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Nieuw bloed nodig! Deze maand een oproep voor fans die het leuk vinden om in
ons bestuur plaats te nemen. Waaraan je moet voldoen behalve enorme fan zijn?
Dat lees je op de volgende pagina.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2420 fans
2043 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Deze maand kwam naar voren dat behalve in de komende maand mei, ook later
dit jaar nog een boek van King zal worden uitgegeven. In mei komt ‘De Buitenstaander’ (House of Books maakte de cover deze maand bekend) en later dit jaar
komt er hopelijk ook een vertaling van Elevation. Je leest er meer over op een
van onze Nieuwsflitspagina’s. Dat, en nog meer ander nieuws natuurlijk.
Verder zie je de laatste winnaars
van de Schone Slaapster Posters in
beeld, en kun je weer nieuwe prijzen winnen bij de prijsvraag van
deze maand. Natuurlijk is er weer
een nieuwe Luckey Quarter en de
boek– en filmrecensies. Een Movie
Mistakes van Cujo, en onze Danny
had een uitgebreid interview met
regisseur Billy Chizmar (van de korte film ‘Gone’, en waarin Stephen
King een kleine rol heeft!

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 of via Stephen King Fans: hartelijk dank
voor jullie ondersteuning!

Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

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.

Het viel veel van onze Facebookvolgers op dat King en zijn Thing of
Evil dezelfde glimlach hebben...

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook 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, 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 rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Nieuwsflits
Nieuw bloed gezocht
Beste Constante Lezers (van Kings Things),
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen in het bestuur
van de Stephen King Fanclub.
Ben jij Stephen King fan, ben je een vrolijk persoon, vind je het leuk om een paar keer
per jaar op een boekenmarkt te staan?
En vind je het leuk om de financiële kant van de fanclub te beheren of ben jij een
commercieel genie dat zich graag met de verkoop van boeken en merchandise van de
fanclub wil bezighouden?
Dan kunnen we maar één ding zeggen:

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten, wil je eens kennis komen maken of wil je
eens een vergadering bijwonen (we houden er ongeveer 3 tot 4 per jaar), aarzel dan
niet en stuur een mailtje met een korte motivatie naar voorzitter@stephenking.nl , je
ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

PS: De eerstvolgende vergadering is op 8 april in Amerongen (of we kunnen uitwijken
naar Utrecht/IJsselstein).
Peter van Veen
Voorzitter/Penningmeester
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In de prijzen gevallen?
Winnaars van de laatste Schone Slaapsters posters (A0)

De posters zijn al
verzonden en hebben jullie
hopelijk allemaal in goede
staat mogen ontvangen!
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Nieuwsflits
The Outsiders: De Buitenstaander
House of Books maakte bekend dat The Outsiders in
Nederland wordt uitgegeven als De Buitenstaander. Het
boek komt eind mei uit is de verwachting, en hiernaast
zie je de cover.
Het boek is NU al te bestellen (24,95 excl. verzendkosten) bij de fanclubshop op biedmeer. Je sponsort daarmee de fanclub, omdat we van elk verkocht boek een
percentage van de verkoop krijgen van The House of
Books.
Een afschuwelijke misdaad. Een verwarrend onderzoek.
Op een moment dat het merk ‘King’ sterker is dan ooit,
heeft hij één van zijn meest verontrustende en onweerstaanbare verhalen afgeleverd. Het geschonden lijk van
een elf jaar oude jongen wordt gevonden in een stadspark. Ooggetuigen en vingerafdrukken wijzen onmiskenbaar naar één van de populairste burgers van Flint City.
Het is Terry Maitland, honkbalcoach in de Little League,
leraar Engels, echtgenoot en vader van twee meisjes.
Detective Ralph Anderson, wiens zoon Maitland ooit
heeft gecoacht, geeft opdracht tot een snelle en zeer
openbare arrestatie. Maitland heeft een alibi, maar
Anderson en de officier voegen al snel DNA-bewijs toe,
passend bij de vingerafdrukken en de getuigen. Hun
zaak lijkt zo klaar als een klontje. Als het onderzoek
zich uitbreidt en gruwelijke antwoorden boven water
beginnen te komen, schiet Kings voortstuwende verhaal
in een hogere versnelling en genereert het een sterke
spanning en bijna ondraaglijke verwachtingen.
Terry Maitland lijkt een aardige vent, maar toont hij
een ander gezicht? Wanneer het antwoord komt, zal het
je schokken zoals alleen Stephen King dat kan.
Een Engelstalig een voorproefje vind je hier.

