
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: gezien op de western experience  480 
 

ROUND & ROUND 
Choreograaf:  Guyton Mundy & Will Craig dec. 2013      
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   80 
Muziek:   Miley Cyrus feat. Nelly – 4x4 
Intro:  4 tellen 
Phrased line dance:  A, B, C, A, B, C, A, B, B, B, C, A, B, B 

 
 
 
EERSTE OPSTELLING: 
Je hebt je armen gebogen zodat de A’s linkerarm gehaakt is in B’s linkerarm 
Bij start van de dans staan de A’s naar [6] en de B’s naar [12] 
 
 
 
DEEL A:   32 TELLEN, CONTRA STYLE 2 MUREN, A EN B MAKEN DEZELFDE STAPPEN 
 1. STEP 1 – 8: 
Maak een 1½ draai CCW. Je staat met de linkerarmen gehaakt met degene die naast je staat en naar de andere kant kijkt 
WALK, SHUFFLE, WALK, SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, LV stap voor (start je 1½ draai)  
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor (vervolg je draai) 
5.6. LV stap voor, RV stap voor (vervolg je draai) 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor (maak je draai af) 
 
 2. STEP 9 – 16: 
Op dit punt laat je je partners arm los en tijdens de behind-side-cross kruis je voor je partner langs 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
 
 3. STEP 17 – 24: 
Maak een 1½ draai CCW. Je staat met de linkerarmen gehaakt met degene die naast je staat en naar de andere kant kijkt 
WALK, SHUFFLE, WALK, SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, LV stap voor (start je 1½ draai)  
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor (vervolg je draai) 
5.6. LV stap voor, RV stap voor (vervolg je draai) 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor (maak je draai af) 
 
 4. STEP 25 – 32: 
Op dit punt laat je je partners arm los en tijdens de behind-side-cross kruis je voor je partner langs 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
 
 
NOTE: AAN HET EIND VAN DEEL A MAKEN DE A’S EN B’S OM DE BEURT EEN BEHIND- ¼ TURN L.-¼ TURN L. OP DE 
TELLEN 7.&.8. ZODAT JE ALLEMAAL DE ZELFE KANT WEER OP KOMT TE STAAN. EERST DE A’S DAN DE B’S ENZ. 
 
 
 
 

 



Vervolg “ROUND AND ROUND” 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: gezien op de western experience  480 
 

 
DEEL B:   32 TELLEN, IEDEREEN STAAT DEZELFDE KANT OP 
 1. STEP 1 – 8: 
KICK-BALL-STEP, HEEL TWIST, HEEL-UP-DOWN, KICK & LOCK STEP, KICK & LOCK STEP 
1.&.2. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap voor 
&.3.&.4. draai hielen links, draai hielen terug, til L-hiel op, laat L-hiel zakken (gew. LV) 
5.&.6.&. RV schop voor, RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
7.&.8.&. LV schop voor, LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor 
 
 2. STEP 9 – 16: 
HAND CLAPS KNEE SLAPS, ELBOW CLAP ELBOW CLAP, HOP HOP 
1.&. RV stap voor en klap in handen, til L-knie op en sla met R-hand op L-knie 
2.&. LV stap voor en klap in handen, til R-knie op en sla met L-hand op R-knie 
3.&.4. RV stap achter en klap in handen, Sla met R-hand op R-dij, breng L-hand naar R-elleboog 
5.&.6. breng R-hand naar beneden om L-hand te klappen, til R-hand omhoog zo dat je elleboog in je L-hand ligt, breng 

R-hand naar beneden om L-hand te klappen 
7.8. kleine sprong naar achter op RV en duw armen naar voren, kleine sprong naar achter op RV en duw armen naar voren 
 
 3. STEP 17 – 24: 
STEP, HITCH, COASTER STEP, JAZZBOX ½ TURN L. 
1.2.3. LV stap voor, til R-knie op, RV stap achter 
&.4. LV stap naast RV, RV stap voor 
5.6. LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
7.8. draai ¼ door en LV stap voor, RV stap voor 
 
 4. STEP 25 – 32: 
LOCK-STEP-STEP-LOCK, WALK 2X, CROSS, COASTER STEP, STEP 
1.&.2.&. LV haak achter RV, RV stap voor, LV stap voor, RV haak achter LV 
3.4.5. LV stap voor, RV stap voor, LV stap gekruist voor RV 
6.&.7.8. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor 
 
 
 
 
DEEL C:  16 TELLEN, IEDEREEN STAAT DEZELFDE KANT OP 
 1. STEP 1 – 8: 
WALK 2X, ¼ TURN L. SIDE ROCK WITH CROSS, ¼ TURN R., ½ TURN R., SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, LV stap voor 
&.3.4. draai ¼ linksom en RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
5.6. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
 
 2. STEP 9 – 16: 
WALK 2X, ¼ TURN L. SIDE ROCK WITH CROSS, ¼ TURN R., ½ TURN R., SHUFFLE 
1.2. RV stap voor, LV stap voor 
&.3.4. draai ¼ linksom en RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV 
5.6. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
 
NOTE: AAN HET EIND VAN DEEL C, MAKEN DE A’S OF B’S EEN SHUFFLE HALVE DRAAI RECHTSOM OP  
DE TELLEN 7.&.8. EN HAAK LINKER ARMEN OM DEEL A TE KUNNEN DOEN EERST DE B’S DAN DE A’S ENZ. 

