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Doelstelling: 4 

IPMS-Nederland organiseert jaarlijks een internationale “open” wedstrijd plastic-schaalmodelbouw 5 

waarin plastic-modelbouwers kunnen mededingen naar prijzen en waardering. 6 

Het doel van deze wedstrijd is om per ingeschreven model een waardering te uiten op basis van de 7 

criteria die verderop in dit reglement nader zijn uitgewerkt. De prijzen worden uitgereikt aan de 8 

bouwers van de winnende modellen. De te winnen prijzen zijn Goud, Zilver en Brons. Daarnaast 9 

heeft de wedstrijdleiding de mogelijkheid om op basis van juryuitslagen de classificaties “Highly 10 

Commended” (zeer prijzenswaardig) en “Commended” (prijzenswaardig) toe te kennen. 11 

Of een model voor een prijs in aanmerking komt is afhankelijk van de “kwaliteit” van het model ten 12 

opzichte van de criteria. Het is daarom mogelijk dat in één bepaalde wedstrijdcategorie meerdere 13 

gouden medailles worden toegekend. Maar óók is het mogelijk dat in een bepaalde categorie aan 14 

géén van de ingeschreven modellen een medaille wordt toegekend. 15 

Tijdens het inschrijvingsproces wordt deelnemers gevraagd in welke wedstrijdcategorie elk van de 16 

ingeschreven modellen thuishoort. Het gaat daarbij om het soort model (voertuig, vliegtuig, schip, 17 

space, fantasie, etc.) en de schaal(-groep) van het model. Zoals uit het bovenstaande al blijkt wordt 18 

de wedstrijdcategorie-indeling niet gebruikt om per klasse één winnaar aan te wijzen. Het doel van 19 

de wedstrijdcategorieën is om het jureren efficiënter te laten verlopen. Een vliegtuigmodel is slecht 20 

direct te vergelijken met een scheepsmodel, zelfs niet aan de hand van harde criteria. Daarom zijn 21 

juryleden meestal gespecialiseerd in een of twee modelcategorieën. 22 

In de categorie “DIO - Diorama’s” wordt aanvullend op gevoel en originaliteit gejureerd. 23 

In de categorie “JAL- Jeugd alle categorieën” wordt de leeftijd van de deelnemer in acht genomen. 24 

In de categorie “VACS – vacuform en scratch” wordt de hoge moeilijkheidsgraad betrokken. 25 

Naast de hierboven beschreven prijzen is het ook mogelijk dat een (thema-)groep of bedrijf een 26 

eigen prijs op ons evenement toekent en uitreikt, op basis van door henzelf opgestelde criteria. 27 

Dergelijke prijzen vallen dan buiten de verantwoordelijkheid van de door de IPMS wedstrijdleiding 28 

aangewezen jury. 29 

 30 

Ondanks de criteria is en blijft de uitslag van een modelbouwwedstrijd een subjectieve zaak. 31 

Jureren blijft (hopelijk!) mensenwerk en het gevoel mag best meespreken, mits het in de jury-32 

uitslag wordt verantwoord. Er zijn geen “harde” criteria voor wat mooi, indrukwekkend, of origineel 33 

is. Er is wel een aantal harde criteria die algemeen bekend en erkend moeten zijn op basis waarvan 34 

de jury een model dient te beoordelen. 35 

 36 

Deze harde criteria zijn: 37 

1. Basistechniek. 38 

2. Algehele indruk en gelijkenis met het origineel. 39 

3. Detaillering. 40 

4. Afwerking. 41 

5. “Setting” van het model: Diorama’s. 42 

 43 

 44 

Hierna volgt, per beoordelingscriterium, een korte verduidelijking van deze criteria. 45 
  46 
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1: Basistechniek: 47 

a. Het model dient in al zijn onderdelen correct gebouwd en waar nodig symmetrisch uitgelijnd te zijn. 48 
b. Lijmnaden dienen netjes af- of weggewerkt te zijn en uitdrukpunten, fabrikanten-merktekens, 49 
gietfouten, inzinkingen en flash moeten netjes weggewerkt zijn. 50 
c. Het model moet vrij zijn van bewerkingskrassen. Bewerkte, beschadigde en weggeschuurde 51 
paneellijnen en beplatings-patronen, dan wel andere oppervlaktekenmerken, moeten worden hersteld op 52 
een manier die consistent is met de rest van het model. 53 
d. Doorzichtige onderdelen moeten vrij zijn van vertroebeling door verf, kleefstoffen en oplosmiddelen en 54 
moeten kras- breuk- en kierloos zijn gemonteerd. 55 
e. Het model dient waar nodig zodanig te zijn aangepast dat een doorkijk-effect wordt gecorrigeerd op 56 
plaatsen waar doorkijken bij het origineel ook onmogelijk is. 57 
f. Indien het model een vormverandering in het kader van een conversie of schaal-correctie heeft 58 
ondergaan, moet de afwerking van de gewijzigde details en oppervlakken consistent zijn met de rest van 59 
het model. 60 
 61 

