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Beste vrienden modelbouwers, 

Vooraleer U dit dossier inkijkt moet U eerst en vooral de 14 & 15 Oktober  2017, in het rood markeren in uw agenda! Het is immers op 
die datums dat IPMS Belgium & Geronimo U uitnodigen in het centrum Bellekouter van Affligem voor “Plastic & Steel 2017” met onder meer 
de jaarlijkse Nationale Conventie. 

Deze brochure geeft U in detail de diverse activiteiten die dat weekend op het programma staan. Zeer gemakkelijk te vinden, het 
centrum Bellekouter en zijn grote gratis parking bevinden zich op nauwelijks 900 m. van de uitrit van de autostrade. De hal omvat ongeveer 
6.000 m2 en we proberen dit jaar andere aspecten van modelbouw te presenteren... Er is natuurlijk de traditionele “Open” wedstrijd van 
schaalmodellen en figurines; elke deelnemer aan de wedstrijd zal gratis een tombola biljet ontvangen voor elk ingeschreven stuk; 
loting van de “modelbouwerpakketten” op zondagavond. Per categorie kunnen meerdere gouden, zilveren of bronzen medailles toegekend 
worden. Vergeet vooral niet van U in te schrijven op de Wisselbeker IPMS Belgium indien uw modellen aan de criteria voldoen. 

Anderzijds zullen wij ook stands hebben voor de ambachtelijke en andere verkopers, een ruilbeurs, stands voor Belgische en 
buitenlandse clubs, enz. Goed nieuws ook voor de verkoop- en ruilstands: de prijzen zijn niet veranderd. Voor de leden van IPMS Belgium zal de 
Algemene Vergadering plaats hebben op zaterdagnamiddag. Op zaterdagavond verwachten wij U talrijk op het banket, een ‘all-in’ menu 
met streekproducten, dat zal plaats vinden in het restaurant Loanton op slechts 300 m. van Bellekouter. 

Ziedaar wat wij op het vuur hebben staan voor 14 & 15 oktober. Wij verwachten dat U talrijk zult zijn, zowel als bezoeker of als 
deelnemer… en wij hopen U daar dan te kunnen ontmoeten.  

Erwin HEYLENS, 
Voorzitter 

President 

A C T I V I T E I T E N  &  T A R I E V E N  

WEDSTRIJD 

De wedstrijd in plastic maquettes en figuren staat open voor iedereen. Aan het einde van dit mapje vindt u een vóórinschrijvingsstrook; natuurlijk 
kan u zich nog inschrijven, indien er nog plaats is, na de limietdatum en zelfs op zaterdagmorgen tot 13 (al zal het dan iets duurder zijn). Gelieve 
te noteren dat er geen registratie meer mogelijk is op zondagmorgen ! IPMS-leden (nationale lidmaatschapskaart) krijgen een korting 
van ca. 50% op vertoon van hun kaart.  Elke deelnemer zal gratis een tombola biljet ontvangen per ingeschreven stuk. Deelname is gratis voor 
de “juniors”. 

CLUBSTANDS & TENTOONSTELLING 

Alle clubs en privé-exposanten worden uitgenodigd om hun kennis en hun kunde te komen vertonen. Elke deelnemer krijgt daarvoor een à vier 
tafels van 1,80 x 0,75 m. De mooiste tentoonstellingsstand ontvangt een prijs. Aan de clubstands is geen verkoop toegestaan, met uitzondering 
van gadgets zoals stickers, balpennen, enz. De stands worden automatisch voor het ganse weekend gereserveerd; clubs of exposanten die 
slechts op één dag wensen deel te nemen mogen dit nochtans doen maar enkel op voorwaarde dat zij een regeling kunnen treffen met een 
andere club of exposant die de stand overneemt op de andere dag.  

RUILBEURS 

De ruilbeurs is voorbehouden aan amateur-modelbouwers die hun stock wensen te verkopen. Per deelnemer aan de beurs wordt een à drie 
tafel(s) van 1,80 x 0,75 m voorzien aan 30 euro per tafel voor het weekeinde. IPMS-Belgium-leden krijgen 20% korting (24 euro/tafel). 

