Dagwinnaars Toer de Anker 2018

Elke dag wint 1 deelnameformulier het inleggeld terug. Uit de lijsten die op een dag de meeste
punten hebben gescoord, wordt er 1 geloot die het inschrijfgeld van € 3,00 terug ontvangt. Elke
lijst kan maar 1 keer het inleggeld terugwinnen.
Algemeen
klassement

De laatste dagprijs die gewonnen kon worden gaat op basis van de eindstand in het Algemeen
klassement. Op de eerste plaats eindigden drie lijsten met 54 punten. Koolmees - 6 en Piet van
Kins wonnen al een dagprijs dus die gaat nu naar Peter Janssen.

21e etappe

De eerste vijf lijsten van vandaag wonnen al eerder een dagprijs. Ze haalden 55, 55, 53, 52 en 49
punten. Op de zesde plaats eindigde Phukhao de Jong - 1 met 48 punten. Hij wint de dagprijs.

20e etappe

De eerste plaats vandaag ging naar Koolmees - 1 met 52 punten. Hij wint daarmee de dagprijs.

19e etappe

Vandaag eindigden twee lijsten op de eerste plaats met 52 punten. Na loting is Esther van Mourik
winnaar van de dagprijs.

18e etappe

Drie lijsten eindigden vandaag op de eerste plaats met 53 punten. Twee daarvan hadden al een
dagprijs gewonnen, Matte Frazzie - 1 nog niet, dus die wint hem vandaag.

17e etappe

Koolmees - 6 had vandaag met 54 punten de hoogste score, maar hij had al een dagprijs
gewonnen. Op de tweede plaats eindigde Piet van Kins met 50 punten. Hij wint daarmee de
dagprijs.

16e etappe

Vandaag moest er weer een keer geloot worden. Vier lijsten hadden de hoogste score met 30
punten. Jos Megens - 1 wint zijn inleggeld terug.

15e etappe

De dagprijs werd vandaag gewonnen door Marja van Rossum met slechts 19 punten.

14e etappe

De 32 punten van Tim-Ronald - 6 waren vandaag voldoende om de dagprijs te winnen.

13e etappe

De eerste plaats was vandaag voor Koolmees - 5 met 52 punten. Net als Chez Denise en Thom
Zomerschoe, die gedeeld tweede werden met 49 punten, had hij de dagprijs al gewonnen. Deze
gaat nu na loting naar Bea van Leur, die samen met nog twee lijsten 48 punten haalde.

12e etappe

De dagprijs gaat vandaag naar Hans Lagarde. Alleen Kruijswijk stond niet op zijn lijstje zodat hij
60 punten wist te scoren.

11e etappe

Maar liefst negen lijsten eindigden vandaag met 44 punten op de eerste plaats. Na loting is
Koolmees - 6 winnaar van de dagprijs.

10e etappe

Met slechts 39 punten wint Wian Vos - 1 vandaag de dagprijs.

1e rustdag

Op basis van de top 10 van het Algemeen klassement op de 1e rustdag haalden twee lijsten
vandaag met 45 punten de hoogste score. Na loting gaat de dagprijs naar Tim-Ronald - 5.

9e etappe

De dagprijs gaat vandaag naar Koolmees - 5. Samen met Rens torres es spagne, die al een
dagprijs had gewonnen, werd hij vandaag eerste met 41 punten.

8e etappe

De eerste plaats ging vandaag weer naar Henk Bernts - 2 met 59 punten. Net als Chez Denise,
die gedeeld tweede werd met 55 punten, had hij de dagprijs al gewonnen. Deze gaat nu naar de
andere tweede plaats: Thom Zomerschoe.

7e etappe

Chez Denise had vandaag de maximale score van 61 punten, maar zij won al een dagprijs. Deze
gaat nu naar Wim Bernts, die tweede werd met 59 punten.

6e etappe

Twee lijsten haalden vandaag met 45 punten de hoogste score. Na loting gaat de dagprijs naar
Jasper Vermeulen - 3.
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5e etappe

De dagprijs gaat vandaag naar Rens torres es spagne. Met 49 punten haalde hij vandaag de
hoogste score.

4e etappe

Vandaag haalde Henk Bernts - 2 als enige de maximale score van 61 punten. Hij had gisteren al
de dagprijs, dus die gaat vandaag naar Chez Denise die met 60 punten tweede werd.

2e etappe

Onze eerste dagwinnaar is Henk Bernts - 2. Met 56 punten gaat hij alleen aan de leiding.

