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Running MAN 
Korte inhoud van de film: 

Het is het jaar 2017. Politieagent Ben Richards (Arnold Schwarzenegger) wordt vals  
beschuldigd van een massamoord. In deze toekomstige wereld kunnen criminelen de doodstraf 
letterlijk ontlopen door mee te doen aan een duivels tv-spel. Ze worden losgelaten en moeten 
vervolgens rennen voor hun leven terwijl de meest vreselijke moordenaars ze achtervolgen. 
Nog nooit overleefde iemand dit keiharde spel. Maar nu doet Ben Richards mee.  

Ze zijn gewaarschuwd. 

• In de scène na de uitbraak uit de gevangenis zien we Richards, Weiss en Laughlin door de stad heen lopen. Dan 
zie je daar een heel groot tv-scherm waarop een reclame is voor de Running Man show. Het rare is alleen, dat dit 
een aflevering is waar Richards in mee doet. Maar hoe kan je reclame maken voor iets wat nog niet gebeurd is? 

• In de vechtscène waarin je Arnold ziet vechten met een hockeydoelman, wordt hij gesneden door prikkeldraad 
en druppelt er bloed op zijn pak. Maar in een volgende scène is zijn pak schoon en is de snee verdwenen. 

• In een van de scènes rent Arnold door de hopen puin heen, waarna er achter hem een explosie plaatsvindt. Als je 
goed kijkt, kun je het mechanisme zien dat hem de lucht in werpt. 

• Als Sub-Zero Weiss in het net duwt, zie je Weiss naar de camera glijden. Net voordat hij de camera raakt, zie je 
de hand van de cameraman om hem tegen de houden.  

• De film opent met Arnold in een helikopter, weigerend om op onschuldige vrouwen en kinderen te schieten.  
Later in de film wordt dit veranderd in een andere context: onschuldige menselijke wezens. 

• Wanneer Arnold achtervolgd wordt door Dynamo in zijn buggy, lokt Arnold hem richting een stapel puin, wat 
ervoor zorgt dat de buggy botst en omrolt. Wanneer de auto op zijn zij ligt, zie je een kabel die gebruikt wordt 
om de auto om te draaien. In de volgende scène is die kabel verdwenen.  

• In de scène met Buzzsaw maakt Arnold een touw om een metalen punt vast. Buzzsaw vliegt van zijn fiets af en 
belandt met zijn gezicht naar beneden. Wanneer Arnold bij hem komt, ligt hij nog met zijn gezicht naar bene-
den. Op het moment dat Arnold naar de kettingzaag reikt, komt de arm van Buzzsaw omhoog om Arnold te wur-

gen en ligt hij opeens op zijn rug. 

• Net voordat Dynamo met zijn auto omrolt, zie je 
meerdere keren dat er een stuntman in rijdt en niet Dyna-
mo zelf.  

• Wanneer Fireball voor de eerste keer de arena ingaat 
om Ben en de vrouw achterna te gaan, verandertd elke keer 
als de camera draait de afstand tussen hun in.  

• Wanneer Buzzsaw langs Arnold gaat en de pijp door 
midden zaagt, heeft hij de kettingzaag in zijn linkerhand. 
Dan zie je dat de camera hem volgt terwijl hij omdraait. 
Maar dan zien we geen kettingzaag, want zijn linkerhand 
heeft dan het stuur vast om dus om te draaien. Dan zien we 
heel even Arnold om vervolgens Buzzsaw weer te zien en 
dan is de kettingzaag ook weer terug in zijn hand.  

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 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... 

Aantal 
Fouten:  
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• Nadat Dynamo Weiss vermoord heeft, zie je dat hij richting de camera gaat. We zien zijn lippen bewegen alsof 

hij praat, maar er is geen geluid te horen.  

• Wanneer Fireball opstijgt voor de eerste keer, en je kijkt helemaal boven hem, zie je aan de top van de stenen 

toren achter hem een schaduw van zijn tuig dat hem omhoog helpt.  

• Net voordat Arnold bij het appartement van zijn broer aankomt, loopt hij over een plein. De mensen die daar 

staan en zitten in de achtergrond, veranderen zowel in deze scène, als in de scène die veel later is, nadat hij is 

gevangen, geen centimeter veranderd van hun positie. 

• Op het moment dat Killian met Agnes praat over de volgende moord zegt ze: "That's a tough one". Je ziet haar 

linkerwijsvinger op haar mondhoek. Dan zien we Killian, en gaan de camera’s terug naar Agnes en zien we dat 

haar hand een heel stuk naar beneden is gezakt.   

• Wanneer Amber een vergaan skelet ziet van een loper, pakt ze het identiteitsplaatje van het lichaam en leest de 

naam Whitman. Maar als de dode lopers een plaatje hebben, waarom heeft Arnold dat dan niet? 

 
Movie  Mistakes 
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