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Aantal 
Fouten:  

11 

Firestarter 

Korte inhoud van de film: 

In Firestarter zien we dat Andy McGee en Vicky Tomlinson zich vrijwillig beschikbaar stellen voor 
een experiment met een onbekende drug, bedacht en ontwikkeld door een bizar regeringsbureau, 
bekend als 'De Winkel'. Hun dochtertje Charlie slaagt erin dingen in brand te laten vliegen... slechts door ernaar te kij-
ken. Charlie is pyrokinetisch begaafd en kan met haar blik zelfs mensen in vlam zetten. 'De Winkel' slaagt er uiteindelijk 
in om Charlie te kidnappen en zij dwingen Charlie haar gave maximaal te ontwikkelen. Hierbij vergeten zij echter een 
ding: hun dwang werkt averechts en langzaam elimineert Charlie haar gevoelens tot er een diepgeworteld verlangen 
overblijft: wraak! 

• Op het moment dat Charlie de kleren van de mannen in vlammen zet, zie je heel duidelijk de brandpasta op hun 
kleren. 

• Wanneer Charlie in de testkamer is in de Shop, word haar gevraagd of ze een schaal met houtsnippers kan laten 
ontvlammen. De schaal begint te roken maar in een andere hoek van de camera zie je dat de rook onder de tafel 
vandaan komt. 

• Zodra een auto explodeert, zie je twee mannen ernaast; in feite zijn het maar levenloze dummy's. 

• Wanneer Charlie het bad vol met water in brand steekt, zie je stukken brandend hout van plaats veranderen 
rondom het bad. 

• Wanneer Charlie de auto's in de brand steekt en ze laat exploderen zie je twee mannen naar een auto rennen 
naast een picknicktafel. Deze ziet er nog helemaal nieuw uit. Wat raar is, want in de vorige scène was deze ge-
explodeerd. De auto daarnaast zag je ook eerder al exploderen maar ziet er nu ook weer als nieuw uit. 

• Wanneer Charlie vuurballen schiet naar de slechte mannen, kun je de draden zien die aan de vuurballen vastge-
maakt zijn. 

• Voor de zwarte brandende auto ligt een dode man te branden. In een scène zie je een man die zijn jas gebruikt 
om iemand anders zijn arm te blussen, maar dan zie je niet die dode man liggen. Deze is later wel weer terug.  

• Technisch foutje: Nadat Charlie de voeten van de man in brand zet, pakt haar vader haar op. Dan zegt ze tegen 
hem: "Ik meende het niet papa". Maar we zien niet haar lippen bewegen.  

• Op het moment dat Charlie en Andy worden neergeschoten op het houten voetpad, zie je het "Raisin Chex" doos-
je dat Andy laat vallen elke keer van kant veranderen, en zie je bij de verschillende scènes ook de flapjes van 
het doosje dan weer boven en dan weer onder.  

• Wanneer Charlie in de stal het rode handvat van de kraan af laat vliegen, zie je op een gegeven moment zodra 
die op de grond valt dat er een zwarte draad aanzit. 

• Als Charlie in 
de stal is en ze een 
heel grote vuurexplo-
sie creëert, zie je de 3 
mannen in hun be-
schermingspakken 
door de lucht vliegen 
door de deuren heen. 
Lange zwarte draden 
zitten aan hun alle-
maal bevestigd. 

Door:Mim 

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 zien of jij hetzelfde foutje ont-
dekt. Er is veel te ontdekken! Kom, ga met ons mee en duik de film in zoals je misschien nog nooit hebt gedaan…  
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