
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: Dancin’ Cowgirls (door Joey gezien in Engeland en wilde hem ook graag leren) 457 
 

ROCK PAPER SCISSORS 
Choreograaf:  Maggie Gallagher 
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2-3 
Tellen:   36 
Muziek:   Katzenjammer – Rock-Paper-Scissors (van de CD A Kiss Before You Go) 
Intro:  32 tellen na de 4 drum beats (start op het woord Everything – 23 sec.) 
Tags/Restarts:  1 makkelijke tag na de 4e muur   

 
 1. STEP 1 – 8: 
OUT, OUT, CROSS ROCK, SIDE ROCK, WALK 2X, RUN BACK 3X 
1.2. RV stap rechts voor uit, LV stap links voor uit 
3.&.4.&. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV zet opzij, gewicht terug op LV 
5.6. RV stap voor, LV stap voor 
7.&.8. RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter 
 
 2. STEP 9 – 16: 
COASTER STEP, LOCK STEP, TOE-HEEL-TOUCH, & CROSS, SIDE 
1.&.2. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
3.&.4. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
5.&.6. LV tik naast RV, LV tik hak iets voor, LV tik naast RV 
&.7.8. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij 
 
 3. STEP 17 – 24: 
TOE-HEEL-TOUCH, & CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK-CROSS, & ¾ TURN R. 
1.&.2. RV tik naast LV, RV tik hak iets voor, RV tik naast LV 
&.3.&.4. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV sluit bij LV, LV stap gekruist voor RV 
5.&.6. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
&.7.&.8. LV stap iets achter, draai ¼ rechtsom en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap voor 
 
 4. STEP 25 – 32: 
& WALK, WALK, MAMBO STEP, TOE STRUT BACK, HEEL TAPS, TOE STRUT BACK, TAP 
&.1.2. LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap  voor 
3.&.4. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap naast LV 
5.&.6.&. LV zet teen achter, laat hiel zakken, RV tik hak gekruist voor LV, RV tik hak opzij 
7.&.8. RV zet teen achter, laat hiel zakken, LV tik hak voor 
 
 5. STEP 33 – 36: 
& TOUCH, & HEEL, & WALK, WALK 
&.1.&.2. LV stap naast RV, RV tik naast LV, RV stap naast LV, LV tik hak voor 
&.3.4. LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor 
 
 TAG: 
Aan het eind van de 4e muur [12], loop rechtsom een klein rondje 
¼ TURN R. 4X 
1.2.3.4. RV stap ¼ rechtsom, LV stap ¼ rechtsom, RV stap ¼ rechtsom, LV stap ¼ rechtsom 
 
 FINISH: 
In de 8e muur 
Vervang tel 16 (LV stap opzij) door LV stap ¼ linksom om op 12 uur te eindigen 
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