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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 camera-crew 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... 

 

 The langoliers 

Korte inhoud van de film: 

The Langoliers vertelt over een vliegtuig dat vertrekt voor een nachtvlucht naar Boston. Direct 
na de start vallen tien passagiers in slaap en als ze halverwege wakker worden, is er verder 
niemand meer aan boord. Op de stoelen liggen pruiken, gebitsprotheses, sieraden en andere 
spullen van hun medepassagiers. Er is geen bemanning meer en de DC-10 vliegt op de automa-
tische piloot. Paniek breekt uit totdat Brian Engle, een ex-piloot, de stuurknuppel overneemt 
en de kist veilig in Bangor aan de grond zet. Echter, daar blijkt ook alles verlaten te zijn. Er 
heerst een doodse stilte en alleen Dinah, een 12-jarig blind meisje, hoort in de verte een rom-
melend geluid. Even later is het geluid ook duidelijk door de anderen te horen en iedereen 
wacht dan ook in spanning af wat er gaat gebeuren...  

 

 

• Wanneer Brian landt met het vliegtuig, is zijn koptelefoon op. Maar even later in een andere scène is deze weer 
af. 

• Net voor de landing op de luchthaven in Bangor zijn er twee of drie scènes van achter de piloot. Hier kun je het 
verschil zien tussen de echte piloot en de acteur. 

• De positie van het vliegtuig verandert elke keer van afstand ten opzicht van de terminal. Dit kun je zien als 
Dinah door het raam kijkt, als Toomey wegrent van de Langoliers etc. 

• Wanneer Toomeys vader de krant zit te lezen en dan opstaat, zie je een microfoon boven hem. 

• Nadat Albert Craig buiten bewustzijn heeft geslagen met het broodrooster, zie je vanuit meerdere hoeken dat 
hij op de grond ligt. Het ene moment is zijn das in zijn pak gestopt, het andere moment hangt deze eruit. 

• Albert slaat Craig met een broodrooster, maar je ziet in de opvolgende scènes alleen maar wat bloed op zijn 
voorhoofd en verder niks. Wanneer Craig vervolgens bewusteloos op de grond ligt voor een tijdje zonder te be-
wegen, komt hij bij en is zijn gezicht kapot en 
bloederig. 

• Tevens zie je in dit stukje in de close-up, dat Al-
bert zijn hand uitsteekt naar zijn hoofd. Maar in 
de volgende scène is zijn hand weer in zijn schoot. 

• Wanneer ze opstijgen vanaf Bangor, zie je het 
landingsgestel terugtrekken, maar in de scène 
erna zie je dat dit weer gewoon naar beneden is.  

• Wanneer Craig begint te schreeuwen naar het blin-
de meisje, zie je in de eerste scène dat hij het 
mes op schouderhoogte houdt. In de volgende scè-
ne is het mes opeens op ooghoogte.  

• Wanneer de luchthavenmanager aan Brian vertelt 
dat zijn vrouw is omgekomen in een brand, lopen 
ze terminal 54 uit, maar in de volgende scène zie 
je dat ze terminal 51 uitlopen.  

Door:Mim 
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 Movie  Mistakes 
• In de scène waar de piloot landt voor de eerste keer, begint het vliegtuig te schudden. Het tienermeisje word 

gekalmeerd door de tienerjongen. In de ene scène heeft het meisje haar zwarte jas aan, in de volgende scène 
alleen haar groene sweater. Even later in de volgende scènes draagt ze weer haar jas. 

• Richting het midden/einde zegt de mysterieschrijver specifiek dat er op het vliegveld in Bangor geen elektrici-
teit is. Echter, wanneer je voor het eerst op het vliegveld aankomt, kun je duidelijk zien dat er lichten boven 
hangen.  

• Aan het einde van de film, waar de mensen tegen de muur staan als ze teruggaan naar de normale tijd, kun je 
op de grond markeringen zien.  

• De gaten die de Langoliers maken in de buurt van het vliegtuig als ze achter Craig aan zitten, veranderen van 
plek, grootte, vorm, dichter naar het vliegtuig en dan zijn ze opeens verdwenen. 

• Wanneer ze door de wolken gaan naar Bangor, zie je van afstand net voordat Bethany flauwvalt dat ze is ver-
dwenen van de stoel naast Albert.  

• Op het moment dat Craig word geslagen door zijn vader en dan op zijn knieën op de grond valt, zie je op de 
grond bij zijn voeten rode markeertape. 
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