
Country’s Really Big These Days 
 
Four wall line dance 
Choreografie: Tilly Beraadt 
Muziek: Country’s really big these days > Lee Kernaghan 
Niveau: 1 
32 tellen 

let op: na 6x de hele dans te hebben gedaan komt er een bridge. 
1  t/m  16 2x charlestonkick with clap, vine right, touch, vine left, touch 
1  t/m  4          RV stap voor, LV schop voor en klap, LV stap achter, RV teentik achter 
5  t/m  8          RV stap voor, LV schop voor en klap, LV stap achter, RV teentik achter 
 
1  t/m  4          RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap re-opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m  8          LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap li-opzij, RV teentik naast LV 

 
 
1  t/m  8         2x shuffle fwd, pivotturn left, shuffle fwd 
1   &   2          RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
3   &   4          LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 
5   +    6          RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om 
7   &   8          RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
 
9  t/m  16       rockstep fwd, ¾ turn tripplestep left, rockstep fwd, coasterstep 
1   +    2          LV stap voor, rock terug op RV 
3   &   4          LV tripplestep ¾ draai li-om (L,R,L) 
5   +    6          RV stap voor, rock terug op LV 
7   &   8          RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 
 
17 t/m 24       2x kick ball change, 2x militaryturn 
1   &   2          LV schop voor, & LV zet naast RV, RV stap op plaats 
3   &   4          LV schop voor, & LV zet naast RV, RV stap op plaats 
5  t/m  8          LV stap voor, LV+RV draai ¼ re-om, LV stap voor, LV+RV draai ¼ re-om 
 
25 t/m 32       rockstep fwd, coasterstep, heelswitches, toetouch 
1   +    2          LV stap voor, rock terug op RV 
3   &   4          LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
5   &   6          RV haktik voor, & RV zet terug bij LV, LV haktik voor 
&  7 + 8          & LV zet terug bij RV, RV haktik voor, RV teemtik naast LV 
 
 
Begin opnieuw 
 

 

 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd  
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