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Griezelig Gezellig
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De fans die zich inschreven tijdens de boekenmarkt in Wageningen: van harte
welkom! We vonden het erg gezellig op de druk bezochte boekenmarkt!

FANCLUB

Deze Kings Things is
verzonden naar 2061 fans
931 fans op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Nu duurt het niet lang meer… Begin juni komt de nieuwe Stephen King uit:
Mr. Mercedes. En uitgeverij Luitingh-Sijthoff gaat dit groots aanpakken.

Op zaterdagmiddag 31 mei is er Stephen King middag in DE MELKWEG
in Amsterdam. Luitingh-Sijthoff organiseert deze dag, en we hebben er met
elkaar over aan de tafel gezeten en ideeën uitgewisseld. We mogen wel zeggen
dat het erg speciaal wordt en er diverse dingen te krijgen zijn op deze dag die
je daarna ook nergens anders meer kunt krijgen. Luitingh maakt VOLGENDE
WEEK het programma bekend en hoe de ticketverkoop zal gaan verlopen.
Lees meer verderop in deze Kings Things.
Dan weer terug naar de normale gang van zaken. Kings Things is niet al te dik
deze keer. Er was niet veel nieuws te melden deze maand. Kijk even bij de
wordt verwacht pagina, want daar is wel wat veranderd! Natuurlijk vind je in
deze Kings Things weer de gangbare rubrieken: een lekker lange Movie Mistakes
over The Stand (wow, ik wist niet dat daar zoveel fouten in zaten), Luckey
Quarter, recensies van boeken en films en nog zo wat.
Verder hebben we het originele recept voor Gunslinger Popkins voor je op de
kop getikt. Je weet wel, die uit de Donkere Toren serie. Als het goed is zijn ze
erg lang houdbaar, dus wie ze heeft gebakken: laat vooral weten hoe lekker (of
niet) ze zijn!
Voor nu wensen we je een paar fijne leesuurtjes toe!
De fanclubcrew

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, T-shirts en we hebben
ook nog enkele van de laatste
nieuwe boeken te koop!

Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK en software en hosting van
de website, maar ook voor de
merchandise, de organisatie van
een fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans
te creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op
NL76ABNA0575050209 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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1 april! K
ker in je b

1 Aprilgrap

Maar, omdat het nu eenmaal een 1 april grap is, kreeg
Simon een heel ander rompertje thuis….

In februari werd Danny de
trotse vader van een wolk van
een dochter met de mooie
naam Elysa. We gingen met
een speciaal ontworpen rompertje op kraamvisite. We
vonden het leuk om jullie in
de maling te nemen en vertelden dat je een rompertje kon
winnen als je een foto opstuurde met het kindje in
kwestie en jezelf erop. De smoes was dat de drukkerij
maar tot 2 april bestellingen kon opnemen, en daarna
lange tijd niet meer. Je had dus wel wat nattigheid
kunnen voelen….
Veel mensen dachten dat onze 1 aprilgrap de aankondiging was over de King-dag die georganiseerd wordt door
Luitingh. De uitgeverij doet daar natuurlijk niet aan
mee door dit in de catalogus (die online voor ieder te
lezen is) te zetten, dat die dag er komt als het niet zo
is. Daarom in deze Kings Things nogmaals meer nieuws
over deze dag.

En hebben we de
rollen
omgedraaid
door
Simon
het
rompertje aan te
photoshoppen…
Gelukkig kon Simon
ook lachen om deze
grap!

Hoe dan ook kregen we helemaal 1 reactie op onze 1
aprilgrap. Gelukkig nog IEMAND erin geluisd!
Simon van Gelderen uit Drachten heeft een lieve
kleinzoon met de naam Milan, die begin april 10 weken
oud was. Hij schrijft: “Ik ben de apetrotse opa van Milan (en King fan uiteraard!! 63 boeken en alle films) die
nu al maatje 74 heeft (volgens zijn oma). Uiteraard heb
ik daar geen verstand van, maar het lijkt me prachtig
om dit kereltje in dit rompertje te zien. Ja en de hele
wereld mag het zien!”

