
N o o t l (zieblz. 232) 

Titels van pornofilms (dit is maar een 
selectie). 

De sex-salon/Horizontale pret op het 
ronde bed/Het zondige bed/De maag-
delijke heks/Naakt op de liefdesmarkt/ 
Een man houdt van een vrouw die 
van vrouwen houdt/Zullen we het nog 
een keer overdoen?/Pornografie in De-
nemarken/Marianne op het pornopad/ 
De pornoprof/Vurige vrouwtjes vol 
verlangen/Vrouwen die het niet zo 
nauw nemen/Meisjes die graag naar 
bed willen/De grote blonde met een 
zwarte schoen/Begeerte naar sex/Wel-
lustige verleidsters/Wat de gluurder 
zag/Vrouwen die uit de band springen/ 
Onthullingen uit meisjes-slaapka-
mers/Aan de deur wordt niet ver-
kracht/Vrouwen die er de ti jd voor ne-
men/Bos der begeerte/Bed-hostessen/ 
Het zonde-gebed/Haar stalen arm vol 
bloedwraak/Erotisch speelgoed/De 
maagd en de zigeuner/De manzieke ba-
ronessen/Vrouwelijk f ruit/Porno baby/ 
Hoe vang ik een man?/Staatssecreta-
ris voor bedzaken/De nonnen van Sant' 
Arcangelo/Zorro de pornoridder/De 
sexavonturen van de drie musketiers/ 
Wat kan ik nog meer zien?/Rijp voor 
het bed/Sexavonturen van een huwe-
lijkszwendelaar/Ook met andermans 
vrouw is het goed vrijen/Mannen die 
de kansen grijpen/Je kunt me er mid-
den in de nacht voor wakker maken/ 
Waar ouders van wakker liggen/Ook 
Ninotschka weet wat vrijen is/Sex-
shop/Vrouwelijke vampiers/Sex zonder 
normen/Meisjes op de bekende toer/ 
Erotische kloostervertellingen/Een bed 
voor ons drieën/Ben ik dan abnor-
maal?/De porno-familie/lk wi l het 
overal met je doen/Poesjes in een 
mannenhuis/Sexplosies aan het front/ 
Meisjes met geopende lippen/Meisjes 
met een extreem inkomen/De dorps-
erotiek/De dolle liefdesavonturen van 
drie apothekersdochters/Overspel met 
zijn eigen vrouw/Au pair girls/lnga 
weet wat zij niet laten kan/Sex in kan-
toortijd/Een non en drie bastaards/ 
Maagd in Zweden/Het geheime sexle-
ven van Romeo en Julia/Boetiek van 
de wellust/Dolle dingen achter het 
sleutelgat/De drie-dimensionale sen-
satie/Het liefdesspel van Greta/ 
Vreemd gaan in de baas z'n tijd/Prooi 
voor onbevredigde mannen/Wat va-
ders van hun zonen niet weten/Vroeg-
rijpe meisjes en hun tijdelijke part-
ners/Vrouwen in hun vrijersuren/De 

amoureuze avonturen van Siegfried/ 
Erotische dromen in Zweden/Zafari 
Maagdenjungle/Mijn tante is een sex-
bom/Huwelijksnachtrapport/Liefdein 
gemeenschap/Blondjes in hun blootje/ 
Pak me dan als je kan/Stewardessen-
rapport/Zoveel naakte heerlijkheid/ 
Sex en die andere vrouw/Sex op de 
lange latten/Wat meisjes lekker vin-
den/Zomerzonden zonder grenzen/ 
Vluggertjes in de oertijd/Vrouwtjes 
die meteen natte vinger te lijmen zijn/ 
Het intieme leven van een prostituee/ 
Het hofje van begeerte/Liefde op 
Zweedse wijze/De zwoele nachten 
van Hamburg/Hete nachten van Dra-
cula/Massagesalon en jonge meisjes/ 
Het imperium van een playboy/Drie 
maal twee is sex/Spelletjes voor on-
trouwe echtparen/Wat doe je als je een 
naakte vrouw ziet?/Vurige vrouwtjes 
vol verlangen/Le trio infernal/ln Knok-
ke: 'Colinot de Rokkenslippert'/De 
gendarme op vrijersvoeten/Sex onder-
weg/O, wat een heerlijke stoei poezen!/ 
Sexspel met brave borsten/Borsten 
als dodelijke wapens/De sexsecte der 
zwarte nonnen/Pikante avonturen van 
de wilde boerendochters/Met jouw 
duivel in mijn hel/Naakt op de liefdes-
markt/Warmte en wellust op Corsica/ 
Matrassentango/Anita, een onbevre-
digbare nymphomane/Matraspaartjes/ 
Op herhaling in het meisjesinter-
naa(k)t/Zorg dat je potent blijft/De fijne 
kneepjes van het sexleven/Betty bed in 
bed uit/Bedverhaal van een pornogirl/ 
Erotiek in het wilde westen/Bibi, wi l -
de wellust/Vurige meiden van Birken-
hof/Dolle liefdesavonturen in de va-
kantie/Sex tussen de wielen/Vrouwtjes 
waaraan je een puntje kunt zuigen/ 
Pornosex in Bangkok/Slaapkamer 
Mazurka/De waardin zoekt de zonde 
op/Hoog het been, de liefde lokt/Wij 
zijn 17 en leren van alles/In het zondi-
ge klooster gaan de rokjes omhoog/ 
Meisjes die geen kleintjes wil len. 

De gevolgen van het waanzinnige suc-
ces van 

Vrolijke ontucht in Tirol: 
Ontucht in de achtertuin/Criminele 

ontucht op Pigalle/Een burcht vol vro-
lijke ontucht/Ontucht en drugs/Blond 
en bloot in Beieren ('Liebesgrüsse aus 
der Lederhose')/Pikant gevrij in de al-
penwei/Gejodel onder Tiroler rokjes/ 
Als Tiroler stoeien, gaan de Alpen 

gloeien/Overspel in Ober-Bayern/Het 
gaat pas goed als een Tiroler het doet/ 
De Beierse boerenkapel stort zich in 
het liefdesspel/Kom met je waldhoorn 
tussen mijn Alpen/Uitbundige lol in fr i-
vool Tirol/ln Tirol gaat de ontucht vro-
lijk verder. 

De gevolgen van het grote succes van 
Tiroler slippertjes: (slippertjes en 

sl ip jes. . . ) 
Slippertjesschool voor huisvrouwen/ 

Ook Ninotschka doet haar slipje uit/ 
Slippertjes in de slip/Hoera, mijn slipje 
is gestolen !/ln Tirol hangen de slipjes 
aan de Alpen/Slipje uit voor de bad-
meesteri/Slipjes uit, de Tiroler komen. 

(Titels december 1973 tot half 1975.) 
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