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Lunges 
1   LV rock gekruist voor 
en RV gewicht terug 
2   LV sluit              
3   RV rock gekruist voor 
en LV gewicht terug 
4   RV sluit 
 
5   LV rock gekruist voor 
en RV gewicht terug  
6   LV sluit 
7   RV rock gekruist voor 
en LV gewicht terug 
8   RV tik opzij 
 
½ Turning sailors (r & l) 
9    RV tik voor 
10  RV tik opzij 
11  RV kruis achter, ¼ 
rechtsom              
en  LV stap opzij, ¼ 
rechtsom   
12  RV stap opzij 
 
13  LV tik voor 
14  LV tik voor 
15  LV kruis achter, ¼ 
linksom 
en  RV stap opzij, ¼ 
linksom    
16  LV stap opzij 
 
Kick and roll 
17  RV kick   
en  RV sluit op bal van de  
      voet  
18  LV stap voor 
19  RV knie op 
20  RV stap schuin voor 
Je staat nu tussen twee 
personen in de rij 
tegenover je 
 
21  LV kick 
en  LV sluit op bal van de  
      voet 
22  RV stap voor 
23  LV knie op 
24  LV stap schuin voor 
Je staat nu tegenover 
iemand in de volgende rij 

 
 
Swivels, hops with ¼ turns 
25  RV stap voor, swivel 
rechts 
26  LV stap voor, swivel 
links 
27  RV stap voor, swivel 
rechts 
28  LV stap voor, swivel 
links 
 
en  RV hop voor   
29  LV stap naast, heupen   

voor - armen achter 
en  RV hop achter, ¼ l-om 
30  LV stap naast, armen  

voor 
en  RV hop voor 
31  LV stap naast, heupen  

voor - armen achter    
en  RV hop achter, ¼ l-om 
32  LV stap naast, armen  

voor 
 
Hop & shake                   
en  RV hop voor 
33  LV hop voor 
34  klap 
en  RV hop voor 
35  LV hop voor 
36  klap 
 
en  RV hop voor 
37  LV hop voor 
en  RV hop voor 
38  LV hop voor 
en  RV hop voor 
39  LV hop voor 
40  klap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¼ turns & claps 
41  LV stap ¼ draai rechtsom 
42  klap tegen handen van  
      persoon tegenover je 
43  RV stap ¼ draai rechtsom  
44  klap tegen handen van  
      persoon tegenover je   
45  LV stap ¼ draai rechtsom 
46  klap tegen handen van  
      persoon tegenover je 
47  RV stap ¼ draai rechtsom  
48  klap tegen handen van  
     persoon tegenover je   
je bent nu rechts om de 
persoon heen gedraaid waar je 
tegenover staat. 
 
begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