Hex van Thomas Olde Heuvelt wordt toneelstuk!
Wie heeft het niet gelezen; HEX van Thomas Olde Heuvelt, jullie wel
bekend van onze fanclubdagen.
Terwijl de repetities met een crew van ruim 100 man al in volle gang zijn
voor het theaterspektakel "HEX: Het Verdwenen Dorp" aanstaande zomer,
kun je in april via www.storytellerstickets.nl voor slechts 10 euro (!)
tickets krijgen in de voorverkoop! Daarna gaan de tickets naar Primera en
worden ze duurder.
Wacht dus niet langer en bestel je kaartjes voor een van de twaalf daverende en vooral duistere voorstellingen. Ze worden allemaal even vet,
maar de première krijgt natuurlijk extra glans.
Het verhaal vertelt níet het verhaal van het boek, maar speelt zich af ten
tijde van de veroordeling voor hekserij van Katharina van Wyler in 1665,
het ontstaan van de vloek van Beek... en wat er gebeurde toen haar kinderwens volledig uit de hand liep.
Geschreven door Thomas Olde Heuvelt, natuurlijk.
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King-dag
Het nieuwe boek Mr. Mercedes komt
in een paperback en er komt ook
weer een gelimiteerde, gebonden
versie. Het boek telt 415 pagina’s.
Daarnaast lees je dat het boek gelanceerd zal worden tijdens een
grote Stephen King-dag (helaas is
hij daar zelf NIET bij!) in Amsterdam. Eerst was aangekondigd dat
dit in het Eye Museum zou zijn,
maar de locatie is veranderd.
ZATERDAGMIDDAG 31 MEI in DE
MELKWEG in AMSTERDAM wordt de
Kingdag gehouden!
Dit betekent dat Nederland de
primeur heeft en het land is waar
Mr, Mercedes het eerste wordt
uitgebracht! Volgende week wordt
het programma bekend gemaakt!

Er zal online ticketverkoop komen
en veel reclame voor deze dag, dus
zorg dat je er snel bij bent zodra er
meer bekend is. De verwachting is
dat het superdruk gaat worden.
Luitingh organiseert de dag (niet wij
dus—wij houden in november
waarschijnlijk weer gewoon een
fanclubdag). Wij zijn uiteraard wel
van de partij met een fanclubstand
op deze dag!
Luitingh-Sijthoff zal zorgen voor
enkele speciale dingen waar een fan
normaal gesproken niet aan kan
komen, dus zeker de moeite om
deze dag NIET te missen! De paraplu
zal op de dag alleen te koop zijn.
Luitingh wacht nog op berichten
van diverse gasten, en maakt
VOLGENDE WEEK het programma
bekend. Kaartverkoop verloopt

straks via de Melkweg (dus niet via
de fanclub!).
Zodra er meer te melden is vind je
dit op onze facebookpagina en we
sturen snel nog een Kings Things
Extra rond.

Ben je niet in gelegenheid om te
komen op 31 mei, dan kun je
binnenkort ook Mr. Mercedes
(zonder extra’s dus) in de fanclubwinkel bestellen en ons daarmee
sponsoren omdat we een percentage krijgen van de uitgever.

Under the Dome seizoen 2

Vervolg op Christine?? Nee dus!

Dat Under the Dome in juni weer terug is op de buis
hoeven we de liefhebbers vast niet meer te vertellen.
Er zijn diverse nieuwe trailers voor het tweede seizoen
op YouTube te vinden… Kijk hier of hier.

Op internet was te vinden dat King ook bezig zou zijn
met een vervolg op Christine. Dat was de 1 aprilgrap
van Stephenking.com! Kijk hier voor de grap en klik
door naar de aankondiging.

Ook Dwayne Boyd gaat meespelen in Under the Dome. Hij
heeft de rol van Greg, in de 5e
aflevering. Je kent hem uit The
Hunger Games, Resurrection,
Sleepy Hollow en The Walking
Dead.

Popsy
Er is weer een
indrukwekkende Dollarbaby-verfilming
van Popsy op
komst... De trailer
ziet er in ieder geval
veelbelovend uit.

Wageningse boekenmarkt
Fris, maar gezellig was het in Wageningen op 19 april.
Resultaat: 9 inschrijvingen op Kings Things op de markt
waar je Peter, Jeroen en Chrissy kon ontmoeten!

De Poel
Eerder al lazen jullie een verslag van een opnamedag,
waar onze Jeroen en Mim bij mochten zijn, van de
Nederlandse Horrorfilm ‘De Poel’. Vanaf 1 mei draait
de film in de bioscoop, dus je kunt er naar toe! Er is
een facebookpagina om te liken!
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Gunslinger Popkins

call for a 6 inch circle.
There’s a reason mine
are larger. Lay them out
on the lined cookie sheet
so they’re ready for your
filing.

