
Dagwinnaars Toer de Anker 2019

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

Op basis van de top 10 van het Algemeen eindklassement had Peter winnen met 60 punten 
opnieuw de hoogste score. Op de tweede plaats staan twee lijsten met 58 punten. Noor Gremmen 
wint na loting de laatste dagprijs.

21e etappe Koolmees - 5 had vandaag met 53 punten de hoogste score, maar hij won al een dagprijs. Op de 
tweede plaats hadden zeven lijsten 52 punten. Na loting is Bram van Baren - 3 winnaar van de 
dagprijs.

20e etappe De eerste twee van vandaag, Peter Winnen met 59 punten en Koolmees - 3 met 57 punten 
hadden al een dagprijs. Op de derde plek eindigden twee lijsten met 54 punten. Na loting is Marc 
Verhaar - 4 winnaar van de dagprijs.

18e etappe De dagprijs gaat naar Walter van Zwam - 4 die met 37 punten eerste werd.

17e etappe Vandaag gaat de dagprijs naar Lev die met slechts 30 punten toch eerste werd.

16e etappe Vier lijsten haalden vandaag de maximale score van 61 punten. Twee van hen wonnen al een 
dagprijs. Na loting tussen de andere twee is de dagprijs voor Kiira Zomerschoe.

15e etappe Vandaag gaat de dagprijs naar Koolmees - 3 die met 49 punten eerste werd.

14e etappe Twee lijsten eindigden vandaag op de eerste plaats met 59 punten. Na loting gaat Peter Winnen 
er met de dagprijs vandoor.

13e etappe Vandaag is de dagprijs voor Henk Bernts - 2 die met 57 punten eerste werd. Daar sta je alweer 
Henk!

12e etappe Ook vandaag waren er niet veel punten nodig om de dagprijs te winnen. Deze gaat naar Helma 
van Koolwijk die met 29 punten eerste werd.

11e etappe Met 57 punten had Sprint aan de Schans voor de derde keer de hoogste score. Omdat je maar 
een keer je inleggeld terug kunt winnen gaat de dagprijs naar Tommy Vos - 1 die met 56 punten 
tweede werd.

1e rustdag Op basis van de top 10 van het Algemeen klassement op de 1e rustdag behaalden drie lijsten met 
58 punten de hoogste score. Na loting wint Koen van Hulst de dagprijs.

10e etappe Opnieuw had de lijst Henk en Helma de hoogste score, 56 punten deze keer. Om de dagprijs 
werd geloot tussen de negen lijsten die met 54 punten tweede werden. Walter van Zwam - 2 wint 
vandaag zijn inleggeld terug.

9e etappe Er waren weer niet heel veel punten nodig om de dagprijs te winnen. Deze gaat naar Emelda 
Termont die met 31 punten eerste werd.

8e etappe Met 51 punten wint Bas Dana vandaag de dagprijs.

7e etappe Opnieuw haalde Sprint aan de Schans de maximale score van 61 punten, maar de dagprijs kan 
maar een keer gewonnen worden. Op de tweede plaats eindigden maar liefst 9 lijsten met 55 
punten. Na loting is de dagprijs vandaag voor Henk Bernts - 1.

6e etappe Vandaag werd er beduidend minder gescoord. Met maar 32 punten wint Erik van Bekkum de 
dagprijs.

5e etappe Met 57 punten winnen Henk en Helma vandaag de dagprijs.
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4e etappe Vandaag wisten drie lijsten de maximale 61 punten te scoren. Na loting is Sprint aan de Schans 
winnaar van de dagprijs.

3e etappe Onze eerste dagwinnaar is Koolmees - 5. Met 57 punten gaat hij alleen aan de leiding.


