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Martine liet zich deze maand inspireren door ‘HET’ 

Door:Mim & Jeroen 
 

 

 

Creepshow II 
Korte inhoud van de film: 

Een raamvertelling met drie griezelverhalen! 

 

 Laverne laat haar sandalen achter op de oever en in een later shot zijn ze weg.   

 De hoeveelheid sneeuw op Annie’s windscherm nadat ze weer bijkomt van de 

klap is verschillend.  

 De positie van de lifter verandert in de scènes nadat Annie hem geraakt heeft.  

 Een displayrek dat omver wordt gegooid door Sam verandert steeds van positie.  

 In de film de Raft, zie je de afstand van het water en de auto elke keer veranderen.  

 Wanneer Annie Lansing uit het achterraam van de auto kijkt om te zien of de lifter nog achter de auto 

aanrent, zie je hem niet maar wel een lid van de crew in de linkerhoek van het autoraam. 

 Wanneer Rachel vanaf het vlot het monster aanraakt, verandert de houding van Randy in de verschil-

lende scènes.  

 Onder het vlot kan je een crewlid zien op het moment dat de golf Laverne mist (waarschijnlijk laat 

deze persoon op dat moment het special effect gebeuren). 

 Wanneer Annie de lifter neerschiet, is haar ketting afwisselend te zien over haar arm en dan weer niet 

op haar arm.  

 Wanneer Old Chief het haar van Sam vastgrijpt, zie je dat de hoeveelheid vermeerdert. 

    

  

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:  

Io 

Door:Mim 

http://www.stephenking.nl/