Elevation: ’t tweede boek in 2018
King kondigde aan dat er in 2018 nog een boek zal
uitkomen: Elevation. Het is een 144 pagina’s tellend boek dat in oktober (in de USA) uitgegeven
zal worden, en zich afspeelt in Castle Rock. Voor
Nederland is ons nog niets bekend. Geen heel dik
boek dus... King schrijft een bewogen verhaal over
een man wiens mysterieuze bezetenheid een klein
stadje samenbrengt. Een verhaal over het vinden
van gelijke grond ondanks diepgewortelde verschillen.
Ondanks dat Scot Carey er niet anders uitziet, verliest hij langzaam steeds meer gewicht. En er zijn
Pagina 5
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nog een paar andere rare
dingen.... Hij weegt hetzelfde in zijn kleren als zonder
zijn kleren aan... en het
maakt niet uit hoe zwaar
zijn kleding is. Hij wil niet
gepord en geknepen worden,
hij wil alleen dat iemand
anders het ook weet en hij
vertrouwt dokter Bob Ellis.
Het speelt zich af in Castle
Rock, een bekende plaats voor de King-lezers,
waar Scott ook verwikkeld is in een steeds erger
wordende ruzie met de lesbiennes van het huis
ernaast, wiens hond regelmatig zijn zaakjes doet
op het gras van Scott. Een van de vrouwen is
vriendelijk, de ander zo koud als ijs. Ze proberen
samen een restaurant te openen, maar Castle
Rock wil niets te maken hebben met het getrouwde koppel en het restaurant heeft daarom de
grootste problemen. Als Scott eindelijk de vooroordelen (waaronder die van hemzelf) waarmee
zij te maken hebben, begint te begrijpen, gaat hij
ze helpen. Deze onverklaarbare samenwerking en
het mysterie van Scott's toestand brengt het beste
naar boven in mensen die van nature geneigd zijn
om in het slechtste te geloven.
Zie ook het bericht over Castle Rock verderop in
deze Kings Things.

Joe Hill ‘vinyl-first’ audiobook
Er wordt een nieuw kort verhaal van Joe in april uitgebracht: Dark Carousel! Het zal uitkomen als luisterboek
op elpee! De eerste druk zal een oplage hebben van
2500 en verkrijgbaar zijn op Record Store Day, 21 april.
Kijk bij Entertainment Weekly voor het uitgebreide bericht.
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WORDT VERWACHT NEDERLAND
Datum:

Soort:

Details:

Mei 2018

?

De Buitenstaander
House of Books - 24,95
9789044352894

Oktober?

?

Vertaling van Elevation?

Voor het voorjaar van 2018 zijn bij Luitingh-Sijthoff geen nieuwe of heruitgaven
van Stephen King boeken bekend gemaakt.
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Interview met Billy Chizmar
Door Danny Paap

Vertaling door Ninja Paap Luijten

Onlangs verscheen de korte film Gone, gebaseerd op een verhaal van Billy
en Richard Chizmar. In deze korte film heeft Stephen King een kleine rol:
hij heeft een voicemail-bericht ingesproken dat in de film te horen is.
Nieuwsgierig naar de totstandkoming van dit verhaal, heeft onze Danny
contact opgenomen met Billy Chizmar, die de film niet alleen schreef,
maar ook de regie op zich heeft genomen. Daarnaast speelt hij zelf ook
een rol in deze lowbudget horrorfilm. Hieronder lees je wat Billy Chizmar
over de film te vertellen heeft!
……………………………………………………………………………………………………..
SKF: Kun je om te beginnen iets over jezelf vertellen? Wie ben je, en
waar houd je je mee bezig?
BC: Ik ben eerstejaars student aan Colby College in Waterville, Maine (de
VS). Ik studeer Engels en psychologie en ik speel in het lacrosse-team van de universiteit. Daarnaast heb ik enkele korte verhalen gepubliceerd, waaronder een novelle, Widow’s Point, die ik samen met mijn vader heb geschreven.
SKF: Gone schreef je samen met je vader (Richard Chizmar), maar jij regisseerde de film. Ook had je zelf
een rol als acteur. Kun je vertellen hoe het verhaal tot stand is gekomen? Schreven jij en je vader dit verhaal met de korte film in het achterhoofd? Wie besloot om er een korte film van te maken?
BC: Aan het einde van mijn laatste jaar op de middelbare school kreeg iedereen in mijn klas een flinke periode
de tijd om aan een ‘eindejaarsproject’ te werken, wat van alles kon zijn, van een stage tot een kampeertocht.
Mijn vader en ik hadden het al erg vaak over het maken van een korte film en dit zagen we als de perfecte kans
om dat te doen. We waren lang bezig met nadenken over het project en bespraken erg veel ideeën, maar uiteindelijk vonden we Gone het vernuftigst en het beste te filmen.
SKF: Hoeveel kostte het om de film te maken en hoe lang waren jullie ermee bezig?
BC: Om de film te maken kochten we een gedegen camera en goede videobewerkingssoftware, wat samen zo’n
$500 (iets meer dan €400) kostte. Het goede nieuws is dat we van plan zijn om elke zomer korte films te maken,
en dan zijn die aankopen op z’n minst een goede investering. Voor de film zelf hebben we ongeveer $50
(ongeveer €40) uitgegeven aan rekwisieten. We zijn drie dagen bezig geweest met filmen. De eerste dag richtten
we ons vooral op mijn individuele scènes en op de introshots van de omgeving. Jacob en Andrew kwamen er op
de tweede draaidag bij en we filmden al hun scènes in een tijdsbestek van één nacht. De laatste dag besteedden
we aan scènes die opnieuw moesten en aan de eindcredits.
SKF: Je kreeg de geweldige kans om Stephen King een ingesproken rol in je film te
laten spelen. Hoe kwam je met hem in contact? Stemde hij er gelijk mee in om de rol
te spelen, of moest je hem overhalen?
BC: Dat was dankzij mijn vader! Ze zijn goede vrienden en hebben al eerder samengewerkt. Mijn vader stuurde hem een e-mail terwijl hij samen met mijn broer en ik naar een
camera op zoek was. Een uur later, bij de Best Buy binnen, kreeg hij een sms'je van King
waarin stond “NIET ANTWOORDEN”, gevolgd door drie ingesproken berichten. We stonden
perplex. Het was een van de coolste momenten in mijn leven.
SKF: Ben je zelf fan van Stephen King? En zo ja, wat is dan je favoriete boek en waarom?
BC: Ik ben dol op King. Zonder enige twijfel is hij mijn favoriete schrijver. De Beproeving
is altijd mijn favoriete boek van hem geweest, maar ik ben momenteel halverwege Het,
dus dat kan binnenkort wel eens voor concurrentie zorgen!
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Interview met Billy Chizmar
Door Danny Paap

