
16 Bars 
 
 
Dansnummer :580 
Country  :Two wall linedance 
Choreograaf :Lidia Caladerero & Edu Roldos 
Muziek  :16 Bars – Connor Christian & Southern Gothic 
Niveau  :2 
Tellen  :64 
Tempo  :184 
2

de
  vertaling :Appaloosa Dancers 

 

Note: restart tijdens muur 3, dans tot en met tel 48 (tel 8 blok 6) en begin op nieuw 

 
1   t/m   8 Heel strut fwd, kick fwd, stomp-up together, 2 X heel fan 
1    t/m   4 RV stap op hak voor, RV zet tenen neer, LV schop voor, LV stamp naast RV 
5    t/m   8 LV hak links, LV hak terug, LV hak links, LV hak terug  (gewicht op RV) 
 
9  t/m  16 Heel strut fwd, kick fwd, stomp together, 2 X heel fan 
1    t/m   4 LV stap op hak voor, LV zet tenen neer, RV schop voor, RV stamp naast LV 
5    t/m   8 RV hak links, RV hak terug , RV hak links, RV hak terug  (gewicht LV) 
 
17 t/m 24 mod. jivewalk bkw, montery turn right flick 
1    t/m   4` RV teen tik opzij, RV stap gekruist achter LV, LV teen tik opzij, LV stap gekruist achter RV 
5    t/m   8 RV teen tik opzij, draai op LV ½ rechtsom en RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV kruis achter RB 

 
25 t/m 32 vine left toe point, ¼ turn right, travelling pivot right, step fwd 
1    t/m   4 LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV teen tik opzij 
5    t/m   8 RV stap ¼ rechtsom voor, LV stap ½ rechtsom achter, RV stap ½ rechtsom voor, LV stap voor 
 
33 t/m 40 rhythm steps with stomp up,  mod. hook combination 
1    t/m   4 RV stap voor, LV stamp naast RV (gewicht RV), LV stap achter, RV stamp naast LV (gewicht LV) 
5    t/m   8 RV schop voor, RV kruis voor LB, RV schop voor, RV sluit bij LV 
 
41 t/m 48 swivet right, ¼ turn swivet left hook, lock step fwd, step fwd, stomp-up 
1     +      2 RV draai teen rechts en LV draai hak links, RV+LV draai terug 
3     +      4 LV draai teen ¼ links en RV draai hak ¼ rechts, LV kruis voor RB 
5    t/m   8 LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV stamp naast LV (gewicht op LV) 

 
49 t/m 56 rock step fwd, pivot right, hold, rock step fwd, pivot left, hold 
1    t/m   4 RV stap voor, rock terug op LV, draai op LV  ½ rechtsom RV stap voor, rust 
5    t/m   8 LV stap voor, rock terug op RV, draai op RV ½ linksom LV stap voor, rust 
 
57 t/m 64 pivot turn left, pivot, hold, slow coaster step, stomp-up 
1    t/m   4 RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, draai op LV ½ linksom RV stap achter, rust 
5    t/m   8 LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV stamp naast LV (gewicht LV) 
 
 
Begin opnieuw 
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