In de Donkere Toren serie eten de
gunslingers ‘Popkins’.
Ze zijn er in veel soorten en maten, maar dit recept willen we je
niet onthouden.

Once the meat is browned, add a little salt and
a decent amount of pepper. Then add mustard
and tarragon.

Kijk op deze pagina voor meer
variëteiten.
Ingrediënten
Olive oil
1 lb. ground beef
1 medium to large onion
1 cup diced carrots
8 oz. mushrooms
Crushed or minced garlic
Salt
1/2 teaspoon dry mustard
1 teaspoon dried tarragon
1/3 cup half and half or milk
2 tablespoons Wondra® flour
1 can Pillsbury Grands biscuits
Sesame seeds
Instructions:
Preheat oven to 375 F (190 Celcius).
Read the instructions, then get everything together,
including all your tools and such, and all your ingredients.
Line a cookie sheet with parchment paper, then spray
the paper with cooking spray.
Chop your onion into a medium dice. The size of your
onion is a personal thing. I like a lot so I use a larger
onion; you might prefer less and use a medium. Same
with the mushrooms. I use the whole package. I buy
them pre-sliced, by the way.
Heat a large skillet over medium-high heat. When it’s
hot, add a few tablespoons of olive oil and heat until it
shimmers.
Add garlic to skillet and saute for about a minute. Add
onions and cook about four minutes, until they’re soft
and translucent but not browned.
Add mushrooms and cook just until the begin to release
their juices. Season with a little salt and a generous
portion of pepper. Remove with slotted spoon and set
aside.
Add ground beef to skillet and saute until thoroughly
browned.
While the meat is browning, open the biscuits and,
using a rolling pin or your hands, press the biscuits out
to a circle 7 to 7-1/2 inches in diameter. Other recipes
Pagina 5

Thoroughly stir spices into ground beef, then let it all
sizzle for a minute or two so the spices all get to know
the ground beef really well and get happy.
Return onions and mushrooms to pan. Let them get to
know the beef and the spices for a few minutes and
they’ll be all happy, too.
In a small jar or other container with a tight lid, add
flour to half and half. Seal tightly and shake like
nobody’s business. Shake it like Homer shakes Bart.
When they’re thoroughly blended – and I do mean
thoroughly – add to skillet, stirring constantly.
Immediately reduce heat to low while continuing to
stir. You can stop stirring like a mad man when it
barely bubbles in a nice, happy simmer. From there it
should only take a few minutes for the gravy to
thicken. But you want it tight, not runny.
Taste test, adjusting salt, pepper and other seasonings
to suit your taste.
Spoon about a half a cup of filling slightly to one side
of the center of each disc of dough. Fold the empty
side over the top and line up the edges of the two
sides., with the bottom sticking out about 1/2 inch.
Fold the bottom lip back over the top, then pinch to
seal. Sprinkle some sesame seeds over the top along
with a little tarragon.
Congratulations.
You now have popkins, ready to pop into the oven.
Almost. First, (or last, depending on how you look at it;
not important; never mind), cut a pair of tiny slits in
the top of each popkin.
Bake at 375° for 10-12 minutes, or until nicely
browned. Let stand for about five minutes before
serving with the sides and condiments of your choice.
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PRIJSVRAAG WINNAARS

In Raad-je-plaatje moest je titels van
verhalen opzoeken en opsturen.
De oplossing was natuurlijk:
1) 22-11-1963
2) Ogen van de draak
3) De groene mijl
4) De beproeving
5) Ogen van vuur

Veel fans vonden dit waarschijnlijk te
moeilijk, want we kregen weinig reactie en geen mails binnen met al de goede antwoorden. In plaats
van 22-11-1963 dachten jullie aan Trucks. Gezien de foto zou dat nog kunnen ook, dus die tellen we
gewoon niet mee. Dan nog de winnaar uit de hoge hoed: Robert van den Brink uit Almere is de
winnaar van het boek De Tovenaar van Clement Roorda. Het komt zo snel mogelijk naar je toe!

NIEUWE PRIJSVRAAG
Mag ik uw handtekening?
Hieronder zie je een aantal handtekeningen afgebeeld van bekende schrijvers.
Kun jij de juiste handtekening bij de juiste schrijver vinden?
1.

Stephen King

2.

George Martin

3.