Vertaling door Ninja Paap Luijten

SKF: Heb je plannen om een speelfilm te maken op basis van een verhaal van Stephen King? Als je - ten minste - één verhaal mocht kiezen om te verfilmen, welk zou
dat dan zijn en waarom?
BC: Ik heb wel eens met dat idee gespeeld, maar nooit serieus, hoewel het zeker heel
erg leuk zou zijn! Ik heb wel de wens om een miniserie voor tv te maken van De Beproeving, maar daarvoor zijn meer tijd en middelen nodig dan een eerstejaars student ooit
kan krijgen!
SKF: Is er tijdens het filmen van Gone iets grappigs of speciaals gebeurd waarover je
wilt vertellen?
BC: Er waren veel grappige momenten tijdens het filmen. Een scène filmden we met
een winkelwagentje dat we hadden geleend van de plaatselijke supermarkt. Ik zat in dat wagentje met de camera en mijn vader ramde dat ding op volle snelheid tegen de stoeprand, wat tot hilarisch materiaal leidde van hoe
ik schreeuwend en wel met die camera bijna uit dat karretje viel! Het was ook erg grappig om gewoon te geinen
met Jacob en Andrew. Al sinds de kleuterschool zijn zij twee van mijn beste vrienden. De chemie op de set was
hartstikke goed en we hadden echt het gevoel dat we ons het script helemaal eigen hadden gemaakt. Die twee
hebben daadwerkelijk een heleboel van hun eigen tekst geschreven!
SKF: Heb je de film naar filmfestivals ingestuurd? Wordt je film ergens vertoond? Of is hij online te bekijken
(of wordt dat in de toekomst mogelijk)?
BC: Hij is door zeven filmfestivals geaccepteerd en kreeg eervolle vermeldingen bij twee daarvan. Momenteel
bespreken we hoe we de film aan het publiek kunnen laten vertonen.
SKF: Welke goede of slechte kritieken heb je op je film ontvangen?
BC: Heel veel mensen houden ervan om wat het is: een leuke, snelle, low-budget griezelfilm. De meeste mensen
vinden de manier waarop personages uit de film worden verwijderd erg leuk (dat ga ik je niet verklappen!) maar
sommigen vonden dat er te veel trucjes in zaten en dat het ontbrak aan diepgang. Als je het mij vraagt, is het
vooral een kwestie van smaak/wat je precies zoekt in een horrorfilm. Het is mijn eerste korte film en ik ben er
erg trots op.
SKF: Heb je zelf nog contact gehad met Stephen King tijdens het maken van de film? Heeft hij hem gezien
(en zo ja, wat vond hij ervan)?
BC: Persoonlijk heb ik hem niet gesproken. Mijn vader nam dat
deel voor zijn rekening, omdat zij goede vrienden zijn. We hebben hem wel de film gestuurd en een paar weken later hadden
we het geluk dat we met hem konden eten voorafgaand aan de
Dark Tower première in Bangor, Maine. Daarbij heeft hij enkele
positieve woorden over de film gesproken!
SKF: Ik wil je bedanken dat je de tijd hebt genomen om mijn
vragen te beantwoorden. Is er nog iets wat je aan dit interview wilt toevoegen?
BC: Bedankt voor je tijd natuurlijk! Ik zou de lezers willen aanraden om @CemeteryDance op Twitter in de gaten te houden voor
updates over de film, en om het boek op te zoeken dat ik samen
met mijn vader heb geschreven, Widow’s Point. Voor de Trouwe
Lezer zijn daar enkele King-verwijzingen in verstopt!
Zie ook de website van Cemetery Dance:
http://www.cemeterydance.com/
De recensie van deze dollarbaby vind je verderop in Kings Things!
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Dit keer moest je de letters die we op alfabetische volgorde hadden gezet omvormen naar een titel van een
King boek.
1. bdeeeginoprv = De Beproeving
2. aaaehiilnnnrsttt = Harten in Atlantis
3. aegnnoruuvv = Ogen van Vuur
4. aaabcdeemnrs = Danse Macabre
5. aaceehlnoprsssst = Schone Slaapsters
Dat wist ook Martijn Bongaerts uit Bemmel
De Oorsprong komt naar je toe!

