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patroon: A-A-B-A-A-B-A-A-B-A-A-A  
 
Part A: 
Side rock, behind- side- cross, side rock,  
behind- side- cross 
1    RV rock opzij                   
2    LV gewicht terug 
3    RV kruis achter 
en  LV stap opzij 
4    RV kruis over 
 
5    LV rock opzij  
6    RV gewicht terug 
7    LV kruis achter 
en  RV stap opzij 
8    LV kruis over 
 
Step, lock, step, lock, walk r,l,r,l with shakes 
9    RV stap voor 
10  LV stap gekruist achter 
11  RV stap voor 
12  LV stap gekruist achter 
 
13  RV stap voor  ) 
14  LV stap voor   )  schud je heupen 
15  RV stap voor  ) 
16  LV stap voor  ) 
 
Shuffle fwd, rock fwd, ½ shuffle turn 2x 
17 en 18 R,L,R shuffle voor 
19  LV rock voor 
20  RV gewicht terug 
 
21 en 22 L,R,L shuffle ½ draai linksom 
23 en 24 R,L,R shuffle ½ draai linksom  
 
Cross ball step l,r, jazz box with touch 
25  LV kruis over 
en  RV stap opzij 
26  LV sluit 
27  RV kruis over 
en  LV stap opzij 
28  RV sluit 
 
29  LV kruis over 
30  RV stap achter 
31  LV stap opzij  
32  RV tik tenen naast 
 
Step, lock, step, touch, ½ paddle turn  
33  RV stap voor 
34  LV stap gekruist achter 
35  RV stap voor 

 

36  LV tik tenen naast 
 
37  LV draai 1/8 rechtsom, tik tenen opzij  
38  LV draai 1/8 rechtsom, tik tenen opzij 
39  LV draai 1/8 rechtsom, tik tenen opzij 
40  LV draai 1/8 rechtsom,stap opzij 

 
 
 
Part B: 
Arm throws, hitch, hitch with side touch, side body roll,  
together, hip bumps 
1    r-arm maak cirkel beweging naar opzij en eindig met  
      je vuist voor je borst & l-arm maak cirkel beweging  
      naar opzij en eindig met je vuist voor je maag 
2    maak met beide armen gestrekt een cirkel beweging 
      en eindig tegengesteld 
en  RV hitch, r-vuist omhoog alsof je aan touw trekt 
3    RV sluit, r-vuist naar beneden 
4    LV tik tenen opzij, zwaai l-arm alsof je je been opzij gooit 
 
5    Body roll naar links 
6    RV sluit 
7    heupen naar links 
8    heupen terug 
 
Chasse, ¼ turn 2x, out- out- in- in 
9    LV stap opzij  
en  RV sluit  
10  LV stap opzij 
11  RV draai ¼ linksom, stap opzij 
12  LV draai ¼ linksom, stap opzij 
 
13  RV stap schuin voor 
14  LV stap schuin voor 
15  RV stap terug 
16  LV stap terug 
 
Wizard step fwd 3x, shuffle fwd 
17  RV stap voor 
18  LV stap gekruist achter 
en  RV stap voor 
19  LV stap voor 
20  RV stap gekruist achter 
en  LV stap voor  
 
21  RV stap voor 
22  LV stap gekruist achter 
en  RV stap voor  
23 en 24 L,R,L shuffle voor 
 
½ Pivot turn 2x, step fwd r,l, step back r,l  
25  RV stap voor 
26  LV+RV draai ½ linksom  
27  RV stap voor 
28  LV+RV draai ½ linksom 
 
29  RV stap voor     ) 
30  LV stap voor      )   schud met je lichaam 
31  RV stap achter  ) 
32  LV stap achter  ) 
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