
1e NATIONAAL BOVINGDON SCOTLAND VAN HOLLANDSE AFKOMST   
 
GRIJZE 3 JARIGE DOFFER WINT BOVINGDON INLAND NATIONAL 5221 duiven 
 
Een drie-jarige….. 
Grijze doffer van de Schot Steven Lapinski wint de fameuze “Scottisch National Flying club Bovingdon 
Inland” 
De duiven werden zaterdag 5 juni gelost met een Noordoosten wind. De afstand voor de trotse  
winnaar Steven Lapinski  bedroeg 306 miles of wel 489 km. Steven lag wel in de voorhand met deze 
afstand. In alle kranten stond een gelukkige Steven Lapinski, werkelijk een droom voor hem om een 
1e nationaal te winnen. Hij stak zijn geluk dan ook niet onder stoelen of banken. Steven “blij is een 
niet het juiste woord, ik ben dolblij”. 
 
Grizzle lijn…. 
De doffer, een prachtige wit/grijze doffer komt van het Grijze soort van Theo de Kruijk uit Maasdijk.  
De vader van de Nationaal overwinnaar komt van vriend Jockey Robertson uit Edinburgh.  
Jockey haalde verschillende malen de janssen/Tournier lijn rechtsreeks in Maasdijk, maar ook van de 
bekende schot Billy Frazer die het bijhuis van Theo de Kruijk genoemd kon worden. De vader SU 06 
ML 3114 won als twee jarige bij Steven Lapinski al een 1e club, 1e district, 2e afdeling en 17e Nationaal 
(2008). 
In 2009 won deze doffer zelfs 2 maal de eerste in de club en 1 maal 1e district. De kweker van deze 
duif Jockey Robertson stond al meerdere malen in de British Homing World (o.a. provinciale 
overwinning) i.v.m. zijn prestaties met de Grizzle lijn van Theo de Kruijk. 
De moeder van de overwinnaar is een duif die als geschenk door W Pryde & Zn werd verkregen. Het 
basis ras betreft hier de Eddy Wright Janssen pigeons. 
 
De Nationale winnaar werd gespeeld op weduwschap en won dit jaar al 2 maal een 2e prijs in de club. 
De medische begeleiding vindt plaats met de producten van Dr. Van der Sluis 
 
De overwinnaar Ashley’s wish is genoemd naar de dochter van Steven Lapinski, die altijd interesse 
toont in de mooie sport van haar vader. 
 
Steven gefeliciteerd! 
 
Van onze correspondent uit Engeland . 
 
 
 


