
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 444 
 

KING OF APOLOGY 
Choreograaf:  Séverine Fillion 
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   Jana Kramer – King of apology 
Intro:  start op de lyrics ( na one, two, three, four…) 
Tags/Restarts:  Één restart in de 1e muur (na tel 54) en één tag aan het eind van de 2e muur 

 
 1. STEP 1 – 8: 
POINT, HITCH, CROSS, HOLD, KICK BALL CROSS, HOLD 
1.2.3.4. LV tik opzij, til L-knie op, LV stap gekruist voor RV, rust 
5.6.7.8. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, rust [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
HEEL BOUNCE 2X ½ TURN R., KICK, STOMP UP, STOMP, SWIVET 
&.1.&.2. unwind ¼ rechtsom en laat hielen zakken, unwind ¼ rechtsom en laat hielen zakken 
3.4. RV schop voor, RV stamp naast LV (gew. LV) 
5.6. RV schop rechts achter, RV stamp naast LV 
7.8. draai R-tenen naar rechts en L-hiel naar links, draai terug naar center  [6] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
VINE ¼ TURN R. WITH SCUFF, PIVOT ¾ TURN R., STOMP UP, STOMP 
1.2.3.4. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom, LV veeg hak over de vloer 
5.6. LV stap voor, draai ¾ rechtsom (gew. RV) 
7.8. LV stamp naast RV, LV stamp voor [6] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
HEEL TWIST WITH HIP BUMPS, HEEL TWIST WITH HIP BUMPS ½ TURN R. 
1.2.3.4. draai hielen links en duw heup voor, rust, draai hielen rechts en duw heup achter, rust 
5.6. draai hielen links en duw heup voor, draai hielen rechts en duw heupen achter 
7.8. draai hielen links en draai ½ rechtsom, rust (gew. LV) [12] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
ROCK BACK (JUMPING), STOMP 2X, HEEL, HITCH, STEP BACK, HOLD 
1.2.3.4. RV spring iets achter en LV schop voor, gewicht terug op LV, RV stamp voor, LV stamp voor 
5.6.7.8. RV zet hak voor, breng je gewicht op RV en til L-knie op, LV stap achter, rust [12] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
ROCK BACK, HEEL GRIND (2X) 
1.2.3.4. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV zet hak voor en draai tenen rechts, LV stap opzij 
5.6.7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV zet hak voor en draai tenen rechts, LV stap opzij [12] 
 
 7. STEP 49 - 56: 
ROCK BACK, PIVOT ½ TURN L., HEEL GRIND, ROCK BACK 
1.2.3.4. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV stap voor, draai ½ linksom (gew. LV) 
5.6.7.8. RV zet hak voor en draai tenen rechts, LV stap opzij, RV zet achter, gewicht terug op LV [6] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
STEP, FULL TURN R., SCUFF, SIDE STEP, TOUCH WITH CLAP, SIDE STEP, TOUCH WITH CLAP 
1.2.3.4. RV stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor, LV veeg hak over de vloer 
5.6.7.8. LV stap opzij, RV tik naast LV (klap), RV stap opzij, LV tik naast RV (klap) [6] 
 
RESTART+: 
In de 1e muur dans t/m tel 52 (½ turn l.)  
Stap dan met RV voor, houd 1 tel rust en begin de dans opnieuw 
 
TAG: 
Aan het eind van de 2e muur dans onderstaand en begin daarna de dans opnieuw 
VINE WITH TOUCH 2X 
1.2.3.4. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV tik naast LV 
5.6.7.8. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV tik naast RV 
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