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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... 

 

CUJO 

Door Mim 

Aantal 
Fouten:  

20 

Korte inhoud van de film: 

De film speelt zich af in Castle Rock, Maine. Hier woont de familie Camber en hun hond Cujo, een reusachtige sint-bernard en 

de beste vriend die de tienjarige Brett Camber ooit heeft gehad. Maar hierin komt op ingrijpende wijze verandering als Cujo in 

een grot een beet oploopt van een ernstig zieke vleermuis. Terwijl Brett met zijn moeder ergens logeert, komt Donna met 

zoon Thad vast te zitten op het erf van de Cambers... en Cujo waakt! Een echte horrorfilm waar je wel tegen moet kunnen... 

• Het hek in het begin van de film verandert als Cujo achter het konijn aanzit. In de scène waar ze richting het hek ren-

nen zie je alleen een rechte plank onderaan het hek. Aangekomen bij het hek zie je dat er ook een diagonale plank aan 

de rechte plank zit vastgemaakt. 

• Wanneer de telefoon overgaat, blaft Cujo er tegen. Nadat hij klaar is met blaffen gaat hij wat in de vensterbank liggen. 

En net op dat moment zie je een hand het scherm op komen om hem van de rand af te trekken. 

• In het begin dat Cujo het konijn achterna zit, zie je in sommige scènes een zwart scherm boven in het beeld, om de zon 

tegen te houden. 

• Zodra de telefoon gaat rinkelen wordt Cujo boos en begint hij tegen de zijkant van de auto te beuken. Dan zie je dat 

het raam aan de passagierskant kapot gaat. In de volgende scène is het raam weer intact en daarna weer kapot.  

• Wanneer Donna probeert de auto weer te starten lukt dat voor een 

paar seconden en stopt dan weer. In de scène door de voorruit als Donna 

weer probeert de auto te starten, kun je een camerareflectie zien aan de 

onderkant van de voorruit.  

• Als je Tad zijn kast deur ziet sluiten en hij richting de lampknop 

gaat, zie je de kamer van Tad vanuit allemaal verschillende hoeken. Maar 

als je goed naar het speelgoed kijkt op het witte knuffelige tapijt zie je 

dat het verandert van plek. 

• Op het moment dat Vic zijn auto het erf oprijdt bij Joe om zijn 

auto te laten maken, kun je de voltallige cameracrew zien. 

• Wanneer Cujo de eerste keer de auto aan alle kanten aanvalt, 

smeert hij overal smeer en modderpoten op de auto, vooral op de zijkan-

ten. In de volgende scènes zie je de vuile plekken steeds kleiner worden 

en van vorm veranderen. En op een gegeven moment zijn ze gewoon ver-

dwenen.  

• Nadat Steve Donna geduwd heeft, vallen de melk en de eieren over de vloer heen. In de volgende scène zie je dat de 

melkvlek er anders uitziet dan eerst, en tevens liggen de kapotte eieren ook anders.  —> verder  
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Door Mim 

• Nadat Tad zijn kastdeur sluit, rent hij naar de lichtknop toe. In deze 

scène zie je de bureaulamp omhoog staan. In de scène waar wordt inge-

zoomd en je Tad dichtbij de lichtknop ziet, zie je dat de lamp in een andere 

positie staat. En daarna staat de bureaulamp weer omhoog.  

• De boeken, de papieren en het speelgoed op het bureau bij Tad's 

lamp, onder de lichtknop veranderen elke keer van plek. Ook verschijnen er 

extra dingen, dit wanneer hij de lamp uitdoet, tot wanneer zijn ouders bin-

nenkomen omdat hij schreeuwt.  

• Wanneer Cujo door de hordeur probeert te komen, trekt hij de hor 

kapot en beschadigt daarmee het houten kozijn. Elke keer in de volgende 

scènes verandert de schade van het kozijn en de hordeur. 

• Op het moment dat Cujo achter een konijn aanrent en met zijn hoofd belandt in een hol met vleermuizen, zie je de 

vleermuizen rondvliegen. De vleermuis die op zijn neus belandt en hem meerdere keren bijt, zie je vastzitten aan een 

draadje. 

• Donna doet de ramen van de auto naar beneden zodat er een beetje frisse lucht binnenkomt. Maar even later zie je dat 

het raam gewoon weer naar boven is op het moment dat ze de motor probeert te starten voor Tad. Daarna doet ze het 

autoraam weer naar beneden. 

• Wanneer Donna Tad meeneemt het huis in, gooit ze wat dingen van de tafel af om Tad daarop te leggen. In de volgende 

scènes zie je dat de dingen die op de grond en op de tafel liggen, veranderen van plek. Het meest opvallende is het 

melkpak naast het hoofd van Tad.  

• Als Tad vraagt om de auto te blijven proberen, legt hij zijn hand in die van zijn moeder, nog voordat ze daarom vraagt.  

• Wanneer Vic bij de lift is om het hotel te verlaten, praat Roger tegen hem. Dan kan je in het schilderij dat naast de lift 

hangt, twee crewleden zien weerspiegelen.  

• Als je Donna in de keuken ziet lopen om een glas water te pakken, zie je in de koelkast een reflectie van een camera-

man.  

• Wanneer Vic Donna en Tad verlaat, nadat hij achter haar affaire is gekomen, zie je Vic van de zijkant in de auto, en zie 

je een microfoon gereflecteerd in de zijspiegel van de auto voor een seconde of 20.  

• In de hal waar Gary de witte stoel heeft omgegooid, wanneer hij het pistool zoekt om Cujo neer te schieten, verandert 

de stoel van plek op het moment dat Cujo door de hordeur komt. 
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