
Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.  

 

Pagina 1 

               

 

 

 

 
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 

M E I  2 0 1 4         1 2 E  J A A R G A N G  N R  4       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Aantal 
Fouten:  

 

Erg veel The Stand 
Inleiding: 

Het verhaal van de grote plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd door een geheimzinnige 

ziekte; sterftecijfer 99,9 %. Steden bezaaid met rottende lijken... de lucht bezwangerd met 

een oorverdovende stilte. De ontredderde overlevenden verzamelen zich en beginnen aan de 

langzame, moeizame taak van de wederopbouw van een nieuwe wereld. Gelijk moet men al 

kiezen tussen goed en kwaad... Er komen 2 kampen: een geleid door de engelachtige Moeder Abigail, en het ander door 

de demonische Randall Flagg. De overlevenden dromen naar welk kamp zij moeten gaan, en trekken in groepjes door de 

gevaarlijk geworden omgeving. De groep van Moeder Abigail probeert zich te beschermen voor de groep van Flagg die 

bezeten is om een nucleair wapen te pakken te krijgen. Dan komt het tot een confrontatie; een immense veldslag.. wie 

wint?  

De meeste fouten staan hieronder genoemd. Er zijn nog veel meer fouten maar dan meer feiten over bepaalde locaties 

die niet kloppen. Feiten waarvan wij Nederlanders waarschijnlijk niet weten of die wel of niet kloppen. Daarom hieron-

der alleen dingen die je kan zien. Wil je die andere fouten ook? Google is je beste vriend. 

 Zodra Stu en Tommy terug komen naar Boulder met de sneeuwscooter zie je in één shot dat er al bandensporen 

in de sneeuw te zien zijn.  

 Als Flagg, Nadine en Loyd in het appartement van Flagg zijn en hij een gin-tonic maakt, gebruikt hij een speciale 

traanvormige flacon. In het volgende shot van de bar, is deze flacon weg. Zodra Flagg begint te schreeuwen is de 

flacon weer terug. 

 Op ongeveer 1:05:29 loopt Julie over de straat om Tom Collins te ontmoeten, want Nick is op dat moment in de 

drogisterij. Daar zie je op een gegeven moment rechts onderin een microfoon voor een aantal seconden. 

 Wanneer Stu de arts overmeestert in zijn quarantainekamer, buigt Stu voorover en pakt het pistool. Zodra Stu 

door de deur gaat kun je de reflectie van de cameraman zien in het venster van de deur. Het duurt ongeveer 2 

tot 3 seconden. 

 Als de Rechter achtervolgd wordt in de stad Copperfield door 2 beveiligers, rijden deze in een Ford Pickup met 

een standaard cabine. In het eerste interieurshot van de truck lijkt het alsof het een vergrote cabine is met een 

grijs interieur. In het shot dat ze bijna uitstappen is het weer een standaard cabine met een rood interieur.  

 In de scène waar Randall begint te schreeuwen in Vegas, rent hij naar het balkon en gooit een stoel om. Dan gaat 

het shot naar Loyd, en als Randall weer naar binnen loopt, zijn zijn handen in zijn zakken aan de voorkant. Het 

shot daarna in zijn kontzakken en weer een shot later weer in zijn zakken aan de voorkant. 

 Rond de 29 minuten in de scene waar Flagg Loys bevrijdt uit de gevangenis strekt Flagg zijn rechterhand uit met 

de palm omhoog in het wijde shot. In het close up shot is het de linkerhand die een sleutel vasthoudt. Maar in 

het volgende shot pakt Loyd de sleutel uit de rechterhand. 
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The Stand 
 Als Stu naar beneden rent via de brandtrap van het Medisch Centrum, zie je op het moment dat hij linksaf gaat 

na een trapdeel, de schaduw van een cameraman op vloer. 

 Als Stu zijn been breekt, is er een microfoonstandaard gereflecteerd zichtbaar in de hoek van de groene Malibu 

aan de onderkant van de vallei.  

 Er is een microfoonspriet zichtbaar op de trap van Nadine's huis in Boulder. 

 Er is een geluidsdempermicrofoon zichtbaar wanneer Nick en Julie terug gaan naar Tom op de bank. 

 Larry vertelt zijn moeder dat zijn album nog niet in de HOT 100 lijst staat. De top 100 is een nummer top 100, de 

albumlijst is de Top 200. 

 Als de TrashcanMan ervandoor gaat op de 4-wieler heeft hij zijn bril om zijn nek, in het volgende shot zit de bril 

op zijn gezicht. 

 Als de TrashcanMan bezig is met zijn dynamiet bij de olietank, laat het ene shot zien dat de timer naast de  

opening staat, maar dit is voordat hij het uit zijn rugzak pakt en hem dan naast de opening zet. 

 De fles met Pepto Bismil die Nick op de bank zet is opeens weg zodra Tom 

opstaat van de bank. 

 Wanneer Harold en Nadine onderweg zijn naar Las Vegas, rijdt Nadine aan de 

rechterkant van de weg. In het volgende shot rijdt Nadine links en Harold aan 

de rechterkant. 

