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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... 

 

 Stand by 
me deel 1 

Korte inhoud van de film: 

In Stand by Me denkt Gordie Lachance, een schrijver, terug aan het jaar 1960, toen hij in Cast-
le Rock woonde en hij 12 jaar oud was. Zijn vriendje Vern heeft zijn broer Billy horen vertellen 
dat hij het lichaam van een vermiste tiener in het bos heeft gezien. Vern, Gordie, Teddy en 
Chris besluiten om het lijk te vinden en hopen hierdoor hun foto in de krant te krijgen. Chris 
neemt het pistool van zijn vader mee. De vier jongens beleven allerlei avonturen, waardoor 
hun vriendschap alleen maar sterker wordt. Maar ze zijn niet de enigen die op zoek zijn naar 
het lijk. Een groepje wat geleid wordt door Ace Merril claimt ook het lijk als eerste gevonden 
te hebben. Maar gelukkig heeft Gordie het pistool van zijn vader en weet hij hen te verjagen. 
De jongens keren terug naar hun dorp, zonder het lijk en besluiten de politie maar anoniem te 
informeren.  

 

 

• In het begin van de film vertelt Teddy dat zijn oor verbrand is aan de oven door zijn vader. Maar verder in de 
film verandert het oor, van erg verbrand naar helemaal niet meer verbrand. 

• Wanneer Gordy op de blikjes schiet en dan wegrent, zie je hem de hoek om rennen 
en dan heeft hij zijn geweer niet meer vast. Hij heeft het niet laten vallen want 
even later heeft hij het weer. Ook heeft hij niet genoeg tijd om het geweer in zijn 
rugzak te doen.  

• In het begin, waar Vern in de boomhut klimt om zijn spannende nieuws te vertel-
len, kloppen zijn lippen niet met wat hij zegt. 

• Wanneer alle vier de jongens bij het autokerkhof zijn en een muntje opgooien om 
te kijken wie er eten gaat halen, klopt de ketting van Teddy niet. Wanneer hij zijn 
muntje opgooit, draagt hij geen ketting, zodra hij het muntje opvangt heeft hij 
opeens een ketting om. 

• Op de VHS-versie van de film zie je een harige microfoon in de hoek van het scherm 
als ze een discussie hebben over het oversteken van de brug. Dit is op de dvd-versie 
verwijderd. 

• Wanneer de jongens in het water plonsen doet Teddy zijn bril af. Maar als je ze 
door het water ziet waden zijn beide handen leeg. Zodra Teddy het water uitkomt 
heeft hij zijn bril weer in zijn handen. 

• Wanneer de jongens in het water duiken en verder waden door het water zie je dat 
het haar van Gordy droog is als hij langs de camera loopt. Maar wanneer hij de oe-
ver bereikt, is zijn haar opeens nat. 

• Het haar van Teddy is in dit deel ook elke keer anders, net zoals de lus van zijn rug-
zak die verdwijnt en weer verschijnt. 

• Teddy draagt in de film legerlaarzen die nog niet bestonden in 1959.  

• In de opening van de film zie je dat er iemand achter het stuur van de jeep zit. Dit 
is als het goed is Richard Dreyfuss, en toch eigenlijk niet. Het haar van deze persoon 
is anders, het zit over zijn voorhoofd en over zijn oren. In de volgende scène zie je 
wel Richard Dreyfuss, zijn haar is echter wel anders. Zijn haar heeft een terugwij-
kende haargrens, en zijn oren zijn te zien. 

Door:Mim 
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 Movie  Mistakes 
• Wanneer Gordy, Chris, Vern en Teddy in het water vallen, gaan Teddy en Vern compleet onder water en houden 

Gordy en Chris hun hoofd boven water. Maar even later zie je hen allen uit het water opduiken.  

• In de boomhut aan het begin van de film gaat het mis met het t-shirt van Chris. De ene keer is dit opgerold, en 
de andere keer weer naar beneden. Dit is goed te zien op het moment dat ze de tafel optillen om Vern erin te 
laten. 

• In de treinscène is de stem van River Phoenix heel anders dan in het begin van de film, en tevens ziet hij er 
ouder uit. Het lijkt erop dat dit deel als laatste is opgenomen; zoals ze in filmtermen zouden zeggen, hij ging in 
twee dagen de puberteit door. 

• Wanneer het lichaam gevonden is en Gordy huilt, zijn er geen tranen in zijn ogen en is zijn gezicht helemaal 
droog. 

• Let goed op zodra de jongens over de treinbrug rennen voor hun leven. Chris en Teddy rennen vooraan, Vern en 
Gordy daarachter. In een scène zien we alleen Vern, de voeten van Gordy en een heel stuk rails achter hen. 
Daardoor zie je dat er geen trein in de buurt is, maar een scène verder is er een trein een meter of twee achter 
hen.  

• In het stukje op het autokerkhof waar de jongens hun muntjes opgooien, geeft Chris een muntje terug aan Gor-
dy. In de volgende scène doet hij dat nogmaals. 

• Wanneer de jongens marshmallows roosteren valt die van Vern van het stokje af in twee stukken. Zodra hij de 
stok weer oppakt, is het weer een hele marshmallow. 

• Ongeveer halverwege tijdens hun reis zijn hun kleren erg smerig. En opeens...zijn deze weer helemaal vlekvrij. 

• Wanneer de jongens bij het spoor komen laat Vern zijn kam zien. Hij houdt deze omhoog en laat hem dan een 
beetje zakken. Op het moment dat Gordy zegt: "Lotta thinking Vern, thanks." is zijn arm recht naar beneden 
langs zijn zij.  

• Wanneer de jongens het lijk vinden, lijkt het erop dat de persoon nog niet zolang dood is. Het gezicht heeft 
zelfs nog een rozige kleur. Het lijk zou er na een aantal dagen veel witter uit moeten zien omdat het bloed naar 
beneden trekt. 

• In de scène van de bloedzuigers als de jongens uit het water komen trekt Chris zijn shirt uit en zijn er geen 
bloedzuigers op zijn rug te zien. Maar zodra Chris tegen Gordy zegt dat er een paar 
op zijn rug zitten, en vraagt of er ook op zijn rug bloedzuigers zitten, heeft hij 
opeens vier of vijf bloedzuigers op zijn rug. 

• In de scène na Teddies ontwijkpoging zie je wat wits uit de broek van Vern hangen 
terwijl hij op de rails loopt. Dit is waarschijnlijk een deel van zijn microfoon. 

• Op het moment dat Teddy en Chris een discussie hebben op de treinrails zie je een 
reflectie van een camera in de bril van Teddy. 

• De trein op de brug produceert zwarte rook, maar in een andere scène is het op-
eens witte rook. 

• Wanneer de camera heel hoog boven de jongens is die de brug oversteken, zie je 
aan het eind van de brug een camera staan. 

• Wanneer de jongens op het auto kerkhof zijn en ze Gordy nomineren om het eten 
te halen, beginnen Vern en Chris te vechten. Zodra de camera draait, zit opeens Teddy in het midden, terwijl 
hij er net nog naast zat. 

 

 

 

Volgende week Movie Mistakes deel 2 van de film Stand by Me. 
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