Prijsvraag maart
De Stumpersclub
Wie kent ze niet? De leden van de ‘Stumpersclub’ uit Kings boek Het. Hieronder zie je de namen
van de acteurs die deze rollen in de verfilming uit 1990 en de verfilming uit 2017 hebben gespeeld.
Kun jij aangeven welke acteur welke rol speelde?

Stuur de gevonden antwoorden vóór 20 maart 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag maart’ en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je
de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1.
2.
3.
4.
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Terry Goodkind - Maîtresse van de dood — boek 1 van de Kronieken van Nicci (leesexemplaar)
Het lot van de Dwergen — Markus Heitz
Christopher C. Petersen - Vlucht - Weerling 1 (leesexemplaar)
Grim en Schaduw—Jon Skovron (leesexemplaar)
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IT mania!
Al eerder gaven we aan dat fabrikanten als Funko
de Stephen King-hoek hebben ontdekt en volop
poppetjes aan het maken zijn. We hopen dat je je
zakgeld hebt opgespaard! Vooral uit de film IT
komen nu veel personages op de markt (bron).
Tim Curry (de eerste Pennywise) krijgt eindelijk
zijn eigen poppetje, met verwisselbare hoofden
en handen. (bron)
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. De Constant
Reader-bekers met de handtekening van King erop halen
wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel
verzendkosten (steeds minimaal vijf tegelijk bestellen).
Het kan dus even duren voor je de beker in huis hebt,
maar we brengen je op de hoogte zodra de bestelling in
Amerika geplaatst wordt. Met onze aanschaf steunen
wij met elkaar ook nog eens de Haven Foundation — een
initiatief van Stephen King. Als je wilt weten wat de
Haven Foundation doet, kijk dan op hun website. In de
shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen,
zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn en
Ron Booden (Dankie Sai!) en word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
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
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar
ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen
King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste
kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent.
De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met een
Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels met
elkaar combineren!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala).
Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw
portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag
gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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Castle Rock

Mr Mercedes

Er is al een trailer voor deze nieuwe tv-serie, van
Stephen King en J.J. Abrams. In de USA komt de
serie deze zomer op de zender HULU. Het is ons
niet bekend of de serie ook in Nederland uitgezonden gaat worden, maar we houden je op de hoogte! De officiële website en de facebookpagina.

Het verfilmen van het tweede
deel van Mr Mercedes gaat
beginnen. Virginia Kull heeft de rol van Sadie
McDonald gekregen. Zij is de verpleegster die op
de neurologische afdeling van het Mercy General
Hospital onder andere ook Brady Hartsfield verpleegt. Eerder werd al bekend dat Tessa Ferrer de
rol van Cora Babineau (de vrouw van dr. Felix) op
zich neemt.

Deel 2 IT onderweg
De volledige cast is weer terug op de set om het
tweede deel van de verfilming van IT op te nemen. De film trapte af in 1988, en als we het gat
van 27 jaar toepassen zou deel 2 in 2015 moeten
beginnen, als de leden van de Losers Club volwassen zijn. Naar verluidt komen wel alle kinderen
weer terug in het tweede deel (flashbacks). MovieWeb meldt dat de serie in Toronto’s Pinewood
Studio’s zal beginnen, en Port Hope zal opnieuw
worden omgedoopt naar Derry. Er wordt gefilmd
van juni tot en met november, en de première zou
dan in september 2019 zijn.
Pagina 12
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Dark Tower tv-serie
Omega Underground meldt dat de opnames van de
televisieserie van The Dark Tower in Ierland en
het Verenigd Koninkrijk zullen beginnen. De serie
zal een volledig nieuwe cast krijgen, maar vooralsnog heeft nog geen netwerk de serie aangekocht…
Afwachten maar weer dus.
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Judith, en hoe komt dat zo?
Ik lees al 28 jaar boeken van Stephen King, ben dus ook al 28 jaar een echte fan.
Het eerste boek dat ik van King heb gelezen, is De Marathon en ik was meteen verkocht!!
Vorig jaar was ik in Deventer op de boekenmarkt, en heb allemaal leuke hebbedingetjes gekocht
die met Stephen King te maken hebben. Daar is de foto gemaakt.
Werk: afd. technical support bij een bedrijf dat garage– en industriedeuren maakt
Leeftijd: 44 jaar
Woonplaats: Doetinchem
Wat is je favoriete boek en waarom?
Moeilijke vraag, ik heb veel favorieten maar als ik echt kiezen moet dan toch maar voor de Donkere Toren-serie. Prachtig verhaal.. wat een avontuur!! En het leuke is dat je in (bijna) ieder
ander verhaal van Stephen King wel iets terug vindt over de Donkere Toren. Geweldig is dat!!

