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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... 
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Aantal 
Fouten:  

10 
Inleiding 

De zoon van een verongelukte horror-filmactrice ontdekt de Indiaanse begraafplaats die 

doden weer tot leven brengt. Hij brengt het gevaar opnieuw tot leven...  

 

 Gelijk zodra de pestkop dodelijk word geraakt door een motor, in het wijde shot, is hij van zijn voor-

hoofd tot zijn borst flink gehavend. Even later in de close-up, is zijn gezicht ondanks het bloed wel 

compleet intact en herkenbaar. 

 Wanneer Gus teruggaat naar het lijk en dit in de lijkzak rolt, zie je dat een oog van Clyde gesloten is. 

Zodra de rits van de zak dichtgedaan wordt is zijn oog weer open. 

 In de begrafenisscène vertelt de priester dat iedereen zijn hoofd moet buigen. Dan zie je in de scène 

van veraf dat Chase zijn handen naast zich heeft, in de volgende scène heeft hij zijn hand op de 

schouder van Jeff.  

 De regel is dat ieder zijn eigen doden begraaft, zoals in de eerste film. Dus dan zou Gus niet terug 

komen omdat hij is begraven door Drew en Jeff.  

 Als Clyde in het bos is met zijn motor, samen met Jeff zie je dat zijn wiel tegen Jeffs gezicht komt. 

Als je op de achtergrond kijkt zie je dat Clyde's motor elke keer van positie verandert zonder iemand 

te raken. 

 Zodra de kinderen Gus begraven, zie je zijn gezicht terugdeinzen als er zand op hem gegooid wordt. 

 Als Gus een kind in de lijkzak doet zie je een close-up van het gezicht van het kind. Wanneer Gus de 

rits dichtritst zie je dat het dode kind een keer knippert met de ogen. 

 Wanneer Drew Zowie draagt om te begraven, kan je zien dat het een opgevulde nephond is. 

 In de scène waar Gus, Drew en Jeff aan de eettafel zitten zie je op het moment dat Gus de bonen 

laat vallen, in de close-up op de achtergrond een spotlight van de filmcrew.  

 Wanneer Chase het huis van Gus ingaat zie je een bord bij de deur dat zegt: Rabbits For Sale. Zodra 

Chase weer vertrekt is dat bord verdwenen. 
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