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Aantal 
Fouten: 

49 
1408  

vervolg 
Mike Enslin is een niet al te succesvolle schrijver van boeken over bovennatuurlijke  

fenomenen. 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. Het eerste deel vind je terug in Kings Things van december 2013 / januari 2014.  

 
Movie  Mistakes 
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... 

Door: Mim & Jeroen 
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Deel 2: 

 - Als het water Mike zijn kamer instroomt zit zijn haar in de war, behalve in 1 shot dan 

is zijn haar perfect gekamd, om vervolgens weer in de war te zitten. 

- De hoeveelheid sneeuw op Mike zijn voorhoofd als hij over de vloer kruipt neemt toe 

en af binnen enkele seconden. 

- Voordat de telefoon smelt verschilt de positie van het label op de fles constant. 

- Nadat Mike de spullen van de openhaard geslagen heeft leunt hij tegen een muur naast 

een kapot geslagen lamp. De positie van de lamp veranderd steeds afhankelijk van de 

camerahoek. 

- Wanneer Mike voor het eerst de badkamer binnenkomt zit hij aan het toiletpapier, een 

stukje papier hangt nu dicht bij de muur. Een seconde later vanuit een andere camera-

positie is het stukje papier verdwenen. 

- Wanneer Mike naar het raam gaat en om hulp schreeuwt ziet hij zijn dubbelganger, 

deze dubbelganger spiegelt al Mike zijn bewegingen precies. Echter als Mike langzaam 

naar rechts leunt doet zijn dubbelganger het ook. Hij had echter naar links moeten  

bewegen om Mike zijn beweging te spiegelen. 

- Wanneer het in de bevroren kamer begint te regenen wisselt de positie van Mike van vlak naast de TV naar 3 meter 

meer naar rechts in een seconde. 

- Als de bevroren Mike naar de laptop kruipt doet hij de deken af, in het volgende shot ligt het weer op zijn rug.  

- De bloedvlekken op het douchegordijn veranderen tussen de scènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stephenking.nl/
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Movie  Mistakes—vervolg 

- Wanneer Mike het 

hotel binnenkomt zit 

er een vrouw naast de 

dame met de kinder-

wagen, in het volgen-

de shot is ze  

plotseling verdwenen. 

 

- In de slotscène verandert de positie van de plasticzak van in lijn met de laptop naar parallel met de laptop en heel 

dicht naast de laptop binnen enkele shots. 

- Als Mike uit het ventilatiekanaal valt is het kleedje brandschoon, een shot later is het kleedje stoffig en verbleekt. 

- Voordat het begint te regenen in de bevroren kamer beschermt Mike zichzelf met zijn arm, tijdens dat korte mo-

ment verdwijnen de vlekken op de muur. 

- Als Mike op de grond valt na het chatten met zijn vrouw is de vaas volledig bedekt met ijs, in het volgende shot is 

de vaas maar half bedekt.  

 

 

 

 

 

 

- Als de kamer van Mike bevroren is en hij zijn memorecorder inspreekt ziet hij de laptop aangaan en hoort zijn 

vrouw tegen hem praten. Als hij probeert overeind te komen raakt zijn hoofd de cognacfles, in het volgende shot ligt 

de fles veel verder weg. 

 - De cognacfles vult zichzelf op magische wijze als Mike met zijn vrouw praat in de bevroren kamer. 

- Als Mike naar zijn dubbelganger aan de overkant het handgebaar voor bellen maakt en dan naar beneden wijst 

voert zijn dubbelganger de gebaren niet precies zo uit, hij wijst naar beneden terwijl hij het gebaar voor bellen had 

moeten maken. 

-  Volgens het verhaal verschilt de tijdservaring binnen en buiten de kamer, de receptionist 

legt over de telefoon uit dat de tijd na een uur steeds herstart wordt. Het is dan ook niet 

mogelijk dat de ex vrouw van Mike op het eind bij het hotel aankomt omdat het uur net her-

start was en ze pas later in het uur gebeld zal worden.  

- In het shot waar de bijbel in de lade verdwijnt is te zien dat het beeld in spiegelbeeld is.   

- Als Mike zijn boekpresentatie houdt zit zijn sigaret half verscholen in zijn haar, een halve 

seconde later is zijn haar korter en de sigaret goed zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

- Voor en na het scannen met de blacklight ligt er een chocolaatje op het kussen. Tijdens het scannen is het choco-

laatje verdwenen.  
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