
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: mooi nummer, dans op gezocht  477 
 

  POST CODE ENVY 
Choreograaf:  Joey Warren (Sept. 2013)      
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:   Lorde - Royals 
Intro:  begin direct op de eerste beat van het nummer 
Tags/Restarts:  2 tags, 1 restart 
Phrased line dance:  A, B, B, A, TAG, A, B, B, A, TAG, A with restart, A 

 
   A. 32 TELLEN 
 A1.STEP 1 – 9: 
WALK BACK 2X, CROSS ROCK-SIDE, WEAVE, FULL TURN L., TOGETHER 2X, STEP 
1.2. RV stap achter, LV stap achter 
3.&.4. RV zet gekruist achter LV, gewicht terug op LV, RV stap opzij 
5.&.6.&. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
7. draai op RV hele draai linksom en til LV iets van de vloer 
8.&.1. LV stap naast RV, RV stap naast LV, LV stap iets voor op L-diagonaal 
 
 A2. STEP 10 – 17: 
CROSS, SIDE ROCK-CROSS, & ½ TURN L., STEP, SIDE ROCK-CROSS, & POINT 
2.3.&.4. RV stap gekruist voor LV, LV zet opzij (draai terug naar muur), gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV 
&.5.6. RV kleine stap diagonaal rechts voor, draai ½ linksom en LV stap voor, RV stap voor 
7.&.8.&.1. LV zet opzij, gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV tik achter RV 
 
 A3. STEP 18 – 25: 
¾ TURN L. WITH HIP BUMPS, WEAVE WITH SWEEP, BEHIND-SIDE-CROSS 
2.3.4. draai ½ linksom en LV stap voor, draai ¼ door en RV stap opzij en duw heupen rechts, duw heupen rechts 
5.6.&.7. LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV en zwaai LV van voor naar achter 
8.&.1. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
 
 A4. STEP 26 – 32: 
CHASSE, CROSS SHUFFLE, SIDE, ½ TURN R., CROSS 
2.&.3. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij (neem kleine stapjes) 
4.&.5. LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV (neem kleine stapjes) 
6.7.8.&. RV stap opzij, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, draai ¼ door en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
 
 
  B. 16 TELLEN 
 B1. STEP 1 – 8: 
SIDE-TOUCH, SIDE-TOUCH, LOCK STEP-TOUCH, SIDE-TOUCH, SIDE-TOUCH, LOCK STEP-TOUCH 
1.&.2.&. RV stap opzij, LV tik naast RV, LV stap opzij, RV tik naast LV 
3.&.4.&. RV stap diagonaal rechts voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV tik naast RV 
5.&.6.&. LV stap opzij, RV tik naast LV, RV stap opzij, LV tik naast RV 
7.&.8.&. LV stap diagonaal links voor, RV haak achter LV, LV stap voor, RV tik naast LV 
 
 B2. STEP 9 – 16: 
STEP, ½ TURN L., ¼ TURN L. CHASSE, CROSS ROCK-¼ TURN L., STEP, STEP, ½ TURN L., STEP, STEP 
1.2. RV stap voor (laat R-heup leiden), draai ½ linksom en LV stap voor (laat L-heup leiden) 
3.&.4. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij (laat heupen leiden) 
5.&.6. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV, LV stap kleine stap linksom 
7.&.8.&. RV stap voor, draai ½ linksom en LV stap voor, RV stap voor, LV stap iets voor 
 
 

TAG. GEBEURT 2X…ACHTER DE 2E KEER A EN DE 4E KEER A 
STEP, POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT 
1.2. RV stap iets diagonaal rechts voor (knip met R-vingers) 
3.4. LV tik voor RV, LV stap gekruist voor RV, RV tik opzij, (knip met R-vingers) 
5.6. RV stap gekruist voor LV, LV tik opzij  (knip met R-vingers) 
7.8. LV stap gekruist voor RV, RV tik opzij (knip met R-vingers) 
 
 
 RESTART GEBEURT NA DE 2E TAG,  
dans A tot tel 23 laat de sweep weg en eindig met side, touch voor 8.&. 
begin nu weer met A. 
Als je aan de restart begint, stap dan de RV iets uit en stap LV normaal achter (dit maakt het iets makkelijker) 
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