Judith
Clerx
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!
Judith krijgt natuurlijk
wat merchandise, en
een van de titels die ze
nog mist toegestuurd!
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Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is Shawshank redemption. Fantastisch verhaal en subliem gespeeld door topacteurs!!
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Misschien een beetje vreemd maar ik heb Carrie nog nooit gelezen, het is ook het enige boek dat
ik niet in mijn collectie heb hahaaa..
Ik weet niet precies waarom maar ik heb na het zien van de film nooit de neiging gehad om het
boek te kopen. Terwijl de film helemaal niet slecht is. Ik schaf het boek wel snel aan want eigenlijk is het te gek voor woorden om de collectie niet compleet te hebben hahaaa.
Welke andere schrijvers lees je
wel eens?
Ik ben ook fan van zijn zoons
Owen en Joe Hill (Nosferatu is
gewéldig!!!) en Thomas Olde Heuvelt (Hex), maar ik lees ook graag
boeken van Scandinavische schrijvers.
Hoe ben je met de fanclub in
aanraking gekomen?
Ik weet niet meer hoe ik precies
met de fanclub in aanmerking ben
gekomen maar ik ben blij dat ik
elke keer leuke, informatieve
mails krijg :) En ik zal ook nog
lang bij de fanclub blijven!
Wat zou je aan Stephen King
willen vragen?
Ik zou hem vragen op welk verhaal hij het meest trots is. Waarvan hij denkt:"ja,...dat heb ik
écht geweldig gedaan!!"
Heb je nog tips of suggesties?
Nee, geen op- of aanmerkingen.
Welke vraag zijn we je vergeten
te stellen?
Volgens mij zijn jullie geen enkele vraag vergeten te stellen :)
Het waren leuke vragen en ik
vond het heel leuk om mee te
doen :)
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Door Mim

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:

20

CUJO

Korte inhoud van de film:
De film speelt zich af in Castle Rock, Maine. Hier woont de familie Camber en hun hond Cujo, een reusachtige sint-bernard en
de beste vriend die de tienjarige Brett Camber ooit heeft gehad. Maar hierin komt op ingrijpende wijze verandering als Cujo in
een grot een beet oploopt van een ernstig zieke vleermuis. Terwijl Brett met zijn moeder ergens logeert, komt Donna met
zoon Thad vast te zitten op het erf van de Cambers... en Cujo waakt! Een echte horrorfilm waar je wel tegen moet kunnen...

•

Het hek in het begin van de film verandert als Cujo achter het konijn aanzit. In de scène waar ze richting het hek rennen zie je alleen een rechte plank onderaan het hek. Aangekomen bij het hek zie je dat er ook een diagonale plank aan
de rechte plank zit vastgemaakt.

•

Wanneer de telefoon overgaat, blaft Cujo er tegen. Nadat hij klaar is met blaffen gaat hij wat in de vensterbank liggen.
En net op dat moment zie je een hand het scherm op komen om hem van de rand af te trekken.

•

In het begin dat Cujo het konijn achterna zit, zie je in sommige scènes een zwart scherm boven in het beeld, om de zon
tegen te houden.

•

Zodra de telefoon gaat rinkelen wordt Cujo boos en begint hij tegen de zijkant van de auto te beuken. Dan zie je dat
het raam aan de passagierskant kapot gaat. In de volgende scène is het raam weer intact en daarna weer kapot.

•

Wanneer Donna probeert de auto weer te starten lukt dat voor een
paar seconden en stopt dan weer. In de scène door de voorruit als Donna
weer probeert de auto te starten, kun je een camerareflectie zien aan de
onderkant van de voorruit.

•

Als je Tad zijn kast deur ziet sluiten en hij richting de lampknop
gaat, zie je de kamer van Tad vanuit allemaal verschillende hoeken. Maar
als je goed naar het speelgoed kijkt op het witte knuffelige tapijt zie je
dat het verandert van plek.

•

Op het moment dat Vic zijn auto het erf oprijdt bij Joe om zijn
auto te laten maken, kun je de voltallige cameracrew zien.

•

Wanneer Cujo de eerste keer de auto aan alle kanten aanvalt,
smeert hij overal smeer en modderpoten op de auto, vooral op de zijkanten. In de volgende scènes zie je de vuile plekken steeds kleiner worden
en van vorm veranderen. En op een gegeven moment zijn ze gewoon verdwenen.

•

Nadat Steve Donna geduwd heeft, vallen de melk en de eieren over de vloer heen. In de volgende scène zie je dat de
melkvlek er anders uitziet dan eerst, en tevens liggen de kapotte eieren ook anders. —> verder
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•

Nadat Tad zijn kastdeur sluit, rent hij naar de lichtknop toe. In deze
scène zie je de bureaulamp omhoog staan. In de scène waar wordt ingezoomd en je Tad dichtbij de lichtknop ziet, zie je dat de lamp in een andere
positie staat. En daarna staat de bureaulamp weer omhoog.

•

De boeken, de papieren en het speelgoed op het bureau bij Tad's
lamp, onder de lichtknop veranderen elke keer van plek. Ook verschijnen er
extra dingen, dit wanneer hij de lamp uitdoet, tot wanneer zijn ouders binnenkomen omdat hij schreeuwt.

•

Wanneer Cujo door de hordeur probeert te komen, trekt hij de hor
kapot en beschadigt daarmee het houten kozijn. Elke keer in de volgende
scènes verandert de schade van het kozijn en de hordeur.

•

Op het moment dat Cujo achter een konijn aanrent en met zijn hoofd belandt in een hol met vleermuizen, zie je de
vleermuizen rondvliegen. De vleermuis die op zijn neus belandt en hem meerdere keren bijt, zie je vastzitten aan een
draadje.

•

Donna doet de ramen van de auto naar beneden zodat er een beetje frisse lucht binnenkomt. Maar even later zie je dat
het raam gewoon weer naar boven is op het moment dat ze de motor probeert te starten voor Tad. Daarna doet ze het
autoraam weer naar beneden.