J.K. Rowling

4.

Peter Straub

5.

Lee Child

A.

B.

D.

C.

E.

Stuur je antwoorden vóór 20 mei2014 naar: fanlub@stephenking.nl. Zet in de omschrijving regel
“prijsvraag maart”. Vergeet je adresgegevens niet zodat we je de prijs kunnen toesturen (geen
adres in de mail is geen prijs)!
Geef ook aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
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1.

Wonden van Eer van Anthony Riches (leesexemplaar)

2.

Paranoia van Joseph Finder (filmeditie—leesexemplaar)

3.

Lied van een Dode van William Shaw (leesexemplaar)
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WORDT VERWACHT NEDERLAND

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2014

Datum:
26 maart

Soort:

Details: (al verschenen)

DVD

Under the Dome 4 discs
2750020873761
34,99 DVD en Bluray 36,99

NIEUW
Mei

boek

Joyland
ISBN 9789021015477
paperback/softcover /
310 blz voor 12,50

3 Juni

11 November

boek

Mr. Mercedes ISBN:
9789024564575 paperback
met flappen / 415 blz voor
19,95
ISBN: 978902456533
gebonden / 415 blz voor
29,95

boek

Revival

Helaas vonden de boekhandels de uitgaven van
The Green Mile ISBN: 978-90-245-6369-2, en de
Beproeving ISBN: 978-90-245-6368-5, zoals je
die hiernaast ziet, GEEN goed idee.
Luitingh-Sijthoff gaat ze daarom dan ook niet
uitbrengen. Deze twee covers kun je dus weer
VAN je lijstje schrappen… die vallen daarmee
onder de ‘mock-ups’ (voorgestelde uitgaven die
niet uitkomen).
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MERCHANDISE & SPONSORING
We hebben winkelwagenmuntjes in een prachtige
uitvoering (1,25), en er zijn postzegels (te koop per vel
van 10 stuks, maar ook los— de 1e zegel kost 1,25 - elke
volgende 1 euro). Deze postzegels hebben waarde 1 en
zijn gewoon op je dagelijkse post te gebruiken.

Postzegels
ook per stuk
te koop!

Vergeet ook onze geweldige ijskrabbers voor je auto (of
je diepvriesvak) niet! Je vindt ze allemaal in de
fanclubshop!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn (dank je
wel!!) en word ook sponsor! Dank ook aan iedereen die
boek(en) bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen!
Ondersteun ons werk en stort een bedrag(je) naar keuze
op bankrekening NL76ABNA0575050209
t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Als je nieuwe boeken, muziek of films wilt bestellen via het internet, kun je heel goed terecht bij Bruna of ECI, maar ook bij
e-books.nl en Boekentip.nl. Wij maken gebruik van een associated programma bij hen, wat wil zeggen dat we van iedere verkoop een heel klein percentage in onze fanclubkas gestort krijgen. Maar alle kleintjes tellen mee voor ons! Dit geldt overigens voor alle producten die zij aanbieden online, en niet alleen voor Stephen King gerelateerde zaken! Om voor de eigenaar
van het associated programma duidelijk te maken dat je via ons komt en om het percentage aan ons toe te kunnen kennen,
moet je wel bestellen via de link onder de banner in deze Kings Things of op de website!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands,
maar ook nieuw en naast een klein beetje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige
Stephen King boeken. Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken
nog goedkoper uit bent. En de boeken zijn al niet duur, en er gaat altijd 10% van de
verkoop naar de kas van de fanclub! Er zijn ook boekenleggers en armbandjes met
bedels met een Stephen King thema te koop in de winkel.
Verzenden via DHL duurt wel iets langer, maar de kosten zijn ook lager: Voor 4 euro
verzenden (zelf afhalen bij DHL of Kialapunt) of voor 5,50 aan de deur gebracht
(tegen 6,75 via PostNL) voor een doos (tot 10 kg, binnen Nederland). Kosten die wij
niet maken rekenen we natuurlijk ook niet door, en dus scheelt in jouw portemonnee! Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boekbestelling!
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Hoe lang ben je al King-fan, Jörgen en hoe is dat zo gekomen?
Mijn naam is Jörgen van Haren en ik ben getrouwd met Saskia en vader van Dylan
van 13 en Kelsey van 6 jaar oud. Als kleine jongen ben ik besmet geraakt met het
Stephen King virus. Dat was zo rond 1987, toen ik het boek IT voor de eerste keer las en
kort daarna ook de film zag.