Nota: de beursgangers die slechts een dag wensen te komen kunnen slechts één tafel bekomen in functie van de beschikbare plaatsen en voor 
de prijs van 25 euro, zonder mogelijkheid tot korting. 

VERKOOPSSTANDS & AMBACHTSLUI 

Deze stands zijn voorbehouden aan de handelaars en ambachtslui. Het staat hun vrij om hun eigen standmaterieel mee te brengen; in het andere 
geval worden hen tafels van 1,80 x 0,75 m aangeboden.  De commerciële verkoopsstands worden automatisch voor het ganse weekeinde 
gereserveerd.  De prijs voor het weekeinde bedraagt 30 euro per tafel of  15 euro de lopende meter indien eigen standmateriaal gebruikt wordt.  
Leden van IPMS-Belgium krijgen 20 % korting (24 euro/tafel of 12 euro/m). 

Nota: 1. De handelaars en ambachtsmensen kunnen eventueel voor een enkele dag reserveren maar enkel indien ze een andere handelaar of 
ambachtsman vinden om hun stand de andere dag over te nemen. De prijzen zijn dan 25 euro per tafel of 12.50 per lopende meter zonder 
mogelijkheid tot korting. 

2. De Europese en Belgische wetgevingen i.v.m. de verkoop van producten en belastingen zijn van toepassing. De organisatie kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor de verkopers die niet handelen volgens de geldende wetgeving (BTW o.a.). 

ELEKTRICITEIT 

Zal beschikbaar zijn op aanvraag; graag vermelden in het reservatieformulier, dank u. Verlengkabels niet vergeten !  Tarief voor het 
weekeinde : gratis tot 500 W ; € 10 tot 1.000 W ; € 15 tot 1.500 W en daarna € 5 bijvoegen per aanvullende schijf van 500 W. 

I N K O M  &  V E I L I G H E I D  

INKOM : De inkomprijs bedraagt € 2,00 per persoon en per dag. IPMS-leden (nationale lidmaatschapskaart!) op vertoon van hun lidkaart en 
jongeren dan 12 jaar hebben gratis toegang.  Clubs die deelnemen met een stand, handelaars en deelnemers aan de beurs ontvangen een 
beperkt aantal gratis toegangsarmbandjes. 

VEILIGHEID : Om de veiligheid van de tentoongestelde stukken te waarborgen, zal er tijdens de nachten van 13 en 14 oktober een bewaking 
worden verzekerd. Tijdens de openingsuren voor het publiek zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun stand. 

 

Het is strikt verboden te roken (ook electronische sigaretten) in de Bellekouter hal. 
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P R O G R A M M A  

VRIJDAG 13  OKTOBER 

1400 - 1800 :  Opstellen van de stands (facultatief) 

ZATERDAG 14  OKTOBER  

0730 - 1000 :  Opstelling van de standen (beurs, verkoop, ambachtslui & clubs) 
1000 - 1300 :  Inschrijvingen en in plaatstelling van de stukken voor de wedstrijd 
1000 : Open voor het publiek 
1600 : Algemene vergadering van de leden van IPMS Belgium 
1800 : Sluiting 
1900 : Banket 

ZONDAG 15 OKTOBERH 

0900 - 1000 :  Opstelling van de standen 
0900 – 1000 : Inschrijvingen en in plaatstelling van de stukken voor de wedstrijd, einde om 10u00 stipt 
1000 :  Open voor het publiek 
1700 - 1730 : Afkondiging van de resultaten van de wedstrijd en trekking van de superprijs 
1730 : Einde der activiteiten en afbouw 

Nota : om veiligheidsredenen en aangezien de inkom voor de bezoekers betalend is, dienen alle standen tegen ten laatste 10.00 uur op 
zaterdag en zondag te zijn opgebouwd.  Vóór zondag 17.30 uur wordt geen enkele afbouw toegestaan.  Met dank voor uw begrip.  