•

Wanneer Donna Tad meeneemt het huis in, gooit ze wat dingen van de tafel af om Tad daarop te leggen. In de volgende
scènes zie je dat de dingen die op de grond en op de tafel liggen, veranderen van plek. Het meest opvallende is het
melkpak naast het hoofd van Tad.

•

Als Tad vraagt om de auto te blijven proberen, legt hij zijn hand in die van zijn moeder, nog voordat ze daarom vraagt.

•

Wanneer Vic bij de lift is om het hotel te verlaten, praat Roger tegen hem. Dan kan je in het schilderij dat naast de lift
hangt, twee crewleden zien weerspiegelen.

•

Als je Donna in de keuken ziet lopen om een glas water te pakken, zie je in de koelkast een reflectie van een cameraman.

•

Wanneer Vic Donna en Tad verlaat, nadat hij achter haar affaire is gekomen, zie je Vic van de zijkant in de auto, en zie
je een microfoon gereflecteerd in de zijspiegel van de auto voor een seconde of 20.

•

In de hal waar Gary de witte stoel heeft omgegooid, wanneer hij het pistool zoekt om Cujo neer te schieten, verandert
de stoel van plek op het moment dat Cujo door de hordeur komt.
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Vampier Game van Nico de Braeckeleer
“Vampiers bestaan niet!
Vampiers bestaan niet!
Vampiers bestaan niet!”
Zo begint Vampier Game van Nico De Braeckeleer. Blij en verheugd was ik om dit boek te
gaan lezen. Ik ken deze schrijver van eigen land
(België) als een veelzijdige man. Hij schrijft
allerlei scenario’s voor jeugdreeksen op tv,
filmscenario’s, jeugd- en kinderboeken, boeken
voor volwassenen… Maar ik had nog geen boek
van hem gelezen. En ik vind het meestal wel
fijn om (weer eens) een jeugdboek te lezen.
Vampier Game is dus een jeugdboek, het vierde
in een reeks vampierboeken. Ze zouden los van elkaar te lezen zijn.
En dat blijkt.
Het boek vind ik op het eerste gezicht heel aantrekkelijk. Een hardcover, altijd mooi en leuk om in te lezen, een kaft met een leuke
foto en mooie kleuren, donker en blauwschakeringen, de titel in
een bij het passend thema lettertype, … uitnodigend om er snel in
te beginnen dus.
Het verhaal begint met een spannende achtervolging tussen een
mens en een wezen met de kenmerken van een vampier. De angstgevoelens zijn goed beschreven en ik voel de gejaagdheid en spanning zodat ik snel in het verhaal zit.
Dan maak ik kennis met een van de hoofdpersonages, Sem, een
scholier die samen met zijn vriendje niks anders doet dan gamen.
Ze spelen dag en nacht, alsof hun leven er bijna van afhangt. Sem
kijkt op naar zijn grote voorbeelden-gamers die hij volgt via
livestreams. Hij volgt vlogs en kijkt YouTube-filmpjes ervan (ja, je
komt in dit boek hippe woorden tegen en je voelt je daardoor meteen wat jonger :)). Het houdt hem en zijn vriendje alle vrije momenten bezig.
Sems ouders vinden dat hij teveel gamet, ze zijn bang dat hij verslaafd zal worden, als hij dat al niet is natuurlijk, en verbieden hem
af en toe om te spelen. Maar de twee vrienden zijn creatief … Jongeren zullen zich hier vast in herkennen en dit is leuk om te lezen.
De jongens volgen een bekende Nederlandse gameblogger die het
nieuwe vampierenspel Vampyria aan het spelen is. Het blijkt dat zij
dit ook willen spelen en ook veel punten willen halen… willen zijn
zoals hun grote voorbeeld en een wedstrijd winnen en hem misschien kunnen ontmoeten in Amsterdam... de schrijver doet je
meeleven, en heel graag ook iets willen.
En dan volgt het ene avontuur na het andere, één voor één spannend geschreven. Het gevolg van iets graag willen heeft soms erge
gevolgen … Ik geniet heel erg van dit boek en blijf de hele tijd
nieuwsgierig en wil weten hoe het afloopt. Soms schrik ik van wat
de hoofdpersonages ondergaan.
Om de paar bladzijden zijn tekeningen te zien. Zwarte schetsachtige leuke tekeningen waar ik even naar kan kijken, zoals in een strip
bijna. Leuk en ook weer aantrekkelijk voor de jeugd. Dit boek met
21 korte hoofdstukken las ik in één ruk uit. Een jeugdboek kan soms
te makkelijk zijn of te ‘belerend’, maar aan dit boek heb ik echt
plezier gehad.
Ik lees op de achterkant: voor gamers, griezelfans en lezers vanaf 9
jaar. Over dat laatste heb ik een beetje mijn twijfels. Ik heb best
enkele erge stukjes gelezen waarvan ik denk dat ze toch eerder
geschikt zijn voor iets oudere kinderen.
Ik heb zeker leuke en spannende leesmomenten beleefd. Ik ben
