
26-09-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 19 september 
. 

 
 

 

Bijlagen: 

ControlestaatA.pdf (8.8 KB)    

ControlestaatB.pdf (9.5 KB)    

 

22-09-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 22 september 
. 

 

Bijlagen: 

Controlestaat.pdf (7.7 KB)    

 
Categorie:uitslagen BBC 

http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/326948.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/326947.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/326602.pdf
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3023212
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3022150


 

19-09-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 19 september, 9de en laatste ronde van de BBC-
ZOMERCOMPETITIE 2017  
. 

 
 

 
 

 

 

15-09-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 15 september 
. 

 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3021343
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3020189


 

08-09-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 8 september 
. 

 
 

 
Categorie:uitslagen BBC 

 

05-09-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 5 september, 8ste ronde van de BBC-
ZOMERCOMPETITIE 2017 
. 

 
 

 

Bijlagen: 

ControlestaatA.pdf (9 KB)    

ControlestaatB.pdf (9.6 KB)    

zomercompetitie 2017 alg klassering na R8.pdf (294.7 KB)    

zomercompetitie 2017 rat klassering na R8.pdf (322.1 KB)    

 
Categorie:uitslagen BBC 

http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/325626.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/325625.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/325653.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/325654.pdf
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3018121
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3017044


 

01-09-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 1 september 
. 

 

 

29-08-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 29 augustus, 7de ronde van de BBC-
ZOMERCOMPETITIE 2017  
. 

 
 

 

 

 

 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3015983
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3015219


 
25-08-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 25 augustus 
 

  

 
22-08-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 15 augustus, 6de ronde van de BBC-
ZOMERCOMPETITIE 2017 

 
 

 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3014443
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3013790


 

 
18-08-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 18 augustus 
. 

   

11-08-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 11 augustus 
. 

 
08-08-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 8 augustus, 5de ronde van de BBC-
ZOMERCOMPETITIE 2017 . 
. 

 
 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3012956
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3011263
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3010415


 
 

 
04-08-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 4 augustus 
. 

 
01-08-2017 

resultaten van de BBC-MARATHON 2017, dinsdag 1 augustus 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3009609
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3009020


.  

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 1 augustus, bridgedrive buiten competitie  

.  

28-07-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 28 juli 
. 

 
 
 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3008994
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3008083


25-07-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 25 juli, 4de ronde van de BBC-ZOMERCOMPETITIE 
2017 . 
. 

 
 

 
 

 
 

 
21-07-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 21 juli 
. 

 
 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3007409
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3006369


18-07-2017 
uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 18 juli, 3de ronde van de BBC-ZOMERCOMPETITIE 2017 . 

 

 
14-07-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 14 juli 

.  

11-07-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 11 juli, 2de ronde van de BBC-ZOMERCOMPETITIE 2017 . 
. 

 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3005772
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3004875
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3004182


 

 
07-07-2017 

uitslag van de BBC-namiddag-drive van vrijdag 7 juli 

.  

04-07-2017 

uitslagen van de BBC-drives van dinsdag 4 juli, 1ste ronde van de BBC-ZOMERCOMPETITIE 
2017 
. 

 
 

http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3003376
http://www.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/archief.php?ID=3002811


 
 

 

Bijlagen: 

ControlestaatA.pdf (9 KB)    

ControlestaatB.pdf (7.5 KB)    

ControlestaatC.pdf (7.6 KB)    

zomercompetitie 2017 alg klassering R1.pdf (287 KB)    

zomercompetitie 2017 rat klassering na R1.pdf (311 KB)    

 
Categorie:uitslagen BBC 

 

 

http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/322818.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/322817.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/322816.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/322826.pdf
http://blogimages.bloggen.be/bbcdilsenstokkem/attach/322827.pdf