Werk/School: Zoekende naar een leuke
logistieke, leidinggevende job.
Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Leeftijd: 41

Jörgen
van Haren

Wat is je favoriete boek en waarom?

Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand wordt
gehaald, is dat met recht
een gelukkig hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons Magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!

Woonplaats: Maarssen

Mijn all time
favorite is en
blijft
The
Geen
Mile
zowel
als
boek
maar
ook als film;
beide zijn zo
ontzettend
mooi en pakkend. Het boek lees ik vaak in
één avond uit. Toen ik de kans kreeg om in
2012 de gelimiteerde en genummerde uitgave met harde groene kaft te bemachtigen
op de fanclubdag heb ik mij geen moment
bedacht!
Wat is je favoriete film en waarom?
Naast The Green Mile is dat toch wel IT met
Pennywise, een geweldige clown. Zelfs
mijn zoon zit op 11-jarige leeftijd heerlijk
te genieten en is inmiddels ook besmet met
het virus. De verhaallijn van het groepje
vrienden dat de strijd aan gaat met
Pennywise is zo uitzonderlijk bedacht. En
het plaatsje Derry is gewoonweg geweldig
opgezet, en het verhaal bouwt de spanning
lekker op—maar houdt die ook vast!
Verzamel je boeken of films van Stephen
King? Zo ja: hoe groot is je verzameling?
Mijn verzameling bestaat uit zowel de
boeken als de films van Stephen King.
Momenteel heb ik zo'n 50 boeken en een
kleine 60 dvd's
Welk boek of film ontbreekt er nog?

Jörgen maken we blij
met de enige echte
Stephen King Fanclub
ijskrabber, pen en een
winkelwagenmuntje!

Wat ik nog mis in mijn verzameling zijn de
volgende dvd's: Riding the Bullit,
Mercy, Sometimes they come back, Storm
of the Century en nog wat andere toppers.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking
gekomen?
Via een advertentie enkele jaren geleden
op het internet. Ik volg nog steeds via Kings

Pagina 10

Things, die ik erg graag lees en waar ik
altijd reikhalzend naar uit kijk. Helaas ben
ik niet altijd in de gelegenheid om naar de
fanclubdagen te komen door mijn vele
andere hobby's, maar probeer dit altijd wel
te doen. Ik hoop dat de fanclub nog vele
jaren zal blijven bestaan.
Welke andere schrijver(s) lees je graag?
Lezen doe ik graag en niet alleen boeken
van Stephen King, maar ook Dan Brown.
Verder lees ik Hengelsport en vogelliteratuur en dan van de karper en parkieten in
het bijzonder.
Wat zou je graag eens zien gebeuren
t.a.v. Stephen King en/of de fanclub?
Op de fanclubdagen mis ik eigenlijk de
echte King memorabilia. Nu begrijp ik dat
hier moeilijk aan te komen is maar er moet
toch een mogelijkheid zijn om interessante
zaken te regelen voor een fantastische club
als deze. Ik doel dan op gesigneerde
boeken, dvd's, T shirts enz enz. (opmerking
fanclub: Vaak te duur. Als er meerdere
mensen zijn die iets willen hebben bij
1 winkel zijn we altijd bereid om een
gezamenlijke bestelling te plaatsen en zo
te besparen op verzendkosten)
Als je SK één vraag mocht stellen, wat
zou je dan willen weten?
Ik zou graag eens een lekker glas whisky
met hem willen nuttigen.
Anekdote
In de brugklas heb ik ooit een werkstuk/
spreekbeurt gemaakt over Stephen King/
Richard Bachman. Tijdens de presentatie
liepen wat klasgenoten weg omdat zij de
afbeeldingen niet konden aanzien. Zelfs
mijn docent was not amused! Mijn ouders
moesten tekst en uitleg komen geven op
school. Daarna kreeg ik toch nog een 9
omdat het wel erg goed in elkaar zat, maar
met de opmerking dat dit wel een onderwerp voor 16+ was...
Heb je tips voor de fanclub?
Ik vond het leuk om deze lijst in te vullen
en wens jullie veel succes!
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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...