 
 
 


	ROUND & ROUND
	Choreograaf:  Guyton Mundy & Will Craig dec. 2013
	Soort:   2 muurs lijndans
	Niveau:  2
	Tellen:   80
	Muziek:   Miley Cyrus feat. Nelly – 4x4
	Intro:  4 tellen
	Phrased line dance:  A, B, C, A, B, C, A, B, B, B, C, A, B, B
	EERSTE OPSTELLING: Je hebt je armen gebogen zodat de A’s linkerarm gehaakt is in B’s linkerarm
	Bij start van de dans staan de A’s naar [6] en de B’s naar [12]
	Deel A:   32 tellen, contra style 2 muren, A en B maken dezelfde stappen
	1. step 1 – 8:
	Maak een 1½ draai CCW. Je staat met de linkerarmen gehaakt met degene die naast je staat en naar de andere kant kijkt

	Walk, shuffle, walk, shuffle
	1.2. RV stap voor, LV stap voor (start je 1½ draai)
	3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor (vervolg je draai)
	5.6. LV stap voor, RV stap voor (vervolg je draai)
	7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor (maak je draai af)

	2. step 9 – 16:
	Op dit punt laat je je partners arm los en tijdens de behind-side-cross kruis je voor je partner langs

	Side rock, behind-side-cross, side rock, behind-side-cross
	1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV
	3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
	5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV
	7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV

	3. step 17 – 24:
	Maak een 1½ draai CCW. Je staat met de linkerarmen gehaakt met degene die naast je staat en naar de andere kant kijkt

	Walk, shuffle, walk, shuffle
	1.2. RV stap voor, LV stap voor (start je 1½ draai)
	3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor (vervolg je draai)
	5.6. LV stap voor, RV stap voor (vervolg je draai)
	7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor (maak je draai af)

	4. step 25 – 32:
	Op dit punt laat je je partners arm los en tijdens de behind-side-cross kruis je voor je partner langs

	Side rock, behind-side-cross, side rock, behind-side-cross
	1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV
	3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV
	5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV
	7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV

	Note: Aan het eind van deel A maken de A’s en B’s om de beurt een behind- ¼ turn l.-¼ turn l. op de tellen 7.&.8. zodat je allemaal de zelfe kant weer op komt te staan. Eerst de A’s dan de B’s enz.
	Deel B:   32 tellen, iedereen staat dezelfde kant op
	1. step 1 – 8:
	Kick-ball-step, heel twist, heel-up-down, kick & lock step, kick & lock step
	1.&.2. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap voor
	&.3.&.4. draai hielen links, draai hielen terug, til L-hiel op, laat L-hiel zakken (gew. LV)
	5.&.6.&. RV schop voor, RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor
	7.&.8.&. LV schop voor, LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor

	2. step 9 – 16:
	Hand claps knee slaps, elbow clap elbow clap, hop hop
	1.&. RV stap voor en klap in handen, til L-knie op en sla met R-hand op L-knie
	2.&. LV stap voor en klap in handen, til R-knie op en sla met L-hand op R-knie
	3.&.4. RV stap achter en klap in handen, Sla met R-hand op R-dij, breng L-hand naar R-elleboog
	5.&.6. breng R-hand naar beneden om L-hand te klappen, til R-hand omhoog zo dat je elleboog in je L-hand ligt, breng R-hand naar beneden om L-hand te klappen
	7.8. kleine sprong naar achter op RV en duw armen naar voren, kleine sprong naar achter op RV en duw armen naar voren

	3. step 17 – 24:
	Step, hitch, coaster step, jazzbox ½ turn l.
	1.2.3. LV stap voor, til R-knie op, RV stap achter
	&.4. LV stap naast RV, RV stap voor
	5.6. LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter
	7.8. draai ¼ door en LV stap voor, RV stap voor

	4. step 25 – 32:
	Lock-step-step-lock, walk 2x, cross, coaster step, step
	1.&.2.&. LV haak achter RV, RV stap voor, LV stap voor, RV haak achter LV
	3.4.5. LV stap voor, RV stap voor, LV stap gekruist voor RV
	6.&.7.8. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor

	Deel C:  16 tellen, iedereen staat dezelfde kant op
	1. step 1 – 8:
	Walk 2x, ¼ turn l. side rock with cross, ¼ turn r., ½ turn r., shuffle
	1.2. RV stap voor, LV stap voor
	&.3.4. draai ¼ linksom en RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV
	5.6. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor
	7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor

	2. step 9 – 16:
	Walk 2x, ¼ turn l. side rock with cross, ¼ turn r., ½ turn r., shuffle
	1.2. RV stap voor, LV stap voor
	&.3.4. draai ¼ linksom en RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV
	5.6. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor
	7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor

	Note: Aan het eind van deel C, maken de A’s of B’s een shuffle halve draai rechtsom op  de tellen 7.&.8. en haak linker armen om deel A te kunnen doen Eerst de B’s dan de A’s enz.


