Dagwinnaars Toer de Anker 2021

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 krijgt. Elke lijst
kan maar 1 keer het inleggeld terugwinnen.
Algemeen
klassement

De laatste dagprijs is op basis van het Algemeen eindklassement. Vier deelnemers eindigden
vandaag op de 1e plaats met 44 punten. Na loting is Bôn Boys - 2 de winnaar.

21e etappe

De eerste vijf lijsten van het dagklassement wonnen al eens een dagprijs. Zij haalden
respectievelijk 55, 50, 48, 44 en 43 punten. Jara van den Boomen werd zesde met 39 punten en
wint daarmee de dagprijs.

20e etappe

Vandaag is de dagprijs voor Gydo Heijmans - 2. Hij pakte met 41 punten de eerste plaats.

19e etappe

De eerste vier lijsten van het dagklassement wonnen al een dagprijs. Zij haalden respectievelijk
18, 16, 15 en 13 punten. Op de vijfde plaats eindigden maar liefst 9 deelnemers met 11 punten.
Na loting gaat de dagprijs naar Renate van Marwijk-Averdijk - 2.

18e etappe

H. Vissers eindigde vandaag op de eerste plaats met 48 punten en wint daarmee de dagprijs.

17e etappe

De dagprijs werd vandaag met 47 punten gewonnen door De Morgen.

16e etappe

Fon Sunorakum werd vandaag eerste met 25 punten maar won al een dagprijs op de eerste dag.
Op de tweede plaats eindigden vier deelnemers met 23 punten. Thom Zomerschoe wint door
loting deze keer dagprijs.

15e etappe

Met 30 punten pakte Koos Letterman vandaag de dagprijs.

14e etappe

De dagprijs is vandaag voor Leo Janssen. Hij haalde met maar 24 punten de eerste plaats.

13e etappe

Bram van Baren - II werd vandaag eerste met 44 punten. Hij won al een dagprijs net als Henk
Bernts - 1 die tweede werd met 39 punten. Guus en Sofie en Opa de Leeuw werden derde met 32
punten en de dagprijs gaat dus naar hen.

12e etappe

De dagprijs gaat vandaag naar Gydo Heijmans - 3. Hij pakte met slechts 26 punten de eerste
plaats.

11e etappe

Twee deelnemers eindigden vandaag op de eerste plaats met 42 punten. Na loting is de dagprijs
voor Eric van Kessel.

10e etappe

Dezelfde drie deelnemers die al twee keer eerder de overwinning deelden, eindigden vandaag
weer op de eerste plaats, met 54 punten deze keer. Omdat twee van hen de dagprijs al eerder
wonnen, gaat die prijs vandaag naar Sprinthelden, nummer drie van het gezelschap.

1e rustdag

De dagprijs op basis van het Algemeen klassement is na loting voor Edwin L. Hij pakte samen
met nog een deelnemer met 49 punten de eerste plaats.

9e etappe

De dagprijs is vandaag voor Tommie Vos - 2. Hij pakte met 37 punten de eerste plaats.

8e etappe

De scores waren niet heel erg hoog vandaag. De dagprijs gaat naar Ize van den Boomen die met
30 punten eerste werd.

7e etappe

Vandaag gaat de dagprijs naar Guus de Leeuw, hij haalde met 41 punten de hoogste score.

6e etappe

Na loting tussen de drie deelnemers die vandaag de maximale score van 61 punten behaalden, is
Bram van Baren - II winnaar van de dagprijs.

5e etappe

De dagprijs werd vandaag gewonnen door De underdog uit Waalre met 49 punten.

4e etappe

Drie in plaats van twee lijsten haalden vandaag de hoogste score met 59 punten. Na een nieuwe
loting is Koolmees - 2 toch winnaar van de dagprijs.

3e etappe

Met 55 punten is de tweede dagwinnaar Henk Bernts - 1.
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2e etappe

Vier lijsten eindigden op de eerste dag van ons spel op de eerste plaats met 51 punten. Na loting
is onze eerste dagwinnaar Fon Sunorakum.

