
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: leuke dans geleerd bij Hannie in Velsen 474 
 

CLAP HAPPY! 
Choreograaf:  Shaz Walton   (aug. 2013)       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64  
Muziek:   Pharrell Williams - Happy 
Intro:  snel intro!   5 tellen 

 
 1. STEP 1 – 8: 
TOE STRUT, KICK, TOUCH, KICK, TOUCH, KICK, TOUCH 
1.2. RV tik voor, laat hiel zakken 
3.4. LV schop voor, LV tik naast RV (buig knieën) 
5.6. LV schop voor (terwijl je omhoog komt), LV stap naast RV (buig knieën) 
7.8. RV schop voor, RV tik naast LV 
 
 2. STEP 9 – 16: 
KICK, BEHIND, SIDE, CROSS, KICK 2X, BEHIND, KICK 
1.2. RV schop opzij, RV stap gekruist achter LV 
3.4. LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV schop links, LV schop links 
7.8. LV stap gekruist achter RV, RV schop opzij 
 
 3. STEP 17 – 24: 
BEHIND, ¼ TURN L., SIDE, BUMP, SIDE, BUMP, SIDE, BUMP 
1.2. RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom 
3.4. RV stap opzij, zwaai heupen rechts 
5.6. gewicht terug op LV, duw heupen links 
7.8. gewicht terug op RV, duw heupen rechts 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, 1¼ TURN R., STEP 
1.2. LV stap opzij, RV stap naast LV 
3.4. LV stap opzij, RV tik naast LV 
5.6. draai ¼ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter 
7.8. draai ½ door en RV stap voor, LV stap voor 
 
 5. STEP 33 – 40: 
ROCK STEP, BACK, SWEEP, BACK, SWEEP, ROCK STEP BACK 
1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 
3.4. RV stap achter, zwaai LV van voor naar achter 
5.6. LV stap achter, zwaai RV van voor naar achter 
7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV 
 
 6. STEP 41 – 48: 
TOE, HEEL, CROSS, TOE, HEEL, CROSS, STOMP, STOMP/KICK 
1.2. RV tik naast LV, tik R-hiel op rechter diagonaal 
3.4. RV stap gekruist voor LV, LV tik naast RV 
5.6. tik L-hiel op linker diagonaal, LV stap gekruist voor RV 
7.8. RV stamp naast LV, RV stamp iets opzij en schop LV opzij 
 
 7. STEP 49 – 56: 
BEHIND, SIDE, CROSS, HITCH, TOUCH, HITCH, BEHIND, ¼ TURN L. 
1.2. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij 
3.4. LV stap gekruist voor RV, til R-been op en beweeg naar voor 
5.6. RV tik voor LV, til R-been op en beweeg naar achter 
7.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom 
 
 8. STEP 57 – 64: 
STEP, POINT, ¼ TURN L., ¼ TURN L. HITCH, JAZZ BOX 
1.2. RV stap opzij, LV tik opzij en draai je bovenlichaam naar rechter diagonaal (pose!) 
3.4. LV stap ¼ linksom, draai op LV ¼ linksom en til R-been op en beweeg naar voor 
5.6. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter 
7.8. RV stap opzij, LV stap voor 
 
GEEN TAGS OF RESTARTS….. KLAP GEWOON MEE EN BEN BLIJ ☺ 
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