
REYLO
een top modelbouw clubavond bij MSKK

18 maart stond met stip genoteerd in mijn (onze) agenda.
Want die avond stond de firma REYLO geprogrameerd.
Reylo is de afkorting van de Reynaert Lode, de man die
ER-decor heeft overgenomen van de gekende Ronny
Eggermont.

tekst:
foto's:

Filip Gadeyne
Filip Gadeyne

Op een ruilbeurs kwam ik in contact met Lode en het werd
een gemoedelijk gesprek. Op mijn vraag of hij eens naar
Oostende wilde afzakken om zijn producten voor te stellen
kreeg ik een volmondig ja. Na overleg binnen de raad van
bestuur en onze vrijdagse agenda was 18 maart ingevuld.
Een volgeladen wagen reed onze parking op met aan boord
Lode en Ronny.
Wij MSKK-ers waren in grote getale aanwezig.
Het product Hydrofibre genoot meer dan belangstelling, ter-
wijl Lode uitleg gaf stropte Ronny z'n mouwen op om de men-
geling te prepareren. Dat hij ervaring heeft bewees hij met
enkele palletstreekjes hoe men tot een heel mooi resultaat
komt qua bergpartijen. Na het geheel te voorzien van groen
in verschillende tinten, was het resultaat wondermooi.
Enkele leden mochten het zelf proberen, en aanvoelen hoe je
met dit product moet werken. Uiteraard is het gezegde "oefe-
ning" baart kunst hier natuurlijk van toepassing.
Tijdens de nabespreking hadden wij een vraag naar REYLO
toe, of we eens zelf met dit product mochten werken tijdens
een "werkdag" waar de leden een stuk kunnen maken en zo
ervaring opdoen onder leiding van een ervaren man als
Ronny. Het worden er drie (3 verschillende thema's: de eerste
is op zaterdag 29 november in ons clublokaal. Alle info op
pagina 11.
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,Ronny toont de aanwezigen de eerste mengeling met lijm om
later aan te vullen met Hydrofibre om zo massa klaar te
hebben om te verwerken tot heel mooie bergen.

Na het avondje bleef men rond de tafels hangen om nog meer
informatie te verkrijgen, ook over hun andere producten die
ze bij zich hadden. -

MSKK LEDEN
NOliEER IN UW AGEND

Zaterdag 29 november
van 9 uur tot cmgeveer 16 Uur

in ons clublokaal

l.ode en Ronny leren ons hoe we dit
product moeten aanmaken,
bewerken en afwerken tot
een mooi berglandschap.

Zij brengen het nodigé materiaal mee.

Deelname: € 25,00 p.p..
Inbegrepen een stokbroodje met beleg.

",pabriceen foert deden zelf de test onder het oog van Ronny.
'Het was een leuke ervaring om met dit product te werken.
Bet leuke is dat met de kleuren kan bepalen door menging
'pan 3 verschillende kleuren Hydra.

Meer info in het clublokaal
inschrijven bij de voorzltter,

U bent ingeschreven na storting van
het bedrag op de rekening! vah MSKK

BE13 0682 2932 8639
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