
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 467 
 

BLURRED LINES 
Choreograaf:  Rachael McEnaney & Arjay Centeno     (April 2013)    
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  3 
Tellen:   64 
Muziek:   Robin Thicke – Blurred lines 
Intro:  32 tellen vanaf start van het nummer  

 
 1. STEP 1 – 9: 
HITCH, SIDE SLIDE, BEHIND SWEEPING R., BEHIND-SIDE-CROSS, ¼ TURN L., STEP, MAMBO WITH ¼ TURN L. 
1.2.3. Til R-knie op, RV grote stap opzij en sleep LV tot naast RV, LV stap gekruist achter RV en zwaai RV van voor naar achter 
4.&.5. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV  
(Styling: tijdens de behind-side-cross, buig knieën en zak iets door) 
6.7. LV stap ¼ linksom, RV stap voor 
8.&.1. LV zet voor, gewicht terug op RV, draai ¼ linksom en LV stap opzij      [6] 
 
 2. STEP 10 – 17: 
TOUCH, SIDE, KICK-BALL-STEP, WALK 2X, PIVOT ¼ TURN R. WITH CROSS 
2.3. RV tik naast LV, RV stap opzij 
4.&.5. LV schop voor, LV stap naast RV, RV stap voor 
6.7. LV stap voor, RV stap voor 
8.&.1. LV stap voor, draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist voor RV       [9] 
 
 3. STEP 18 – 25: 
SIDE, SLIDE, BEHIND-SIDE ROCK, CROSS, SIDE, BEHIND-SIDE ROCK 
2.3. RV grote stap opzij, sleep LV tot naast RV 
4.&.5. LV stap gekruist achter RV, RV zet opzij, gewicht terug op LV 
6.7. RV stap gekruist voor LV, LV stap opzij 
8.&.1. RV stap gekruist achter LV, LV zet opzij, gewicht terug op RV           [9] 
 
 4. STEP 26 -32: 
CROSS, SIDE, SAILOR ¼ TURN L. INTO ¾ BALL TURN L. 
2.3. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
4.&.5. LV stap gekruist achter RV, draai ⅛ linksom en RV stap naast LV, draai ⅛ door en LV stap voor 
&.6.&.7.&.8. RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom, RV stap naast LV, LV stap ¼ linksom    
(Styling: maak hiervan een vloeiende beweging alsof je danst rond een schoudertas aan je linkerkant ;-) )       [9] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
SIDE, HIP ROLL, SWIVEL L. HEELS-TOES-HEELS, SWIVEL R. HEELS-TOES, KICK 
1.2.3. RV stap opzij en duw heupen rechts, draai je heupen in 2 tellen tegen de klok in en eindig met heupen en gewicht rechts 
4.&.5. draai hielen links, draai tenen links, draai hielen links 
6.7.8. draai hielen rechts, draai tenen rechts, LV schop voor        [9] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
TOGETHER-POINT, HITCH-BEHIND, POINT, HITCH-BEHIND, POINT, HITCH-BEHIND, CHASSE ¼ TURN L. 
&.1.&.2. LV stap naast RV, RV tik opzij (of schop opzij), til R-knie op, RV stap gekruist achter LV 
3.&.4. LV tik opzij (of schop opzij), til L-knie op, LV stap gekruist achter RV 
5.&.6. RV tik opzij (of schop opzij), til R-knie op, RV stap gekruist achter LV 
7.&.8. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom           [6] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
PIVOT ¾ L. WITH SWEEP, CROSS-BACK-TOGETHER, WALK 3X 
1.2.3. RV stap voor, draai ¾ linksom (gew. LV), zwaai RV van achter naar voor 
4.&.5. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap naast LV 
6.7.8. LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor         [9] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
SWIVEL ½ TURN R., WALK 2X, ¼ TURN L. WITH HIP BUMPS, BALL-CROSS, UNWIND 
&.1. draai ¼ rechtsom terwijl je je R-hiel naar LV draait, draai ¼ door terwijl je je L-hiel naar buiten draait (gew. LV) 
2.3. RV stap voor, LV stap voor 
4.&.5.&.6. draai ¼ linksom en duw R-heup rechts omhoog, RV tik opzij en duw heupen rechts in het midden, duw heupen 

rechts beneden, duw heupen rechts in het midden, duw heupen rechts beneden  
(4.&.5. is een C beweging, probeer tijdens 5.&.6.de knieën me te bewegen) 

&.7.8. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV, draai een half linksom (gew. LV)        [6] 
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