Dagwinnaars Toer de Anker 2020

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

Tien keer maar liefst wist Koolmees de hoogste dagscore te halen. Ook vandaag lukte hem dat
met 60 punten. Omdat hij dus al een dagprijs won, gaat deze naar de tweede plaats. Hier
eindigden twee lijsten met 54 punten, waarvan Jara van den Boomen ook al eens won. Deze
dagprijs gaat dus naar Marieke Janssen, die de andere tweede plek voor zich opeiste.

21e etappe

Twee lijsten eindigden vandaag op de eerste plaats met 57 punten. Maarten van Teeffelen - 3,
won de dagprijs al eerder, dus vandaag gaat deze naar de ander, Rick Timmermans - 2 .

20e etappe

De dagprijs gaat vandaag naar Dan Sribunhom die met 48 punten eerste werd.

19e etappe

Voor de zesde keer had Koolmees - 2 de hoogste dagscore. 39 punten deze keer. De tweede
plaats was voor Ize van den Boomen die ook al een keer won. Daarom gaat de dagprijs naar
Ronald - 1, die met 27 punten derde werd.

18e etappe

Vier lijsten eindigden vandaag met 40 punten op de eerste plaats. Na loting wint Joop Vink de
dagprijs.

17e etappe

Wederom had Koolmees - 3 de hoogste score met 54 punten, maar omdat de dagprijs al eens
voor hem was, gaat deze vandaag naar de nummer twee. Twee lijsten deelden deze plaats met
49 punten. De digitale dobbelsteen bepaalde dat de prijs voor Jara van den Boomen is.

16e etappe

Drie lijsten eindigden vandaag met 33 punten op de eerste plaats. Na loting is de dagprijs voor
M.W.M. van Tuil - 2.

15e etappe

Vandaag was de dagprijs weer een prooi voor Koolmees. Lijst 3 werd eerste met 55 punten.

14e etappe

Voor de vijfde keer eindigde Koolmees - 2 op de eerste plaats; nu met 43 punten. De tweede
plaats was met 29 punten voor Ize van den Boomen, die ook al een dagprijs won. Op de derde
plaats eindigden drie lijsten met 28 punten. Na loting gaat de dagprijs naar Noud Witsiers.

13e etappe

Opnieuw was 31 punten genoeg voor de dagprijs. Ze werden gescoord door Wian Vos - 2.

12e etappe

Met slechts 31 punten wint P.J. van de Gracht - 1 vandaag de dagprijs.

11e etappe

Opnieuw heeft Koolmees - 2 de hoogste score met 53 punten. Op de tweede plaats staan twee
lijsten met 45 punten. Na het rollen van de digitale dobbelsteen is Maarten van Teeffelen - 3
winnaar van de dagprijs.

10e etappe

Met een score van 57 punten wint Ize van den Boomen vandaag de dagprijs.

1e rustdag

Op basis van de top 10 van het Algemeen klassement op de 1e rustdag wint OO-2 vandaag de
dagprijs met de maximale score van 61 punten.

9e etappe

De eerste plaats is vandaag voor Bart Broex. Met een score van 50 punten haalt hij de dagprijs
binnen.

8e etappe

Deze keer is het Koolmees - 1 die er met de dagprijs vandoor gaat. Hij werd vandaag eerste met
33 punten.

7e etappe

Voor de derde keer haalde Koolmees - 2 de eerste plaats; deze keer met 48 punten. Met 39
punten werd Sjors Vink - 2 tweede en hij wint daarmee de dagprijs.

6e etappe

Twee lijsten eindigden vandaag met 37 punten op de eerste plaats. Na loting wint Mari de Jong - 2
de dagprijs.
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5e etappe

Koolmees - 2 haalde vandaag als enige de maximale score, maar hij had al een dagprijs
gewonnen. Deze gaat nu naar Bram van Baren - III die met 58 punten tweede werd.

4e etappe

Twee lijsten haalden vandaag de maximale score van 61 punten. Na loting is Sjaak Verhaar - 2
winnaar van de dagprijs.

3e etappe

Met 56 punten is de tweede dagwinnaar Koolmees - 2.

2e etappe

Onze eerste dagwinnaar is Bram van Baren - I. Met 46 punten gaat hij alleen aan de leiding.