2: Algehele indruk en gelijkenis met het origineel: 62 

Hier komt een deel subjectiviteit tot uitdrukking. Geeft een eerste blik op een model een “wowgevoel”?  63 
Is er duidelijk aandacht besteed aan het model en geeft het de indruk dat men naar het origineel-op-64 
schaal kijkt? Met dat laatste wordt dan weer niet bedoeld, dat bijvoorbeeld een paarse Ferrari niet “kán”. 65 
Maar wel dat een (Engelse) Lightning straaljager niet is uitgebeeld met een Frans squadron-embleem, of 66 
met Russische wapens. Ook al staat het prachtig. Als dit vliegtuig echter in een consequente 67 
“what-if” uitvoering werd gebouwd kan dit soort details weer wel. De modelbouwer die extra 68 
punten wil verdienen met een voorbeeld-exact model, mag beknopte, relevante documentatie bij 69 
het model aanbieden, op basis waarvan de jury kan controleren dat deze extra stap met succes is 70 
volbracht. Dit geldt ook voor modellen waar een op-schaal-correctie of een model-conversie op is 71 
toegepast. Waar geen documentatie wordt aangeboden wordt de algemene uitvoering van een 72 
model in algemene termen beoordeeld. Van juryleden mag worden verwacht dat zij ter zake kundig 73 
zijn, maar niet dat zij alle uitvoeringen van alle originelen in detail kennen. 74 
 75 

3: Detaillering: 76 

a. Een model waar details aan zijn toegevoegd (in de vorm van ets-delen, resin detailsets en/of 77 
scratch-delen) kan een hogere waardering krijgen dan een model waar minder detaillering aan is 78 
toegevoegd.  79 
b. Detaillering dient bij te dragen aan het op-schaal-gevoel van de waarnemer om positief te worden 80 
gewaardeerd. Indien toegevoegde details slordig of niet accuraat zijn vervaardigd of aangebracht 81 
kan dit leiden tot een lagere waardering op het eindresultaat!  82 
Toegevoegde detaillering van het model dient in overeenstemming te zijn met het origineel (een ridder 83 
heeft geen jachtgeweer; een MiG heeft geen AMRAAM-raketten).  84 
Afwijkende originelen dienen door middel van documentatie aannemelijk te worden gemaakt. 85 
c. Ook dienen toegevoegde details van zodanige afmetingen te zijn dat een realistisch schaal-gevoel 86 
wordt gecreëerd. (Bij de beoordeling wordt geen schuifmaat gebruikt, maar een geweerloop 87 
waarvan het geschatte origineel-kaliber 60mm is kan echt niet). 88 
d. Detail-onderdelen (bijvoorbeeld luiken en verschansingen van schepen, wieldeuren en 89 
vleugelranden van vliegtuigen, riemen van figuren en spatborden van voertuigen, etc., etc.) dienen 90 
op zodanige wijze te zijn bewerkt dat de illusie bestaat dat deze delen op schaal-dikte zijn. 91 
e. Kanonlopen, uitlaatpijpen, ventilatieopeningen en roosters dienen opengewerkt te worden of door 92 
een andere afwerking de illusie te wekken dat zij open zijn. 93 
f. Toegevoegde details (bijvoorbeeld bekabeling en pijpleidingsysteem van vaar- en voertuigmodellen, 94 
toegevoegde kledingaccessoires van figuren, etc., etc.) zullen, mits realistisch weergegeven, de 95 
eindwaardering voor het model verhogen. 96 
g. Tevens zal extra detaillering (bijvoorbeeld het aanbrengen van realistische lasnaden, verdiepte 97 
paneellijnen en klinknagels, etc., etc.) leiden tot een hogere waardering. Dit type detaillering dient 98 
dan echter wel in overeenstemming te zijn met het origineel. Beknopte documentatie door de 99 
wedstrijd-deelnemer kan daarbij behulpzaam zijn. In afwezigheid van illustraties wordt dit soort 100 
detaillering in algemene zin beoordeeld. Deze beoordelingssystematiek geldt overigens ook voor 101 
onderdelen zoals dashboards van voertuigen en cockpits van vliegtuigen of vaartuigen. 102 
  103 
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4: Afwerking. 104 

