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Movie  Mistakes 

Door:Mim & Jeroen 

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis... 

Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.  

Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele cameracrew staan. 

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien 

heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje 

ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan... 

Aantal Fouten: 

49 1408 
Mike Enslin is een niet al te succesvolle schrijver van boeken over bovennatuurlijke fe-

nomenen. Als research voor zijn nieuwe boek gaat hij op zoek naar de beruchte kamer 1408 

in een New Yorks hotel. Vastbesloten te bewijzen dat de verhalen rondom de kamer een mythe zijn, schrijft hij 

zich in als gast, ondanks waarschuwingen van Mr. Olin, de hotel-eigenaar. 

 

Deel 1: 

 - Mike geeft het eerste hotel waarin hij verblijft in eerste instantie zes skulls, hij zegt dan “screw „em five skulls”. 

 Maar als je naar zijn mond kijkt zegt hij “fuck „em”. 

- Als Mike voor het eerst 1408 binnenkomt zijn er drie schakelaars voor het licht, hij klikt er twee aan. Een paar  

seconden later komen de schakelaars weer in beeld, maar nu zijn er andere ingeschakeld. 

- Het luciferdoosje in de asbak in kamer 1408 verandert van positie als Mike de eerste keer de kamer binnenkomt.  

- Terwijl de bevroren kamer instort, veranderen de rode lamp en de tafel ernaast steeds van positie tussen shots. 

- De positie van de handdoeken die worden gebruikt om het lekken van de kraan te stoppen verschilt van het  

moment dat Mike de badkamer verlaat en een paar seconden later terwijl hij aan de telefoon is. 

- Als Mike zijn laptop open doet staat zijn scherm schuin naar achter, in het volgende shot staat het scherm  

rechtop. 

- Wanneer Mike zijn post aan het nakijken is hangt er een lokje haar boven zijn rechter oog, totdat hij een  

 interessante brief tegenkomt dan zit zijn haar ineens weer perfect. 

- Als Mike de hoteleigenaar Mr. Olin voor de eerste keer spreekt heeft Olin een zakdoekje in zijn borstzakje. Dit 

steekt er met twee punten uit. Maar nadat Olin aan Mike het verhaal vertelt over de vader die een rotzak was, steken 

er ineens drie punten van de zakdoek uit zijn borstzakje, dit blijft zo tijdens het hele gesprek en ook nog in de lift. 

           -> vervolg 
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Movie  Mistakes 

1408—vervolg 

- Als we door Mike zijn ogen naar de microfilm kijken gaan de pagina‟s van rechts naar links, zodra we zijn gezicht 

door de lopende film zien gaan de pagina‟s nog steeds van rechts naar links terwijl dit door de veranderde  

kijkhoek van links naar recht had moeten zijn. 

- Nadat Mike zijn hand door het glas heeft geslagen, bonst hij op de kamerdeur, hierbij laat hij een bloedspoor  

achter op de linkerkant van de kaart. Later in de film zit er bloed aan beide kanten van de kaart. 

- Als Mike zijn huilende dochter in zijn armen houdt veranderen de bloedsporen uit zijn neus en oor constant tussen 

de scènes. 

- Als Mike door het raam weer binnenkomt, gaat hij liggen met zijn linkerarm naast zijn hoofd, na een paar seconden is 

hij in een andere positie zonder dat hij hem bewogen heeft. 

- Als Mike bevroren de laptop open doet verandert de positie van de lamp erachter tijdens de verschillende shots. 

- Aan het eind als de vrouw het pakket brengt zit de rechtkant van de deksel naar beneden, in het volgende shot staat 

de deksel omhoog. Zij heeft het niet open kunnen doen omdat ze het pakket aan de onderkant vasthoudt. 

- Halverwege de film loopt Mike door de kamer, hierbij stoot hij een rode vaas om, een seconde later staat „ie er 

weer. 

- Als de klok start en Mike laat schrikken wisselt de klok van een vooraanzicht naar zij aanzicht. 

- Mike trekt de stekker uit de radio en stoot een fles van de tafel, als hij de telefoon oppakt en meldt dat hij geen      

sandwich had besteld staat de fles er weer. 

- Tijdens de regenbui in het begin van de film zie je een deel van de weg waar geen regen valt, als Mike zijn truck 

stopt verandert de camerahoek en valt er wel regen op dat deel van de weg. 

- Als Mike in de zolderkamer van “The Weeping Beach Inns” op het bed gaat zitten is het niet opgemaakt, de                                     

volgende scene weer wel en vervolgens weer niet opgemaakt. 

- Als Mike uit de lift stapt staat hij tussen de liftdeuren en een donker beeld dat halverwege de gang staat een stukje 

achter hem. Als de liftdeuren sluiten is de positie van Mike veranderd. Hij begint nu te lopen en moet langs het stand-

beeld dat eigenlijk al achter hem lag. 

- Als Mike met de botenlak bezig is ziet hij er keurig en droog uit, zodra hij zich omdraait en gaat zitten is hij bezweet 

en zit zijn haar in de war.  

 

 

 

 

 

 

 

- Als Mike de telefoon bereikt en de receptionist hoort vragen of hij uit wil checken ligt de telefoon eerst met de hoorn 

naar beneden op tafel en in het volgende shot met de hoorn omhoog. 

- Als Mike bevroren op de grond ligt zie je de cognacfles steeds van verschillende kanten. 

- Als Mike bij The Blue Dolphin aankomt passeert hij een man in een blauw shirt bij de hoofdingang, in het volgende 

shot is deze man verdwenen. 

- Als Mike door het plafond naar beneden valt landt hij op zijn rug, een seconde later zie je dat hij op zijn achterwerk 

op een tafeltje valt. 


