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Aantal 
Fouten:  

20 
The Shining 

Korte inhoud van de film: 

In The Shining leren we Jack Torrance kennen. Hij is een leraar die door zijn driftaanval-
len op school in moeilijkheden is geraakt. Hij wordt klusjesman in een luxueus hotel dat 
gedurende de winter gesloten is. Hij hoopt hier tot zichzelf te komen en de roman te 
schrijven waarvan hij al jaren droomt. Zijn vrouw en hun 5-jarig zoontje Danny vergezel-
len hem. Danny heeft het tweede gezicht, en hij voorvoelt dat zich drama's zullen afspe-
len in het hotel. Danny voelt wat voor verschrikkelijke dingen er in sommige van de 110 kamers van het hotel zijn ge-
beurd. Hij voorziet de komende ondergang van het gebouw en het gevaar dat hen daar bedreigt zonder dat hij daar iets 
tegen kan ondernemen. In de angstaanjagende tijd die volgt volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. 
 

• In de eerste scène, waar je Jack ziet rijden naar het Overlook Hotel, zie je de schaduw van een helikopter rechts 
onderin je scherm. Alleen te zien in de VHS- en de Fullscreen dvd-versies.  

• Ook de helikopterbladen zijn zichtbaar draaiend op het moment net voordat de sollicitatiescène begint. De heli-
kopterbladen zie je dan bovenin het scherm. Alleen weer te zien op de VHS- en de fullscreen dvd-versies. 

• In het begin van de film zie je Danny, pratend tegen zijn moeder, een broodje eten. Het is wel heel bijzonder 
dat het broodje in een halve seconde opeens wel 5 happen kleiner lijkt te zijn. 

• Buigbare honkbalknuppel: Wanneer Wendy de knuppel in haar hand heeft en Jack probeert deze te pakken te 
krijgen, slaat ze hem over het hoofd heen en buigt de honkbalknuppel door.  

• In het deel waar Jack met de bijl de badkamerdeur vernielt, zie je dat hij steeds aan de rechterkant slaat. Maar 
op het moment dat hij de sneeuwmobiel hoort en wegdraait van de deur zie je dat zowel links als rechts zijn 
vernield. 

• Zodra Jack eindelijk door de badkamer deur komt met zijn bijl en hij bij het slot kan, snijdt Wendy hem met een 
mes. Even later is er geen bloed meer te zien op het mes.  

• In de scène waarin Wendy Jack probeert te kalmeren na zijn nachtmerrie, verandert met elke opnamehoek zijn 
haarstijl.  

• In de allereerste scène van bovenaf op het huis, zie je niet dat het doolhof dichtbij het hotel is. Later in een 
ongeveer gelijke scène van bovenaf, zie je opeens dat het doolhof toch wel erg dichtbij het hotel is. 

• Snelle roker: in het begin van de film zie je Wendy praten met de dokter, ze steekt dan een sigaret op, maar een 
paar seconden later is die al bij het filter.  

• Het moment dat Wendy door de stapel papieren gaat waarop Jack: "All work and no play makes Jack a dull boy" 
heeft getypt, zie je dat de papieren niet meer netjes gestapeld liggen omdat ze alles snel bekijkt. Zodra Jack 
opeens achter haar verschijnt en ze bang wordt, legt ze ze neer op een slordige stapel. Maar in de volgende scè-
ne zie je dat alle papieren weer netjes op een stapeltje liggen.  

• Het keukendoolhof-dilemma: Wanneer Hallorann Wendy en Danny rondleidt in het hotel, lopen ze door de keu-
ken richting camera en de vriezer in aan de linkerkant van het scherm. Hier kan je nog steeds op de achtergrond 
de keuken zien. Zodra ze de vriezer uit lopen, zie je dat de achtergrond opeens heel anders is en zie je niet eens 
de keuken. Dit komt doordat er een andere deur gefilmd is aan de andere kant van de gang. Dan lopen ze weer 
richting de camera en de keuken weer in waar ze net doorheen gelopen hebben.  

• Wanneer Jack eindelijk doodgaat, zie je hem liggen tegen de struiken aan, zijn rug vlak tegen de heg aan. Maar 
zodra je het vooraanzicht ziet, is zijn rug een meter of vijf verwijderd van de heg.  

 

Door:Mim 

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 zien of jij hetzelfde foutje ont-
dekt. Er is veel te ontdekken! Kom, ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan…  
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• Foutje tijdens het filmen: Wanneer Danny met zijn speelgoed auto's in de gang speelt, zie je dat de speeltjes in 
een patroon staan in het oranje en bruine patroon. Dit in de scène van afstand, zodra de bal zijn richting oprolt 
in het patroon van de zeshoek. Maar zodra je de close-up hebt van Danny met de bal voor hem, zijn alle speel-
tjes nog wel dezelfde kant op maar net tegenovergesteld in het patroon van de vloer. Ook kijkt Danny opeens de 
andere kant op.   

• Het moment dat je Danny "redrum" ziet schrijven op de badkamerdeur, geeft de lamp op het kastje een soort 
van scheve lichtval. Maar zodra Jack de deur inslaat met zijn bijl is de lichtval normaal naar boven toe.  

• In het laatste deel van de film waar ze in het doolhof zijn is het winter en erg koud, maar waarom zie je dan niet 
hun adem in de koude nacht?  

• In het stukje waar Hallorann met Danny praat tijdens het eten van een ijsje, zie je de hoeveelheid ijs om Danny's 
mond veranderen van hoeveelheid.  

• In het deel waar de barman drankjes over Jack laat vallen blijkt dat de glazen aan het dienblad bevestigd zijn. 
Dit kan je zien wanneer hij het dienblad van de vloer oppakt, en wanneer hij dit op het tafeltje zet bij de badka-
mer.  

• Wanneer Jack en zijn familie aankomen bij het Overlook, vraagt de manager meneer Ullman: "is jullie bagage al 
binnen gebracht?"  Dan richt de camera zich op een grote stapel met koffers maar dit aantal past nooit in hun 
Volkswagen Kever. 

• Wanneer het bloed uit de lift komt, proberen de filmmakers het te laten lijken alsof de hele ruimte gevuld is 
met bloed. Gewoon door een rood scherm voor de camera te doen, maar je kan zien dat de ruimte maar voor de 
helft gevuld is.  

• In het stukje waar Jack aan Danny vertelt dat hij hem of zijn moeder nooit pijn zou doen, zie je de camera op 
Danny gericht en zie je niet de rechterhand van Jack. We nemen aan dat die hand op het bed leunt, maar wan-
neer de camera teruggaat naar Jack zie je opeens dat zijn hand om Danny's schouders ligt.  

 
Dit is een groot aantal van de fouten, hieronder kan je er nog een paar meer zien. 

Klik dan deze link 
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