a. Hierbij komen zaken als verftechniek, kleurenschema, decals en verwering aan bod. 105 
b. Het belangrijkste criterium op dit gebied is dat het eindresultaat een realistisch “op schaal” gevoel 106 
teweegbrengt. 107 
c. Het aanbrengen van een kleurenschema op een model door middel van een airbrush hoeft niet 108 
noodzakelijkerwijs te leiden tot een hogere waardering dan het beschilderen van een model met de 109 
penseel. Zo kan bijvoorbeeld de uitbeelding van een tank in een oorlogssituatie, een marinevliegtuig aan 110 
boord van een vliegdekschip of de wandbeplating van een zeeschip in bepaalde gevallen realistischer 111 
worden weergegeven door middel van een goede penseeltechniek. Dit kan afhangen van de uitgebeelde 112 
omstandigheden, maar ook van de schaal waarop werd gebouwd. 113 
d. Ook geldt, dat het aanbrengen van een realistisch kleurenschema op een model tot een hogere 114 
waardering van de jury zal leiden. Een slordige afwerking leidt echter evenzo tot een lagere waardering 115 
van het eindresultaat. 116 
e. Een goede afwerking vertoont geen verfspatten en –vlekken, verfzakkers, penseelstrepen of 117 
zuigranden van maskeerband. 118 
f. Overgangen tussen onderliggend plamuur en het basismateriaal mogen “met het blote oog” op het 119 
model niet waarneembaar zijn. 120 
g. Lijm-, vijl-, of schuursporen mogen op het model niet waarneembaar zijn. Ook kwastharen, 121 
vingerafdrukken en/of ingebedde stofdeeltjes mogen in de verflaag niet voorkomen. 122 
h. Indien een ruwe verf- of oppervlakte-afwerking dient om een gebruikte conditie van het origineel 123 
realistisch weer te geven mag dit in bijgeleverde documentatie worden aangetoond. 124 
i. Decals dienen correct gepositioneerd te zijn en dienen zodanig te zijn aangebracht, dat “silvering” 125 
door luchtinsluitingen en randovergangen van de decalfilm niet waarneembaar zijn. 126 
j. Indien decals over oppervlaktereliëf zijn aangebracht, dient het decal het reliëf zonder scheuren te 127 
volgen of zodanig te zijn bijgewerkt dat de materiaalfout niet meer waarneembaar is. 128 
k. De beschildering van bijvoorbeeld raamstijlen in voertuigen en cockpitkappen van vliegtuigen moet 129 
nette, strakke en uniforme randen hebben. Het tweezijdig schilderen van stijlen in transparante delen  130 
zal, mits realistisch en strak uitgevoerd, tot een hogere waardering leiden. 131 
l. Het aanbrengen van “veroudering” en/of het uitbeelden van slijtage, ongevals- of gevechtsschade 132 
aan een model kan, mits realistisch weergegeven, leiden tot een hogere waardering. Toch kan 133 
uitbeelding van de fabrieksfrisse uitvoering van het origineel tot eenzelfde hogere eindwaardering 134 
leiden, mits consequent en realistisch uitgevoerd. Maar ook hier geldt dat een slecht weergegeven 135 
staat van onderhoud kan leiden tot een lagere waardering. Het gaat erom hoe overtuigend het 136 
resultaat de door de bouwer beoogde “setting” weergeeft. 137 
m. Als veroudering of verwering wordt uitgebeeld op het model moet het consistent worden 138 
doorgevoerd en in overeenstemming zijn met de condities waaronder het origineel werd of wordt 139 
aangewend. 140 
n. Verfkleuren van originelen verschillen soms in detail per aangemaakte verfpartij. Voor modelverven 141 
en verweringspoeders geldt hetzelfde. Dat feit en de invloed van het schaaleffect en de plaatselijke 142 
verlichting in de wedstrijdruimte maken het moeilijk om de kleurstelling van een model objectief te 143 
beoordelen. Daarom wordt de tint van kleurenschema’s slechts in algemene zin op correctheid 144 
beoordeeld. 145 
 146 
Zoals uit al het voorgaande steeds weer blijkt: wat telt is de schaal-realistische illusie! 147 
 148 

