
S E P T E M B E R  2 0 1 5         1 3 E  J A A R G A N G  N R  7           S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 1 

 

 

 

Aantal 
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Door: Mim 

 

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... 

 

The  
Deadzone 

Movie  Mistakes 

Korte inhoud van de film (1983):  

In The Dead Zone raakt John Smith, een jonge leraar, betrokken bij een auto-ongeluk en ligt 

4½ jaar in coma. Zijn familie en vriendin hebben alle hoop al opgegeven. Maar.. John opent 

zijn ogen en na een langdurige therapie kan hij het ziekenhuis verlaten. Hij merkt dat hij  

veranderd is... hij heeft een voorspellende gave, speciaal wanneer hij mensen aanraakt. Dit 

inzicht in de toekomst heeft een werkelijk dramatische invloed op zijn nabije omgeving en 

leidt tot een gewelddadige climax.  

 Henrietta Dodd schiet Johnny met het pistool in haar rechterhand neer. Sheriff Bannermann komt uit de badka-

mer en schiet op Henrietta. De film schakelt over in slowmotion als ze geraakt is en ze steekt haar armen naar 

de zijkant terwijl ze valt. Als ze neerkomt ligt haar linkerhand naast de leuning van de trap en is deze besmeurd 

met bloed. Maar op geen enkele manier is haar hand in contact gekomen met de wond of konden er bloedspet-

ters op komen.  

 Wanneer Stillson het podium oploopt voor de laatste rally, staat Sarah achter hem met de baby in haar armen. 

De baby wisselt elke keer van links naar rechts en weer terug. 

 Als Sarah in tranen bij de kliniek wegrijdt na het zien van Johnny, laat de zijkant van de auto twee rekken met 

studiolampen, een reflectiepaneel en een deel van de cameraploeg zien 

 De vorm van de zak nepbloed is zichtbaar onder het shirt van John wanneer de bodyguard van Stillson hem neer-

schiet. Ook wanneer de moeder van de moordenaar neergeschoten wordt, zie je onder haar kleren de zak nep-

bloed zitten. 

 Wanneer John aan dr. Weizak vertelt over de Dead Zone, wijzigen bepaalde dingen op de tafel van plaats, ver-

dwijnen en verschijnen weer tussen de opnames door. 

 Als de moeder van Dodd op de overloop valt na het neerschieten, zie je op haar groene sweater het bloed ver-

dwijnen. 

 Wanneer de stuntdummy van Johns balkon valt is dat erg raar: zijn witte gezicht is kort zichtbaar wanneer hij 

valt, en zodra hij op de grond belandt. 

http://www.stephenking.nl/