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 hieronder 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.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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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.
Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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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 automaat niet van voor naar achter om de gevuurde kogels te laten vallen.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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door Chrissy

Het boek Jakab van Stephen Lloyd Jones
IT LOOKS LIKE HIM
IT SOUNDS LIKE HIM
IT ISN'T... RUN
Snowdonia, Nu: ‘Hannah Wilde rijdt snel door de donkere nacht.
Haar man, Nate, ligt hevig bloedend naast haar. Hun 9-jarige
dochter Leah ligt te slapen op de achterbank. Ze worden door
een verschrikking achtervolgt. Iets wat al generaties lang jacht
maakt op de familie. Hannah heeft drie essentieële regels
geleerd uit het dagboek dat haar voorouders zijn begonnen:
Wees waakzaam. Vertrouw niemand. Bij twijfel: Vlucht!
Ze komen met zijn drieën aan bij een van hun schuilplaatsen,
een huisje met de naam Llyn Gwyr, in een ver afgelegen gebied.
Balliol College, Oxford, 1979: de ietwat neurotische Charles
Meredith, professor in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis, staat
onder druk om een lezing aan Princeton voor te bereiden. In de
bibliotheek waar hij altijd zit, is zijn vaste plek tot zijn eigen
ontsteltenis bezet door een mysterieuze dame. Hij probeert haar
te bewegen ergens anders te gaan zitten, maar Nicole Dubois
bluft hem af. Een paar dagen later is ze opeens verdwenen. Ze
laat een papiertje achter met een Hongaarse tekst. Geïntrigeerd
gaat hij op zoek naar haar. Als hij haar op het spoor komt, lijkt
het alsof Nicole hem wil afschudden. Een wilde achtervolging volgt, eindigend met een auto die
enkele keren over de kop slaat.
Gödöllö, Hongarije, 1873: Balázs Lukács, zoon van een welgestelde Hongaar, begeeft zich in de
hoofdstad onder de elite tijdens een feest waar een ritueel plaatsvindt dat de volwassenheid in
moet luiden van de jongemannen en hun kennis moet laten maken met de
jongedames. Hij wordt genegeerd door de meerderheid, maar een meisje knoopt toch
een gesprek met hem aan. Het is een geanimeerd gesprek, dat uiteindelijk grimmig
van toon wordt. Lukács verliest zijn zelfbeheersing, met alle gevolgen van dien.
Drie verhaallijnen, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben.
Ze worden door Lloyd Jones op een voortreffelijke manier gevlochten tot een bloedstollend verhaal. De spanningsboog blijft constant gespannen en elk hoofdstuk eindigt
met een cliffhanger, waardoor je ongemerkt door blijft lezen, je wilt weten hoe het
verhaal verder gaat. Lloyd Jones speelt met tijd en plaats, een effectieve manier om
de vaart in het verhaal te houden. Niemand is te vertrouwen in dit boek. Je wordt als
lezer al vrij snel ook achterdochtig als er weer een nieuw karakter ten tonele
verschijnt. Is hij/zij wel te vertrouwen? Zijn ze wie ze zeggen dat ze zijn?
Het is beklemmend sterk om te merken dat je net zo wantrouwend wordt als de
hoofdrolspelers. Je voelt de onmacht en de angst van Hannah alsof je er zelf bij bent.
Steeds op de vlucht voor het onvermijdbare wordt er naar een ultieme confrontatie
toegewerkt. De confrontatie met Jakab. Wie hij is, wat de oorsprong van zijn
gruwelijke levensverhaal is en wat zijn drijfveren zijn, worden op een mooie manier in
het verhaal gewerkt. En steeds meer wordt de krankzinnigheid van dit boeiende
personage duidelijk.
Geschiedenis, spanning en sterke personages komen samen in deze originele thriller.
Ik heb er van genoten, soms met samengeknepen billen. Benieuwd wat dat gaat brengen als
Stephen Lloyd Jones in de zomer van dit jaar een vervolg uit gaat brengen.
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Human Race

Als je het verhaal Human Race leest, lijkt het licht
gebaseerd te zijn op de Marathon van Stephen King. Een
willekeurige groep mensen wordt verplicht mee te doen
aan een hardloopwedstrijd. Het is echter niet vrijwillig .
De groep bestaat uit sporters en zelfs invaliden doen er
aan mee. Wanneer je afwijkt van de regels zal je
sterven. Het is rennen of sterven. De regels zijn simpel:
Volg de pijlen, wijk niet van het pad af, stap niet op het
gras, zodra je twee maal wordt gepasseerd ben je dood,
er kan maar één winnaar zijn……..
Als je dit verhaal zo leest zijn er erg grote overeenkomsten
met het verhaal de Marathon van King. Je moet blijven
lopen anders sterf je. Als je de regels niet volgt sterf je. Er
kan maar één winnaar zijn. Het verhaal klinkt spannend en
biedt veel mogelijkheden.

