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Achterdocht, vele mannen maken hun vrouwen wijs dat ze op zondag gaan fietsen met de
wielertoeristenclub. Maar is dit wel zo? De dames hebben recht op de waarheid. Hoe verloopt
zo’n fietstocht? Daar gaat het hier over, de realiteit, zonder taboes, open en bloot!
Het zal u duidelijk worden dat de wielertoerist veel meer kan dan alleen maar pedaleren. Hij
vindt niet alleen zijn weg langs Vlaamse wegen, maar ook in het duister labyrint dat de ziel
van iedere vrouw is. Hij reageert adequaat op de gekste situaties die zich tijdens een tocht
voordoen - hij is een allround man. Zeker wat Arthur betreft.
Maar is hij wel in staat het huwelijk te verhinderen tussen Betty en Alex? Een huwelijk waar
het alleen maar te doen is om geld, niet om romantiek, geluk, liefde, vreugde en plezier.
Kortom al de dingen waarin Arthur specialist is!

Niet alle acteurs/-trices zijn wielertoerist,
gelijkenissen met bestaande personen of
toestanden zijn dan ook uit den boze. Zij
deden het weer:
Arthur, wielertoerist: Luc Meganck
Helga, zijn dochter: Anneke Derweduwen
Carlos, wielertoerist: Paul Van De Wielle
Mieke, dienstmeisje: Tine Raemdonck
Dr. Vercammen, advocaat: Luc De Leenheer
Agnes Vercammen: Chantal Picqueur
Betty Vercammen, hun dochter: Evi Pletinck
Eduard, industrieel: Marcel Herwege
Thea, zijn echtgenote: Annie Van Hecke
Alex Oldenbach, hun zoon: Filip De Witte
Suzanne Oldenbach, oma: Maria Laureys
Michel Hendrickx, dokter : Jan Christiaens
Emiel, huisknecht: Stefan De Clerck

Affiche: Trui Demarcke

OSCAR WILDE
(°16 oktober 1854)

Hij was een toneelschrijver, schrijver,
dichter en estheet van Ierse afkomst,
die het grootste deel van zijn leven in
Engeland heeft gewoond.

In 1891 verscheen Wilde's enige roman, The Picture of Dorian Gray,

een klassiek 'gotic' griezel-

sprookje met een Faustiaans thema, waarin het estheticisme een belangrijk motief is.

Wilde is echter het bekendst geworden en gebleven door zijn toneelstukken. Vanaf 1892 werd er
vrijwel jaarlijks een nieuw toneelstuk van hem uitgebracht. Lady Windermer’s Fan (1892) werd
gevolgd door A Woman of No Importance (1893), An Ideal Husband (1895) en The Importance
of Being Earnest (1895), zijn meesterwerk, waarin hij de aristocratie op de hak neemt.