nieuwsgierig naar de andere boeken van deze reeks. En sowieso ook
naar andere boeken van Nico De Braeckeleer.
Vampier Game krijgt een 8,5.
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Nimmernacht van Jay Kristoff
Allereerst moet ik de schrijver en/of uitgever complimenteren met deze waanzinnig mooie cover. In de
vogel zijn nog meer dieren en zaken verborgen die in
het verhaal terugkomen. Echt heel mooi gedaan.
Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars. “Hoe
overleef je op een school waar iedereen getraind wordt om te doden?” Ik ben blij dat het
verhaal nog een vervolg gaat krijgen, want wat was dit een mooi boek om te lezen! Het deed
wat denken aan de serie Hunger Geames, of de delen in de Divergent serie van Veroncia
Roth. Jonge mensen, die moeten (leren) vechten om te overleven tegen de kwaaien. Klinkt
simpel, maar dit boek heeft een mooie diepte, omdat de hoofdrolspeelster Mia een donkerling blijkt te zijn. Haar schaduw heeft zich na die brute moord op haar vader vermengd met
een wezen dat de vorm aanneemt van een kat, en haar angst opdrinkt.
Het is een enorm dikke pil, met maar liefst 651 pagina’s en het is een fantasyboek dat is
gericht op de young adults maar ik moet zeggen dat ik me er prima mee vermaakt heb. In
het boek staan heel erg veel heel lange voetnoten. Dat leidde vooral in het begin (op het
irritante na) ook erg af. Maar, ondanks dat er ook wel onnodige informatie instond, voegden
ze ook weer wat toe aan het verhaal, geven het nog meer diepte en er zat vooral heel erg
veel humor in. Je wordt soms rechtstreeks aangesproken en zit hardop te lachen, dus daar
mis je toch wel wat aan als je die zou overslaan. Het duurde dus wel eventjes voor ik er echt
inkwam, maar toen eenmaal de introducties achterwege waren en ik gewend was aan de
lange voetnoten en uitgebreide beschrijvingen van situaties en gebeurtenissen, kreeg het
boek een lekker vaartje.
Mia heeft een moeilijke jeugd gehad: haar vader is (zij was toen pas 9 jaar) geliquideerd
omdat hij een verrader was, en haar kleine broertje en haar moeder werden opgesloten terwijl zij wist te ontsnappen. Ze komt terecht bij de antiekhandelaar en tevens exhuurmoordenaar Mercurio. Ze wijdt haar leven aan het nemen van wraak op de man die haar
vader gedood heeft, en besluit een training te gaan volgen bij de Rode Kerk: een school waar
moordenaars worden opgeleid. Maar niet iedereen kan slagen, alleen de echt goeden worden
gediplomeerd en heten dan ‘Kling’. Degenen die niet slagen worden hulpjes. Maar ook hier
weer satirische en prachtige humor in het feit dat ook de docenten hun leerlingen bijvoorbeeld vergiftigen en zij er zelf achter moeten komen met wat ze vergiftigd zijn en hoe ze
een antigif kunnen maken. De klassen worden dus ook steeds kleiner…
Mia is dan al een superstoere, 16-jarige meid, die niet alleen sterk is, maar ook
heel slim. Ze heeft een mooie diepgang meegekregen van de schrijver, en je mag
haar gewoon graag. De wereld waarin het zich afspeelt is origineel (en geïnspireerd door Venetië en Rome), ze maakt vrienden en vijanden op school, de
school heeft zijn verrassingen (een bibliotheek met levende, hongerige boekenwurmen die mensen kunnen opeten om maar eens wat te noemen), maar vooral
de plot vond ik verrassend mooi. Mia is een interessant karakter, maar haar schaduwkat met de naam meneer Goedhart stal mijn hart… Hij is voor haar wat Oy
voor Jake was, maar natuurlijk toch weer heel anders. Het is echt een goed uitgewerkt verhaal, met (veel) uitgewerkte details. Het is de moeite om even door
die eerste 3, 4 hoofdstukken heen te bijten en te wennen aan de schrijfstijl,
wereld en al die voetnoten, want daarna zit je in een rollercoaster die niet meer
stopt. Actie, verrassingen, verraad en een onverwacht plot.. compleet!
Het tweede deel is inmiddels in het Engels al verschenen, en heeft de naam van
het plaatsje waar Mia opgroeide bij Mercurio meegekregen: Godsgraf. Het einde
van het boek geeft alvast een klein voorzetje waar het naar toe gaat… MOOI!
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The Ritual (Netflix)

door Jeroen
Regie:

David Bruckner
Genre:
Thriller/Horror
Cast:
Rafe Spall,
Arsher Ali,
Robert James-Collier
en anderen
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
94 minuten