N U T T I G E  A D R E S S E N  

Erwin HEYLENS 
p/a De Kavee 3 
B-1790 Affligem 
E-mail : registration@plasticandsteel.be 
Tel : 0032475750454 

Michel POURBAIX (enkel voor de wedstrijd) 
Rue Jacques Ballings, 43 
B-1140 Brussels 
E-mail : contest@plasticandsteel.be 
Tel (na 17 hr !) : 0477/769 521 (vanuit het buitenland : +32-477 
769 521) 

H O T E L S  

Hôtel IBIS Aalst Centrum (15 min. verwijderd van Bellekouter hall) 
Villalaan 20, 9300 Aalst (south),  

Kortbij afrit 19 van de snelweg E40 (N45 richting  Aalst)  

Tel : 053/71.18.19 (+32-53.71.18.19)  
Fax : 053/71.07.11 (+32-53.71.07.11) 
www.ibishotel.com  -  H3155@accor-hotels.com 

Hotel  The New Fox (5 min. van Bellekouter hall) 
Brusselbaan 182, 1790 Affligem 

Kortbij afrit 19a van autosnelweg  E40 

Tel : 053/66.06.85  
www.thenewfox.be/hotel.php 

D E  W E G  N A A R  B E L L E K O U T E R  

 

 

 

Bellekouter 

Bellestraat 99 

1790 Affligem 
 

 

 

Plan in kleur op onze site www.plasticandsteel.be 

 

http://www.ibishotel.com/
mailto:H3155@accor-hotels.com
file:///D:/Plastic&Steel/P&S%202017/www.plasticandsteel.bei
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D E  W E D S T R I J D  

 Volledig wedstrijreglement op www.plasticandsteel.be  

De wedstrijd is van het type “OPEN” en dus toegankelijk voor iedereen, lid of niet-lid van IPMS.  Enkel de deelname aan de “Wisselbeker IPMS 
Belgium” is voorbehouden aan de leden van IPMS Belgium. 

Om mee te dingen zal elke deelnemer een voorinschrijvingsformulier moeten invullen en het naar het secretariaat sturen voor 25 september 
2016. 

De inschrijvingsrechten worden als volgt bepaald en zullen tijdens de definitieve inschrijving op zaterdag- of zondagmorgen worden gevraagd : 

• Leden IPMS : € 1,50 /model Juniors : gratis 

• Niet-leden : € 3,00 /model Juniors : gratis 

• Late inschrijvingen : (na 2 Okt) € 4,00 /model (Leden IPMS € 3) 

Met het oog op een betere informatie van het publiek en de jury, wordt er aan de bouwer gevraagd een verklarende fiche (formaat A5, max. 
21 x 15 cm) over zowel het model als het werkelijke onderwerp naast het model te plaatsen. 

De inschrijving voor de nationale wedstrijd veronderstelt het aanvaarden van alle artikelen van het reglement. 

D E  S P E C I A L E  P R I J Z E N  

• Best of Show voor de eerste uit alle categorieën 
• Best of Straight-From-The-Box : Prijs van de Voorzitter(s) van IPMS Belgium 
• Wisselbeker IPMS Belgium : enkel voor IPMS Belgium-leden, zie wedstrijdreglement 
• PJ Production Award, 25 th Anniversary : beste PJ model (Vliegtuigen of figurines) 
• Trofee Hamover : beste model van een vliegtuig WW I 
• Modelbouwerpakketten aangeboden door IPMS Belgium (tombola) 
• Mako : Mako speciale priis : Beste Militaire Figuur/Diorama   +     Best weathered AFV 
• Trophy FNAR : beste Belgische vliegtuig (alle schalen, civiel of militair) 
• Trophée IPMS France 
• Best Egg plane : speciale priis (trophy + aankoopbon) voor het Beste Egg Plane op de show (niet alleen in de wedstrijd), geschonken door 
RetrokiT/RetroWings 
 Mirage Hobby : Mirage Hobby model for the youngest participant in the contest + Award for best Mirage Hobby kit (if available) 

 

D E  C A T E G O R I E Ë N  

JUNIORS 

Alle schalen, alle types 
J1 Minder dan 10 jaar 
J2 Van 10 tot minder dan 13 jaar 
J3 Van 13 tot minder dan 16 jaar 

