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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... 

 

 

Door:Mim 

Maximum Overdrive 

Korte inhoud van de film: 

In Maximum Overdrive zien we dat de aarde net gepasseerd is door de staart van een komeet 
en dat er in het plaatsje Wilmington van alles fout gaat. Machines beginnen mensen te doden. 
Op de snelweg rijden vrachtwagens op personenauto's in. De net getrouwde Connie and Curt 
vluchten de Dixie Boy Truckstop in, waar ze al snel gezelschap krijgen van anderen die de vei-
ligheid opzoeken. De eigenaar van de truckstop, Henderson, geeft zijn kok Bill Robinson een 
moeilijke tijd; Bill is voorwaardelijk vrij en Henderson dreigt hem aan te geven als hij geen 
overwerk wil doen. Maar ook de truckstop komt onder vuur van de op hol geslagen machines... 
een serveerster wordt gesneden door een elektrisch mes, een frisdrankautomaat lanceert blikjes naar mensen in zijn 
omgeving en al snel is de truckstop omgeven door vrachtwagens die benzine eisen. Toch weet het gezelschap te ont-
snappen en gaan ze op zoek naar hulp en veiligheid... 

 

• Het gemonteerde machinegeweer vuurt veel te veel schoten af in vergelijking met wat er in het geweer geladen 
is.  

• Een vol blikje drinken raakt een man, maar zodra het blikje de grond raakt, kan je horen dat het leeg is. 

• De hoeveelheid bloed in de bloedvlekken op het shirt van Emilio verandert in de diverse scènes. Soms zijn het 
grote vlekken, en dan weer kleinere vlekken. 

• Bij het honkbalveld is er een stoomwals die een reclamebord ramt, en over een jongen heenrijdt. Dan zie je dat 
het stuur eraf valt op het moment dat de wals het reclamebord ramt, maar in de volgende scène is het stuur 
opeens terug. 

• Ook in deze scène zie je dat het kind dat wordt overreden, eerst zijn armen boven zijn hoofd heeft, daarna 
liggen zijn armen opeens naast hem.  

• In de scène waar Curt en Connie stoppen bij een tankstation, op het moment dat Curt springt om de takelwagen 
te ontwijken, zie je een dode werknemer liggen. Wanneer de truck slipt om te stoppen, zie je de dode opeens 
overeind komen en achter de struiken aan de linkerkant verdwijnen. 

• De hoek en hoogte van de brug veranderen in elke scène. 

• Wanneer Hendershott beschoten word nadat hij de bulldozer beschoot, kan je de bloedzakken zien onder zijn  
t-shirt.  

• In de popmachine-scène wordt speler nummer 7 in zijn hoofd geraakt. Even blijft hij staan alsof er niks is  
gebeurt. En opeens valt hij neer en overlijdt. 

• Nadat de serveerster gesneden word met het mes, leunt zij op de grill. Het maakt een soort brandgeluid maar 
toch verbrandt ze zich niet. 

• Bij de truckstop worden er raketten afgevuurd op de trucks. We zien alleen niet dat de raketten die kant uit 
gaan. Het enige dat we zien is dat ze exploderen. 

http://www.stephenking.nl/

