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Martine liet zich deze maand inspireren door ‘HET’ 

Door:Mim & Jeroen 
 

 

 

Creepshow 
Korte inhoud van de film: 

Creepshow is een raamvertelling van vijf korte griezelverhalen. 

 

 Wanneer het ongedierte uit de mond van E.G. Marshall komt, zie 

je duidelijk dat het nepbeestjes zijn.  

 Wanneer Henry het kerkhof opkomt om naar Badelia te zoeken, is 

de hangende lantaarn verdwenen, net daarvoor stootte Badelia 

haar hoofd hier nog aan.  

 Wanneer Ted Dansen wordt begraven in het zand is er geen zand-

verhoging te zien zoals dat altijd is als iemand begraven wordt.  

De grond is gewoon vlak. 

 Wanneer Harry begraven word door Richard, zie je het zand  

verdwijnen op het gezicht van Harry.  

 In het begin, net voordat het kleine jongetje geslagen wordt door 

zijn vader, is de rode afdruk al zichtbaar.  

 Zo ongeveer aan het eind van het Vaderdagverhaal wordt Sylvia 

ongeduldig en gaat ze naar de keuken om mevrouw Danvers te  

roepen. Ze ziet de modderige voetstappen op de grond en gaat op 

verder onderzoek uit. Het lijk van mevrouw Danvers valt tegen de 

achterkant van de keukendeur met haar gezicht in het ronde raam. 

Zodra Sylvia de deur loslaat, zie je de dode mevrouw Danvers  

knipperen met haar ogen. 

      

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:  

6 

Door:Mim 

http://www.stephenking.nl/

