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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: 

4 
The  

Tommyknockers 

Onder de grond bij een klein stadje in New England vindt Bobby (Marg Helgenberger) in de bossen achter haar 

huis een mysterieus object dat een groene gloed verspreidt. Ze raakt al gauw in de ban van de krachten van het 

object en begint met het uitgraven ervan.  

Vanaf dat moment vinden er vreemde en huiveringwekkende gebeurtenissen plaats en raken de dorpelingen stuk 

voor stuk in de ban van het object. Bobby's vriend, de alcoholist Jim (Jimmy Smits), die gekweld wordt door zijn 

angsten, wordt ongewild de laatste hoop van het dorp en haar inwoners. 

 

Gevonden fouten: 

- In de scène waar Gard een telepathisch gevecht heeft met een aliën, zie je zijn neus bloeden. Wanneer de aliën 

 explodeert en je het volgende shot ziet van Gard's gezicht, is het bloed onder zijn neus verdwenen. Maar in het  

volgende shot is het er weer.  

- Wanneer Tracy de lipstick laser opent om deze te gebruiken op Gard, verschijnt de lipstick in plaats van de groene 

laser. In de andere scènes was er geen lipstick te zien in de laser. 

- Wanneer Gard en Bobbi de eerste keer worden neergelaten vanuit het schip heeft Gard niks in zijn handen. Op weg 

naar beneden heeft hij plotseling een zaklamp. 

-Op het mes van de notenkraker-pop zit al bloed voordat deze Ruth begint te steken.  

 

Wist je dit ook? :  

-Volgens de auteur Stephen King zijn De 

Tommyknockers een allegorie voor zijn  

eigen persoonlijke gevechten met  

alcohol- en drugsmisbruik. Het karakter van 

Jim Gardener is grotendeels gebaseerd op 

King zelf. 

-Als Sheriff Ruth Merrill op zoek is in het bos 

naar Davey Brown wordt ze aangesproken 

door de hond van Bobbi Anderson. Ze vindt 

dat hij zich gedraagt als een "Cujo". Dit is 

natuurlijk een verwijzing naar Cujo. 