VLIEGTUIGEN 

A1 Burger, 1/144 & kleiner 
A2 Burger, groter dan 1/144 
A3 Militaire, propeller(s), 1/72 & kleiner 
A4 Militaire, jets, 1/72 & kleiner 
A5 Militaire, propeller(s), 1/48 
A6 Militaire, jets, 1/48 
A7 Mil., propeller(s) & jets, 1/35 & groter 
A8 Helikopters, alle schalen 
A9 Vacu & scratch, alle schalen 
A10 Conversies, alle schalen 
A11 Diorama’s, alle schalen 
A/SFB Vliegtuigen “Straight from the Box” 
A/Egg Vervormd, alle schalen 

MILITAIRE VOERTUIGEN 

VM1 1/72 & kleiner 
VM2 1/48 
VM3 Op wielen, 1/35 & groter 
VM4 Op rupsen, 1/35 & groter 
VM5 Scratch, alle schalen 
VM6 Conversies, alle schalen 
VM7 Diorama’s, alle schalen 
VM/SFB “Straight from the Box” 

BURGERVOERTUIGEN 

VC1 Toerisme of competitie, alle schalen 
VC2 Motoren, alle schalen 
VC3 Vrachtwagens, alle schalen 
VC4 Vacu, Scratch & Conversies, alle schalen 
VC5 Diorama’s, alle schalen 
VC/SFB “Straight from the Box” 

FIGUREN 

F1 54 ~ 75 mm 
F2 90 ~ 120 mm 
F3 Bustes, alle schalen 
F4 NIEUW ! Tin flat 
F5 Dioramas, alle schalen 

SCHEPEN 

MA1 Zeil & motor, groter dan 1/600 
MA2 Zeil & motor, 1/600 & kleiner 
MA/SFB “Straight from the Box” 

COLLECTIE 

COL Minimum 4 modellen op neutrale sokkel en op dezelfde schaal 

SCIENCE-FICTION 

SF Alle schalen, alle types 

DIVERSEN & HUMOR 

DIV Alle modellen die niet in één van de vorige categorieën 
passen of die een humoristisch karakter hebben.  

OPEN 

OPN Andere materialen dan plastic (karton, hout, enz.) 

 

GRAAG REGELMATIG DE WEBSITE : WWW.PLASTICANDSTEEL.BE RAADPLEGEN 

OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN HET LAATSTE NIEUWS !!! 

http://www.plasticandsteel.be/
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R E S E R V A T I E S  P L A S T I C & S T E E L  

 
Alle reservaties voor clubs, traders, shops, swap, banket,… moeten gedaan worden via onze website www.plasticandsteel.be . 

Je moet je eerst registreren first (alleen voor je eerste bezoek; registraties en pasworden van 2016 zijn nog 
steeds geldig). 

Zodra je registratie is goedgekeurd kan je de reservatie vervolledigen 
Gelieve het maximum aantal tafels/meters te respecteren waar gespecifieerd. Indien je dit niet doet zal je 
betaling teruggestort worden, minus de bankkosten. 

Als je twijfelt stuur ons dan een e-mail. 

Geen enkele registratie is definitief zolang we de volledige betaling niet hebben ontvangen. (Niet voor clubs). 

  

 

I M P R E S S I E S  P L A S T I C  &  S T E E L  2 0 1 6  

http://www.plasticandsteel.be/
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I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R  V / D  W E D S T R I J D  

(Met drukletters invullen a.u.b. – fotokopieën toegestaan) 

Naam & voornaam :   

Volledig adres :   

   

Tel :    Nationaal IPMS lidnummer (indien lid     

Geboortedatum :    E-mail :    

 IPMS Belgium Challenge x 

CATEGORIE 

(CODE) NAAM / OMSCHRIJVING  SCHAAL 
RESERVED 

ADMIN. 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

  

 

Size :                x                cm 

  
 

 

Door mijn inschrijving aan de wedstrijd aanvaard ik de bepalingen van het reglement. 

Gedaan te :    Datum :    Handtekening :    

FORMULIER TERUGSTUREN VÓÓR 2 OKTOBER 2017 

IPMS NC2017, c/o Erwin HEYLENS, De Kavee 3, 1790 Affligem, Belgium 

E-mail : contest@plasticandsteel.be 

mailto:contest@plasticandsteel.be