Nadat hun vriend is omgekomen tijdens een overval, besluiten de vier overgebleven leden
van een vaste vriendengroep om samen een wandeltocht door de Zweedse bossen te gaan
maken ter nagedachtenis aan hun overleden vriend. Daar stuiten ze echter op een bedreigende aanwezigheid die hen begint te stalken..
De film begon erg goed. Het verhaal is natuurlijk niet heel erg origineel. Mensen die verdwalen in
een bos en daar het gevoel krijgen opgejaagd te worden is al veel vaker gebruikt. Op zich niet zo
erg als het maar goed verteld wordt…
De film begint met 5 vrienden die overleggen
waar hun volgende mannenweekend naartoe
moet gaan. Gezien hun leeftijd zijn ze een beetje klaar met Amsterdam, Las Vegas en dat soort
oorden. Omdat hun vriend overleden is na een
roofoverval, besluiten ze hem te eren met een
trektocht door de Zweedse bossen. Het verhaal
begint pas tijdens de terugtocht wanneer er gekozen wordt voor een kortere route door het bos. Door noodweer komen ze terecht in wat lijkt
op een verlaten en vervallen trekkershut. Hier komen ze tot de ontdekking dat ze zeker niet de
enigen zijn in dit bos. Luke heeft steeds last van ‘flashbacks’ omdat hij zich schuldig voelt voor
het overlijden van zijn vriend. Hij is ook bang dat de rest hem dit kwalijk neemt.
Hierna begint het verhaal een beetje zijn kracht te verliezen. Ze besluiten om verder te gaan
door het bos ondanks alle tekenen dat het op zijn minst niet pluis is. Ze nemen beslissingen waar
je als kijker toch echt je vraagtekens bij zet. Ik bedoel: hoe dom kun je zijn om het pad langs
opgehangen kadavers en demonische tekens te nemen? De spanning valt pas echt weg als steeds
duidelijker wordt wat er zich in de bossen moet afspelen, de titel verraadt dan misschien ook wel
een beetje teveel. Vaak zijn de films het best zolang er de suggestie wordt gewekt dat er iets
bovennatuurlijks rondsluipt. Op het moment dat zoiets dan tevoorschijn komt, is het eerder lachwekkend dan angstaanjagend. Helaas is dat hier ook het geval. Dat je moet knielen omdat het je
anders aan een boom zal prikken draagt ook niet bij aan de geloofwaardigheid. Dat lijkt een
beetje het probleem te zijn met deze Netflix horrorfilms, ze zijn het net niet. Met iets meer tijd
en energie zou het wel een heel goede film geworden zijn...
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door Danny
Regie:
Billy Chizmar

JAARGANG

Over de film:
Gone vertelt het verhaal van drie vrienden die samen gaan vissen in het bos. ‘s Nachts proberen de drie elkaar met spookverhalen de stuipen op het lijf te jagen bij het kampvuur. Billy vertelt dat hij bang is dat er iets vreemds aan de hand is, omdat hij
zijn vader maar niet aan de telefoon kan krijgen. Eerder die dag
zijn de jongens ook van school weggestuurd om een - voor hen onduidelijke reden.
Als Jacob even achter een boom gaat plassen, blijven Andrew en
Billy achter bij het vuurtje. Jacob blijft echter veel te lang weg,
en de twee vrienden gaan op onderzoek uit. Jacob blijkt verdwenen: hij lijkt in rook opgegaan te zijn, maar zijn kleding ligt
nog wél op de grond achter de boom. Andrew en Billy beraden
zich bij het kampvuur wat ze moeten doen. Als Billy zich even
omdraait, is ook plotseling Andrew verdwenen. Ook hij laat alleen een stapeltje kleding achter.
Billy rent zo snel als hij kan het bos uit, in de hoop te kunnen ontsnappen aan de mysterieuze
gebeurtenissen. Maar kan hij wel op tijd wegkomen?
Mijn mening:
Gone is een lowbudget film, gemaakt door een
groep jonge filmmakers. Zoals je elders in deze
Kings Things kunt lezen, is de film gemaakt voor
een minimaal bedrag van ongeveer 500 euro. Je
kunt dus niet verwachten dat de film vol speciale effecten zit. Het camerawerk is wiebelig, de
dialogen zijn niet altijd even goed verstaanbaar
en de acteurs zijn overduidelijk geen professionals.
Ondanks het lage budget weet de film toch spanning op te bouwen. Het verhaal is flinterdun en al vaker—en beter—verteld; toch heeft de film zijn eigen
charme en is het wat het is: een eenvoudig, kort spookverhaal. Het doet denken aan de jeugdserie ‘Are you afraid of the dark’, waarin een vriendengroepje elkaar bang maakt met spookverhalen.
Het gastoptreden van Stephen King is minimaal (hij heeft slechts drie regels
tekst, ingesproken via een voicemail-bericht), maar toch geeft dit een leuk
extraatje aan het geheel.
Billy Chizmar gebruikt de naam van Stephen
King bewust niet ter promotie van zijn film,
waardoor veel festivals de film waarschijnlijk
links zullen laten liggen vanwege de lowbudgetkwaliteit. Wie echter de moeite neemt om enigszins vergevingsgezind - naar de film te kijken, wordt beloond met een kort, klassiek horrorverhaal. Naar mijn mening zou de plot van de
film zelfs kunnen worden uitgebouwd tot een
langere verfilming, waarbij men zich met name zou kunnen richten op het achtergrondverhaal
(Waarom verdwijnen deze jongens spontaan? Waarom blijven hun kleren achter?).
Ondanks de tekortkomingen heb ik me toch prima vermaakt met deze film. Een aanrader dus!
Een uitgebreid interview met Billy Chizmar vind je ook in deze Kings Things!
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www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
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Kings Things
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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 vóór 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 één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. 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, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

