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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 
Korte inhoud van de film: 
In Stand by me denkt Gordie Lachance, een schrijver, terug aan het jaar 1960, toen hij in  
Castle 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 dat 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.  
 
 

• Wanneer Lardass overgeeft op de jongen naast hem, zie je dat zijn hoofd beweegt. Op dat moment kan je  
duidelijk zien dat zijn braaksel uit een soort slang komt naast zijn hoofd.  

• De hoeveelheid bosbessen en saus op de slab van Lardass verandert voordat hij overgeeft. 

• In de boomhut-opname aan het begin veranderen de mouwen van Chris zijn shirt. Het ene moment zijn ze  
opgerold en het andere moment weer naar beneden. Op het moment dat ze de tafel optillen om Vern naar  
binnen te laten valt dit het beste op. 

• Wanneer Gordy het eten opgehaald heeft en teruggaat naar het autokerkhof, ziet hij zijn vrienden wegrennen. 
Dan word hij geroepen door de man van het autokerkhof en begint dan te rennen naar het hek. In de achter-
grond zie je dat hij elke keer dezelfde schrootauto's voor-
bij loopt. 

• Wanneer Gordie over het hek springt weg van Chopper en 
doorheeft dat hij niet boos is, beginnen de  
jongens hem te pesten. Op het moment dat Teddy zegt: 
"bite my ass, Choppy" bijt de hond door het hek heen en 
deinst Teddy weg van het hek. In de volgende scène 
deinst hij nog weer achteruit maar dan op een andere 
manier.  

• Wanneer Chris Gordie het geladen pistool geeft en het 
afgaat achter het restaurant rennen ze weg en gaan de 
hoek om. Chris stopt Gordie voor een beige muur en  
vertelt hem dat hij niet wist dat het geladen was, alleen 
nu staan ze opeens voor een raam. 

• Op het moment dat de vier overleggen als ze het moeras  
oversteken, pakt Chris een tak om de diepte te meten. In  
eerste instantie is de tak vrij dun en heeft die een soort Y 
vorm. Nadat hij de waterdiepte heeft getest is het een 
stevige tak zonder een Y aan het eind.  

• Wanneer de jongens in de boomhut zijn aan het begin van 
de film, blaast Chris rook uit in een rondje, maar in de 
volgende scène is dit helemaal verdwenen. 

• Wanneer de jongens in het water vallen, gaan Teddy en 
Vern compleet kopje onder en houden Gordie en Chris 
hun hoofd boven water. In de volgende scène komen ze 
opeens alle vier onder het water vandaan.  

 
 

Door:Mim 
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 Movie  Mistakes 
• In de eerste scène dat Gordie een flashback heeft van zijn familie aan de tafel, zien we twee stukken maïs 

naast zijn bord. In de volgende scène zijn deze verdwenen. 

• In de biljartscène is er een microfoon duidelijk zichtbaar (alleen op de VHS). 

• Het bloed op Gordies hand nadat hij de bloedzuiger vindt verandert elke keer van plek; de ene keer zijn het de 
middelste vingers en dan vervolgens zijn hele hand. 

• In de racewedstrijd van Ace en zijn maten kan je zien dat het niet Ace is die rijdt op het moment dat ze van 
het hout naar de weg gaan.  

• Tegen het eind van de film nadat Gordie Ace en zijn maten 
heeft afgeschrokken, buigt Gordie zijn hoofd richting Chris  
terwijl die nog even het incident herhaalt en zegt: “suck my 
fat one”. In de volgende scène kijkt Gordie opeens weer recht 
voor zich. 

• Het is niet zo dat Lardass dun is, maar het is overduidelijk dat 
zijn shirt volgepropt is om erg dik te lijken in de scène van de 
taarteetcompetitie. 

• Tijdens de baseballscène zie je dat Ace een sigaret in zijn 
mond heeft. Maar op het moment dat hij zegt: “ah shit, I’m 
out”, is zijn sigaret verdwenen. 

• In de hele film klopt de schaduw niet tussen de scènes. Deze 
wisselt elke keer van plek. Het beste is dat te zien wanneer de 
jongens bij de treinbrug staan te praten. De schaduw wisselt 
elke keer van hoek.  

• In het begin van de film, als ze in de boomhut zijn, heeft Chris 
een pakje sigaretten in zijn linker opgerolde mouw. In de tijd 
dat ze in de boomhut zijn, zie je dit pakje dan weer wel en dan 
weer niet. 

• Wanneer Davey het ei breekt, kan je wel zien dat dit niet in 
zijn mond belandt. Het glijdt langs zijn kaak en valt dan op de 
grond, je kan ook horen dat dit gebeurt. 
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Een van de acteurs, River Phoenix, is overleden op 31 oktober 1993 op 23 

jarige leeftijd.   
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