
“Cadover Isabel of Bellever” is niet meer… 
 

Op 19 oktober 2011 maakte een zeer zware epileptische 

aanval een einde aan het leven van onze lieve Isabel. We 

dachten altijd, dat ze het wel zou halen de 14 jaar, maar dat 

mocht helaas niet zo zijn. 

De laatste tijd werd het lopen voor haar zwaarder en ze ging 

niet zo vaak meer mee de was ophangen in het weiland. 

Maar haar humor bleef ze houden tot de laatste dag.  Met strenge blik stond ze aan tafel te bedelen om 

een lekker hapje en dat kreeg ze ook altijd. 

We kunnen terugkijken op een carrière van een top 

Labrador. Na het behalen van verschillende A-diploma’s 

werd ze uitgenodigd voor de Nimrod. Door haar 

ondeugende manier van werken werd ze derde, een 

Nimrod diploma met “AA” en zelf was ze best tevreden 

over die dag. Ook een reis voor de Huntingtesten naar de 

USA was voor haar een groot feest, leuk de hele dag 

dingen doen met de baas. 

In Engeland was de quarantaine versoepeld en met de boot over  naar Sherbourne, waar ze 

topprestaties leverde. Lange lijnen, hoge hindernissen, enkel of dubbel, het kon niet gek genoeg zijn, 

Isabella ging ervoor. 

Ook de jacht op kleinwild was een pure hobby van haar. Nooit een piepje op post, maar ervoor gaan. 

IJskoud water, de hele dag stortregen, laat maar komen, als er maar geapporteerd kon worden. 

Isabella was een Labrador zoals in de rasbeschrijving staat: een hond met een gouden hart. 

Alhoewel we wisten dat ze ouder en ouder werd, hadden we niet kunnen vermoeden dat het in een uur 

afgelopen zou zijn. De pijn om haar zo levenloos in haar 

mandje te zien, was heel intens. Gelukkig is ze gestorven in 

haar eigen omgeving met de mensen om haar heen die 

zoveel van haar hielden. 

Achter onze tranen schuilt een glimlach van de fijne 
herinneringen aan onze Isabella. 


