
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: millcorner line dancers, top 20  485 
 

COUNTING STARS 
Choreograaf:  Simon Ward (Sept. 2013)      
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   80 
Muziek:   OneRepublic – Counting stars 
Intro:  32 tellen in de duidelijke beat, op de zang (38sec.) 
Restarts:  3 restarts in de muren 3,4 en 5   

 
 
 
 1. STEP 1 – 8: 
WALK 2X, SHUFFLE, PIVOT ¼ TURN R., CROSS SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, LV stap voor 
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
5.6. LV stap voor, draai ¼ rechtsom (gew. RV) 
7.&.8. LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV        [3] 
    
 2. STEP 9 – 16: 
¼ TURN L. 2X, CROSS-&-HEEL, BALL-CROSS, ¼ TURN L, BACK, CLAP 2X 
1.2. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 
3.&.4. RV stap gekruist voor LV, LV stap iets opzij, RV tik hak diagonaal rechts voor 
5.6. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
7.&.8. LV stap achter en buig knie, klap 2x in handen op schouderhoogte        [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
STEP, ½ TURN L., COASTER STEP, ¼ TURN R., HOLD, BEHIND-SIDE-CROSS 
1.2. Rv stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter 
3.&.4. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. draai ¼ rechtsom en LV stap opzij, rust 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV        [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-⅛ TURN R., WALK 2X, SHUFFLE 
1.2. LV zet opzij, geiwcht terug op RV 
3.&.4. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap ⅛ rechtsom gekruist voor RV 
5.6. RV stap voor, LV stap voor (op diagonaal) 
7.&.8. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor       [4.30] 
      
 5. STEP 33 – 40: 
PUSH/ROCK STEP WITH SWEEP, SWEEP BACK, BACK ⅛ L., ROLLING VINE WITH DRAG, TOUCH BEHIND 
1.2. LV zet voor, gewicht terug op RV en zwaai LV uit 
3.4. LV zet achter en zwaai RV uit, RV stap achter 
5.6.7. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achcter, draai ¼ door LV stap opzij en sleep RV tot naast LV 
8. RV tik teen gekruist achter LV (kijk scherp naar links, laat L-schouder zakken en duw R-schouder omhoog) [3] 
 
* R3 *[9] Tijdens de 5e muur: de muziek word langzamer tijdens de tellen 33 t/m 39 tel 40 is een rusttel (je staat dan met  

je RV getikt achter je LV). Als de muziek weer start maak je een ¼ draai rechtsom om op [12] weer opnieuw te 
beginnen.  

 
 6. STEP 41 – 48: 
POINT, TOUCH BEHIND, ¼ TURN R. 2X, BEHIND-SIDE-CROSS, HOLD, BALL-CROSS 
1. RV tik teen opzij (kijk recht vooruit en relax de schouders) 
2. RV tik gekruist achter LV (laat L-schouder zakken en duw R-schouder omhoog) 
3.4. RV stap ¼ rechtsom, draai ¼ door en LV stap opzij 
5.&.6. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
7.&.8. rust, LV stap iets opzij, RV stap gekruist voor LV          [9] 
     
 
 
 
 
 
 



Vervolg “COUNTING STARS” 
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 7. STEP 49 – 56: 
SIDE ROCK, BEHIND-¼ TURN R.-STEP, BALL-¼ TURN R. WITH HITCH, BEHIND, ¼ TURN L. SHUFFLE 
1.2. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom, LV stap voor 
&.5. RV stap naast LV, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij 
6. RV stap gekruist achter LV 
7.&.8. draai ¼ linksom en LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor        [12] 
  
 8. STEP 57 – 64: 
ROCK STEP, ½ TURN TRIPPLE STEP R., ¼ TURN R., BEHIND, ¼ TURN L. SHUFFLE 
1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap ¼ rechtsom naast LV, LV stap naast RV, RV stap ¼ rechtsom door 
5. draai ¼ rechtsom en LV stap opzij (laat L-schouder zakken en duw R-schouder omhoog) 
6. RV stap gekruist achter LV (laat R-schouder zakken en duw L-schouder omhoog) 
7.&.8. LV stap ¼ linksom, RV sluit bij LV, LV stap voor          [6] 
   
 * R1 *[6]   Tijdens de 3e muur: dans t/m tel 64 en begin de dans opnieuw 
 
 9. STEP 65 – 72: 
ROLL HIPS STEPPING IN A CIRCLE FORMAT 
STEP, ½ TURN L. CROSS, ¼ TURN L. STEP, ¼ TURN L. CROSS, STEP, ¼ LEFT CROSS, ¼ TURN L. STEP, STEP 
1.2. RV stap voor, draai ½ linksom en LV stap gekruist voor RV 
3.4. draai ¼ door en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap gekruist voor RV 
5.6. RV stap voor, draai ¼ linksom en LV stap gekruist voor RV 
7.8. draai ¼ door en RV stap voor, LV stap voor          [12] 
Note: Tijdens bovenstaand rol je met je heupen op iedere stap voor de styling 
 
* R2 *[6]        Tijdens de 4e muur: dans t/m tel 72 en begin de dans opnieuw 
 
 10. STEP 73 – 80: 
JAZZ BOX ¼ TURN R., CROSS, POINT, ½ TURN L.-BALL-¼ TURN L. 
1.2.3.4. RV stap gekruist voor LV, draai ¼ rechtsom en LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor 
5.6. RV stap gekruist voor LV, LV tik teen opzij  
7.&.8. draai ½ linksom en LV stap naast RV, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom voor       [6] 
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