
redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld als de fabrikant een fout heeft 
gemaakt). 
Sluit de recensie af met een conclusie en jouw naam. Geef in de conclusie aan wat 
jouw oordeel is over dit model. Zou je de winkelprijs ervoor willen betalen, moeten 
er extra setjes bij of levert de bouwdoos zonder extra’s een goed model op? Bedenk 
dat je van een goedkope bouwdoos geen volledig gedetailleerd supermodel kan 
verwachten en dat alle waar naar z’n geld is. Motiveer jouw conclusie, niet iedereen 
streeft naar uiterste precisie.  
 



Teksten 
Zoveel mogelijk ‘kaal’ aanleveren (Word). Gebruik geen opmaak vet, cursief, 
onderstreping, woord(en) volledig hoofdletters, tabs, harde returns en emoticons. 
Nieuwe regels en harde returns gebruik je alleen voor de indeling van de tekst, bij 
witregels en om paragrafen en alinea’s te maken. 
 
Foto’s 
Geef de foto’s in de bestandsnaam een nummer.  Als je een foto een onderschrift 
wilt geven, maak dan onder de tekst een lijstje met onderschriften voorzien van de 
betreffend(e) fotonummer(s).  
 
Aanleveren teksten en de foto’s 
Stuur de Word-documenten, en foto’s naar het redactieadres: redactie@ipms.nl. 
Heel makkelijk en gratis kan dat via WeTransfer (wetransfer.com) . Zet op jouw pc al 
het materiaal dat je wilt opsturen in een map en kopieer die map dan naar 
Gecomprimeerde (gezipte) map. Zo kan de map in 1 keer via WeTransfer worden 
verzonden. In het geval er bijdragen per post opgestuurd moeten worden, dan is de 
adressering: Redactie MIP, Chirurgijnsgilde 36, 3813 GZ Amersfoort. 
 
Voor foto’s gelden de volgende uitgangspunten: 
Aanleveren foto’s Instelling camera Formaat Grootte 
Digitale camera 
(gebruik zo nodig een 
statief en fotografeer 
bij daglicht) 

Hoogste resolutie = 
camera instelling dat 
je zo weinig mogelijk 
foto’s kunt opslaan. 

JPG of JPEG én 
onbewerkt 

Minimaal 2.000Kb (= 
2Mb) 

    
Papieren foto’s  Glanzend  
Scannen?   Opsturen van de 

afbeelding, zodat de 
vormgever zelf kan 
scannen 

Foto van foto  Nee. Vanwege het 
formaat worden deze 
erg wazig. 

 

Foto van internet  Nee! Deze zijn veel te 
klein. (kijk maar naar de 
hoeveelheid Kb) 

 

 
Gebruik bij het fotograferen van een afgebouwd model een neutrale onder- en 
achtergrond, zoals een vel wit of gekleurd papier. Een specifieke ondergrond op 
schaal die bij het onderwerp hoort mag ook. Tip: fotografeer (delen van) het model 
van een afstand en zoom de camera (bijna) maximaal in. Dit verbetert de 
scherpte/diepte-verhouding. Gebruik zo mogelijk een statief of stabiele 
ondergrond. 
 
Afhankelijk van het aanbod van recensie-artikelen kan de redactie besluiten het 
bouwverslag alleen op de IPMS-website te publiceren en niet ook in MIP-magazine. 
 
De MIP-redactie wenst jou veel plezier met de bouwdoos. 
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