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Frederick Diepenbeek, Hugo Specht en Tobias Wipperling zijn drie boezemvrienden, die ten
volle genieten van het leven. Echter dokter Van Damme geeft hun echtgenotes de raad,
streng op hun dieet te letten, voor de cholesterol. Uitgerekend op zijn verjaardag krijgt Frederick zijn eerste schamele maaltijd aangeboden. Om niet om te komen van honger en dorst
zullen de mannen hun eega’s dan maar wijsmaken dat ze naar een sportclub gaan. Doch, ze
gaan naar het restaurant en hangen aan den toog.
Een jaar later, wanneer Frederick weer verjaart, blijkt dat vrouwen beliegen toch niet zo makkelijk is. Tobias raakt niet van onder de sloef van Clementine en Frederick start met een sport
waarvan hij niks afweet: boksen. Hij weet niet dat de bokskampioen van België ook Frederick
Diepenbeek noemt. Telkens dat zijn vrouw Paula iets in de krant leest over boksen, denkt ze
dat het haar man is.
Er zit dus niets anders op dan zich voor te doen als de echte kampioen. Dit blijkt moeilijk te
gaan, zijn vrouw weet meer van boksen dan hijzelf. Komt erbij dat zijn dochter verliefd
wordt, zijn zoon Frits ziek en meid Rosa jonge kuren krijgt. Als klap op de vuurpijl loopt zijn
vrouw de echte bokser tegen het lijf en komt de Spaanse popzangeres Dolores binnenvallen.
Hoe zal Frederick deze verjaardag overleven...

Zij spelen de match:
Frederick Diepenbeek: Luc De Leenheer - Tobias Wipperling: Luc Meganck - Hugo Specht:
Eddy Roels - Paula, echtgenote van Frederick: Leonie De Meyer - Lotte, de dochter van
Frederick: Kristien Koslowski - Fritz, zijn zoon: Eric Verfaille - Clementine, echtgenote
van Tobias: Annie Van Hecke - Frederick Diepenbeek, bokskampioen: Eric De Schepper Dolores, zangeres: Tine Raemdonck - Rosa, de meid: Maria Laureys - dokter Van Damme:
Marcel Herwege - Jimmy B.: Peter Rupus - burgemeester: Jozef De Bruyne - reporter:
Marcel De Leenheer.

Rosa, de meid (Maria Laureys) vindt haar “grote liefde”
Jimmy B.

Tobias Wipperling: (Luc Meganck); … en als we dood zijn
groeit er gras op onzen buik … Mooi, ‘t leven is mooi…
Dolores: (Tine Raemdonck); … Frederico, gij moeten
met mij trouwen. En gij … durf geen “neen” te
zeggen of ...
Otto Swartz (°1872 in Frankfurt) diende volgens zijn familietraditie,
hoedenmaker te worden. Als student had hij een voorliefde voor
theater. Tijdens zijn studies schreef hij reeds komedies en kluchten,
dit samen met enkele vrienden. Hij overleed op 10.05.1940 in Wiesbaden.

