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Dank voor je aanbod om een recensie te schrijven van dit model dat je kosteloos aangeboden krijgt. Voorwaarde is 
wel dat je de recensie binnen drie maanden aanlevert aan de redactie via redactie@ipms.nl, voorzien van foto’s 
(grootte van de foto: minimaal 2Mb). We willen graag zoveel mogelijk foto’s van de bouw, in verschillende stadia 
plus natuurlijk een aantal van het model in afgebouwde staat.  
 
Het gaat ons niet meer om een opsomming te geven van het aantal onderdelen, merk en schaal (die zijn bekend bij 
de redactie) enzovoorts, zoals het vroeger was. 
 
Ons gaat het erom dat je een logisch verhaal schrijft over het model. Verwerk in je tekst een stukje geschiedenis van 
dit model of het origineel. Niet iedereen is van de historie op de hoogte. Het kan iemand over de brug helpen om 
(weer) te gaan modelbouwen. 
Begin het artikel altijd met de fabrikant, schaal en het onderwerp (b.v merk en type) van het model. Plaats 
daaronder: Doosnummer, of het een spuitgiet of resin is, het aantal onderdelen en de prijs in euro’s. 
 
Verder is het voor iedereen fijn om te weten of het model een goede passing heeft. Kom je problemen tegen, of past 
alles juist naadloos in elkaar. Hoe is de detaillering?  Probeer een omschrijving te geven, eventueel in vergelijking 
met andere merken/kits. 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. 
 
Sluit je recensie af met een conclusie. Geef hierin aan wat jouw uiteindelijke oordeel is over dit model. Zou je de 
winkelprijs ervoor willen betalen, moeten er extra setjes bij of levert de kit zo een goed model op? Bedenk  bij de 
beoordeling dat je van een goedkope kit geen volledig uitgedetailleerd super model kan verwachten en dat alle waar 
naar z’n geld is. Denk eraan dat je je conclusie goed motiveert: niet iedereen streeft naar uiterste precisie.  
 
Hoe de tekst en de foto’s aan te leveren? 
Teksten: 
Dienen zoveel mogelijk “kaal” te worden aangeleverd in Word. Maak geen opmaak 
(vet/cursief/onderstrepingen/hoofdletters e.d.) en gebruik geen tabs en harde returns. Nieuwe regels en harde 
returns gebruik je alleen voor de indeling van de tekst; bij witregels en om paragraven en alinea’s te  maken. 
Foto’s: 
Bij een recensie dient altijd een foto (of foto’s) te worden aangeleverd. Op z’n minst een foto van de doos.  Voorzie 
ze van een nummer en omschrijving (fotobijschrift). Voor foto’s gelden de volgende voorwaarden: 
Aanleveren foto’s Instelling camera Formaat Grootte 

Digitale camera 
(gebruik altijd 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) 

- - 

 
Door het grote aanbod van recensie en om te voorkomen dat deze te lang op de plank blijven liggen, kan de redactie 
besluiten de recensies op de website te plaatsen. 