5: Setting van het model: Diorama’s 149 

Hierin onderscheiden we twee aparte gevallen: 150 
a) In het eerste geval is een model gepresenteerd op een standaard of grondplaat en zijn op beperkte 151 
schaal accessoires aan de setting toegevoegd. In dit geval worden de accessoires niet in de beoordeling 152 
betrokken. 153 
b) In het tweede geval is het model uitgevoerd en aangemeld als “Diorama”, waarbij het diorama 154 
bestaat uit een verzameling modellen die in een gezamenlijke, gemodelleerde omgeving zijn 155 
geplaatst en samen een situatie, verhaal of emotie uitbeelden. 156 
De jurering van diorama’s heeft twee hoofdaspecten: 157 
1. De kwaliteit van zowel de afzonderlijke modellen als de gemodelleerde “basis” wordt eerst apart 158 
gewogen volgens de standaardcriteria voor modellen en pas daarna verwerkt in het eindresultaat. 159 
Belangrijk is hierbij dat de verzameling modellen een consistente kwaliteit heeft. 160 
2. De presentatie van het diorama wordt beoordeeld op originaliteit, realisme en compositie. 161 
Er dient een duidelijk hoofdthema aanwezig te zijn, al mag dit ook bestaan uit een hoofdmodel(-groep) 162 
waaromheen één of meerdere activiteiten worden uitgebeeld. 163 

  164 
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De Wedstrijdjury: 165 

De belangrijkste eigenschap van een jurylid is integriteit. Een jurylid heeft geen erefunctie maar 166 

veeleer een verantwoordelijke taak ten overstaan van de wedstrijddeelnemers. 167 

De wedstrijdleiding ziet er dan ook op toe dat de beoordeling van aangeboden modellen eerlijk 168 

wordt uitgevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn: 169 

a) de jury wordt naar eer en geweten aangesteld door de wedstrijdleiding. 170 

b) de jury is onpartijdig. De wetenschap wie een bepaald model heeft gebouwd mag geen invloed 171 

hebben op de beoordeling. 172 

c) de identiteit van de bouwer mag op geen enkele manier aangegeven zijn op of om het model of 173 

in de bijgevoegde documentatie. Indien dit toch het geval is leidt dit automatisch tot diskwalificatie 174 

van het model. 175 

d) de jury bepaalt de waardering van de modellen. 176 

e) waarderingen worden niet buiten de kring van juryleden en wedstrijdleiders besproken of 177 

gemeld, dit om externe invloeden te vermijden. 178 

f) de einduitslag wordt door de wedstrijdleiding op basis van de jurywaardering bepaald en 179 

bekendgemaakt. 180 

g) juryleden mogen eigen werk niet beoordelen of proberen een eigen model bij collega-juryleden 181 

aan te bevelen. 182 

h) de regels voor jurering worden op alle aangeboden modellen gelijk geldend toegepast. 183 

i) elk model wordt door meerdere juryleden beoordeeld. Van juryleden wordt verwacht dat zij de 184 

mening van andere juryleden zullen respecteren en dat zij door middel van overleg een 185 

gezamenlijke eindwaardering per model zullen bepalen. Het gebruik van krachttermen of 186 

denigrerende opmerkingen over een model of de bouwer van het model zijn daarbij uitdrukkelijk 187 

niet toegestaan. 188 

j) de westrijdleiding is ná bekendmaking van de wedstrijduitslag aanspreekbaar over de resultaten. 189 

 190 

De Winnaars: 191 

Een model dat aan de “regels van de kunst” zoals hiervoor beschreven voldoet verdient het 192 

predicaat “Zilver”. Bij de beoordeling van het model hebben de correcte toepassing van de 193 

basistechnieken en de consistentie van de bereikte kwaliteit het grootste gewicht. Dát is de 194 

standaard voor een perfect gebouwd model. 195 

Een model komt in aanmerking voor “Goud” wanneer de bouwer een stap verder gaat op het gebied 196 

van complexiteit, bouwtechniek, afwerking en/of detaillering van het model. 197 

Een model dat net niet voldoet aan de standaardcriteria mag worden bekroond met “Brons”. 198 

Daarnaast  kan de wedstrijdleiding twee niveaus van aanmoedigingsprijzen toekennen. Deze  199 

aanmoedigingsprijzen zijn “Highly Commended” en “Commended” (Zeer Prijzenswaardig en 200 

Prijzenswaardig) en bestemd voor die modellen die het prijzenniveau nét niet hebben gehaald maar 201 

op onderdelen uitblinken. 202 

 203 

Tenslotte: 204 

-Als een model wordt ingeschreven voor een IPMS Nederland wedstrijd, mag het in de 205 

opeenvolgende vijf jaren niet opnieuw worden ingeschreven voor IPMS Nederland wedstrijden. 206 

-Diorama’s of modellen, waarvan de wedstrijdleiding vindt dat zij in alle redelijkheid niet in het 207 

openbaar getoond kunnen worden, kunnen worden geweigerd, danwel uit de wedstrijd verwijderd. 208 

-In zaken en omstandigheden waarin de tekst van dit reglement niet voorziet neemt de 209 

wedstrijdleiding een bindende beslissing. 210 

-De tekst van de nederlandstalige versie van het Wedstrijdreglement is bindend. 211 

 212 

 213 