In werkelijkheid is de film vaag, totaal
niet spannend, niet geloofwaardig en
wordt naarmate het verhaal verder gaat
ook steeds saaier. In het begin van de
film pikken ze er een aantal deelnemers
uit, en laten een stukje van hun leven
zien, vlak voordat ze op de “racebaan”
terecht komen.
Na de tweede herhaling van de regels
hoop je dat ze niet het verhaal van alle
80 deelnemers gaan vertellen. Zodra
iemand van het pad afwijkt, op het gras stapt of de pijlen niet volgt, komt er een sterfscène. Dit
gebeurt altijd doordat het hoofd ontploft in een fontein van bloed. Dat begint op een gegeven
moment wel te vervelen. Iets meer variatie had van mij wel gemogen.
Het enige dat tijdens de film duidelijk
wordt is dat alle 80 personen zich in
dezelfde straat bevonden toen het witte
licht verscheen en ze naar de racebaan
werden gebracht.
Ondertussen telt een stem in hun hoofd
af elke keer als er iemand sterft. Hoe
deze mensen hier terecht gekomen zijn,
waarom ze daar zijn, en waar ze precies
zijn wordt pas de laatste minuten van
de film echt duidelijk.
Het acteerwerk is matig en soms zelfs
slecht. Het overdreven acteren van het
dove stel is zelfs hinderlijk. Het principe
dat mensen bereid zijn anderen te
vermoorden om zelf te kunnen overleven is
al veelvuldig gebruikt. Eigenlijk wordt de
film pas aan het einde echt leuk. Daarom
laat de film je in ieder geval niet met een
teleurgesteld gevoel achter.
Ik hoop alleen dat het einde niet een
belofte is voor een tweede deel……..
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MET KORTING Annie Wilkes en Paul Sheldon deze zomer in Amsterdam?
MOKER!theaterproducties is druk bezig met de voorbereiding van een
feel bad musical naar Stephen Kings bestseller Misery.
Florus van Rooijen bewerkte het boek, schreef de muziek en zal de
voorstelling regisseren. De komende maanden zal steeds meer worden onthuld
over deze bloedstollende voorstelling. Met plezier maken we nu bekend dat
Marjolein Algera de rol van Annie Wilkes zal gaan vertolken en dat de voorstelling zal spelen van 13 t/m 31 augustus 2014, op een nu nog geheime plaats in
Amsterdam. Aanvang 20.00 uur. De voorstelling, waarin veel wordt gezongen,
duurt ongeveer 2 uur. Woensdag t/m zaterdag. Zondag matinee.
Nu de voorbereidingen gestart zijn biedt MOKER

exclusief aan leden van de Stephen King Fanclub de mogelijkheid om met korting kaarten te bestellen.
Aan de deur kosten de tickets € 25,00, maar als je meedoet met deze actie betaal je
slechts € 20 per kaartje. Maximaal twee kaarten per persoon.
Stuur een mail naar fanclubactie@mokertheater.nl en reserveer NU!!
Mocht je MOKER! op
een andere manier
kunnen helpen door
bijvoorbeeld sponsors
aan te brengen of
donateurs te werven,
laat het MOKER dan
weten op
info@mokertheater.nl

Binnenkort
zal
de
website in de lucht
gaan en zullen ze ook
te vinden zijn op
facebook.
We houden je op de
hoogte!
Foto:
Michel Verhoef
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Colofon
Handig om te weten
www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum
Facebook
Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries,
Mirjam Jonkman en Marco Althuiszes.
Illustraties:
Martine Bleijen
Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in
1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op
21 september 2002 kwam de website online.
Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen
om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat voor 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en
ook gratis gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans
kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen
King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2.5
miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag.
Kings Things is slechts een van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of dollarbaby festival georganiseerd, er is
een forum en via de mailing kunnen we alle Stephen King
fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we
altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten
van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de
merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om
kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, via Free Record Shop, ebook.nl,
Boekentip.nl, ECI, Bruna en het boekwinkeltje van Stephen
King Fans levert de fanclub een percentage op, als je via
deze pagina op onze website bestelt!
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL76ABNA0575050209 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

