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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 

J U N I  2 0 1 4         1 2 E  J A A R G A N G  N R  5       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Aantal 
Fouten:  

 

25 Carrie 
Inleiding: 

 

Eigenlijk hoeft Carrie geen introductie, dit is waarschijnlijk één van King zijn bekendste 

verhalen. Carrie is een verlegen meisje dat op school gepest wordt omdat ze onder de  

douche voor het eerst menstrueert. Op het schoolbal komen deze pesterijen tot een climax 

waarna Carrie de halve school afbrandt met haar telekinetische krachten. 

 Als Sue Snell wakker wordt uit een nachtmerrie probeert haar moeder haar te troosten, een keer noemt haar 

moeder haar Amy, dat is de echte naam van de actrice; 

 Als Carrie de asbak op het bureau van de schooldirecteur door de lucht laat vliegen liggen er as en peuken op het 

bureau, in het volgende shot is het bureau weer schoon; 

 Als haar moeder Carrie op het eind met een mes in haar rug steekt valt ze van de trap, er is dan bloed van de 

wond op haar rug zichtbaar. Wanneer Carrie haar moeder heeft vermoord met haar krachten en haar naar de 

kast sleept is het bloed op haar rug verdwenen; 

 Als de leraar het gedicht van Tommy voorleest verandert de positie van het haar van Carrie constant van voor 

naar  achter haar schouder; 

 Als het huis van Carrie begint in te storten op het eind kun je als je heel goed kijkt een hand in een zwarte hand-

schoen zien die het dak van het schaalmodel naar binnen drukt; 

 In de DVD theatrical trailer wordt de naam van Stephen King verkeerd gespeld, Steven  

 

 

 

 Als Carrie met haar telekinetische krachten messen op haar moeder gooit, zie je bij het eerste mes dat in haar 

hand gaat de metalen beschermplaat; 

 Als Carrie haar moeder heeft vermoord sleept ze haar naar de kast, als je goed kijkt zie je dat Margaret zelf 

loopt; 

 Wanneer Carrie de spiegel op haar kamer breekt vallen alle stukjes op haar tafel, zodra haar moeder binnenkomt 

is de spiegel alleen gebarsten, zelfs als Carrie de gebroken spiegel met haar gedachten weer in elkaar heeft  

gezet, zouden er meer barsten moeten zijn;  

http://www.stephenking.nl/
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Movie Mistakes Door: Mim & Jeroen 
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Carrie 
 Als Billy en Sam het varkensbloed boven het 

podium plaatsen vallen er drie druppels op Sam haar 

zaklamp, in het volgende shot is het er nog maar 

een;  

 Wanneer Carrie op het podium het bloed 

over zich heen heeft gekregen, heeft ze opeens de 

tiara niet meer op, terwijl ze hem in het volgende 

shot wel weer op heeft; 

 Als op het eind de bloemen op het “graf” van Carrie worden gelegd zie je op de achtergrond een auto achteruit 

de kruising over rijden. Dit verklaart het rare loopje naar het graf, het wordt achteruit afgespeeld; 

 Wanneer Carrie de messen met haar telekinetische krachten op haar moeder gooit 

zijn de draden die de messen besturen zichtbaar, vooral bij het fruitmes; 

 De auto van Chris verandert van rood naar tweekleurig en ook het type verschilt; 

 De 1967 Chevelle SS van Billy Nolan verandert als ze op het einde Carrie willen 

aanrijden in een GTO en vervolgens weer in een SS;  

 Wanneer Carrie een bad neemt om het bloed van zich af te wassen, en ze haar 

pyjama aantrekt, is haar haar bijna droog, als haar moeder met haar wil bidden is 

het weer behoorlijk vochtig en wanneer haar moeder haar neersteekt is het weer bijna droog; 

 Nadat Carrie een ravage heeft aangericht in de sporthal loopt ze naar buiten, ze laat de sporthal heftig brandend 

achter zich, maar de slingers voor de ramen staan niet eens in brand; 

 Wanneer Carrie buiten op het bankje met de gymlerares praat, zit haar haar perfect glad gekamd, in de close-up 

shot steekt er echter een pluk behoorlijk uit; 

 De hoeveelheid bloed op Carrie’s gezicht en jurk verandert in een aantal achtereenvolgende shots;  

 Als Billy Chris zacht een tik tegen haar wang 

geeft terwijl ze in de auto zitten, hoor je toch een 

behoorlijke klap; 

 Als Carrie haar moeder vertelt dat ze is  

uitgenodigd voor het feest, zet Margaret haar kop 

thee neer maar houdt het oortje vast. Het shot erna 

is haar hand niet meer in de buurt van het kopje; 

 Wanneer Mevr. Collins met Sue en Tommy praat komt Norma binnen met een stapel papieren. Wanneer ze de 

kamer weer verlaat kun je de weerspiegeling van de microfoonhengel in het glas van de deur zien; 

 Wanneer Billy en Chris in Billy zijn auto rijden is er geen binnenspiegel, als ze stil staan en willen gaan vrijen is 

deze er opeens wel; 

 Wanneer Billy en Chris de eerste keer rondrijden in Billy zijn auto stopt Freddy naast hen, toch heb je hem al 

drie keer langs kunnen zien rijden; 

 Als Margaret Carrie opsluit in de 

kast om te bidden steekt ze een 

kaarsje aan met een lucifer, het 

doosje legt ze op de bijbel, in het 

volgende shot is het luciferdoosje 

echter verdwenen; 
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