 Wanneer Nick Andros Julie Lawry ontmoet in de drogisterij, zet hij 2 keer zijn 

fles neer. 

 Wanneer Nick en Tom voor de eerste keer Ralph ontmoeten, zijn ze onderweg 

in verschillende richtingen maar toch onderweg naar dezelfde plaats. Nick en Tom stappen bij Ralph in de truck, 

en gaan de kant op waar ze weg kwamen, terwijl ze toch richting Nebraska moeten. 

 Wanneer Larry aan het bellen is in het café, verandert de lengte van zijn sigaret tussen de verschillende shots. 

 Harold vliegt over de voorkant van zijn motor, lang voordat de motor de reling raakt. 

 Het shirt die Nick aanheeft veranderd als hij Moeder Abigail in de truck helpt. 

 Als ontdekt is dat Dayna een spion is, wordt ze gedwongen om zich om te kleden. Zodra ze haar jurk aantrekt is 

haar zwarte ondergoed zichtbaar onder de jurk. In het volgende shot als ze naar Flagg gebracht wordt is haar 

jurk niet meer doorzichtig. 

 Wanneer Stu de deuren opent in het CDC-centrum laat het symbool op de deurpost zien dat hij op de tweede 

verdieping is. Later gaat hij twee trappen af en probeert hij de deur van de tweede etage te openen. 

 In het overzichtsshot waarin Stu de helling opklimt zie je dat zijn rechter gebroken en gespalkte been toch buigt.  

 De rugzak van Nick verdwijnt voor een paar seconden als Tom Nick helpt opstaan. Dan is de rugzak er opeens 

weer en doet Nick hem af en legt hem waarschijnlijk op de grond.  

 Als de Monster Schreeuwer vermoord is in Central Park, draagt hij alleen zijn bel. Als Larry hem later vindt, 

heeft hij en zijn bel en zijn bord.  

 Ray Booth en de etterbakken vallen Nick aan op straat en slaan zijn hoed af. Wanneer Nick terugvecht verschijnt 

opeens zijn hoed weer. Waarschijnlijk hebben ze geprobeerd om het haar en gezicht van de stuntmannen af te 

schermen. 

 De eerste keer dat Larry naar beneden gaat via de trappen in New York, trekt Nadine twee keer haar revolver uit 

de holster.  
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 Wanneer Stu en Glen op de veranda staan van Glen en ze motoren horen aan komen, springen ze beiden op en 

zet Glen zijn hoed op. In het volgende shot, wanneer Stu de treden van de veranda afloopt, is Glen verstrengelt 

in de hangmat.  

 Net nadat TrashcanMan wakker wordt op de Vegas hotelvloer, verschilt 

het patroon op zijn verband in elk shot.  

 Wanneer Ralph het been van Stu zet houdt Larry de hand van Stu vast. 

Als Glen terugkomt met de soda is Larry bezig met iets tussen zijn  

handen. Zodra Glen gaat zitten heeft Larry nog steeds de hand van Stu 

vast.  

 TrashcanMan blaast een raffinaderij op in Powtanville, Indiana. De 

meeste overzichtshots laten besneeuwde bergen zien. Alleen zijn deze 

nergens in de buurt van Indiana.  

 Als je de kaart van Fran's baby ziet in het wiegje, staat er dat het hoofdje 29 inch is en de romp 30 inch.  

Normaal is een net geboren baby's hoofd 14 inch en een volwassen hoofd ongeveer 22.5 inch. De maten moeten 

waarschijnlijk in centimeters zijn, want 29cm is 11.4 inch en 30cm is 11.8 inch. 

 Als Tom Cullen zegt "M-O-O-N! That spells deaf and dumb!" doet hij er een extra O bij.  

 Als het Free Zone comité samenkomt voor de barbecue zijn er bloesems aan de bomen in de achtergrond, een 

teken van de lente. Deze bijeenkomst schijnt plaats te vinden laat in augustus, oftewel lang nadat er nog  

bloesems aan de bomen zitten. 

 Wanneer TrashcanMan aankomt in Las Vegas en bij de basis van Flagg komt, staat daar het Union Plaza Casino. 

Maar op de tafel waarop hij in slaap valt staat Stardust Casino, hij probeert het te bedekken met zijn handen 

maar het is nog steeds zichtbaar.  

 De Schreeuwer met zijn bord, gaat dood op een plat gedeelte van de stoep. Verderop in de film ligt hij opeens 

op de trappen van Central Park.  

 Wanneer Bobby Terry Dave Roberts en rechter Farris vermoordt, draait hij Dave's lijk op zijn rug. De benen van 

Dave zijn bij elkaar en zijn armen zijn aan de zijkant van zijn lichaam. Als Bobby Terry naar het lichaam van 

rechter Farris kijkt zijn de benen en armen van Dave gespreid. Zodra Flagg Bobby Terry vermoordt zijn de armen 

van Dave weer aan de zijkant van zijn lichaam.  

 Stu Redman vermoordt dokter Dietz met een semiautomatisch pistool. Wanneer Stu vuurt, verschuift de auto-

maat niet van voor naar achter om de gevuurde kogels te laten vallen. 
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