
Do You Like This 

Two wall line dance 

Choreogafie: Kimberley Clarkson 

Muziek: Back in your arms again – Lorrie Morgan 

Niveau: 1 

Tempo: 120 BPM 

56 tellen 

Info: maart 2008  

Vertaling: Huib van der Veen 

 

1  t/m  8  kick 2x fwd left, coaster step, kick 2x fwd right, coaster step 

1    +    2  LV schop voor, LV schop voor 

3    &    4  LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 

5    +    6  RV schop voor, RV schop voor 

7    &    8  RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

 

6  t/m  16 rock step fwd, chasse ½ turn left, rock step fwd, chasse ½ turn right 

1    +    2  LV stap voor, rock terug op RV 

3    &    4  LV stap ¼ li-om opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om voor 

5    +    6  RV stap voor, rock terug op LV 

7    &    8  RV stap ¼ re-om opzij, & LV sluit bij RV, RV stap ¼ re-om voor 

 

17 t/m 24 run fwd, vine left, scuff 

1  t/m  4  LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor 

5  t/m  8  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap li-opzij, RV schop met hak over de vloer 

 

25 t/m 32 vine right, scuff, run bkw, touch 

1  t/m  4  RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap re-opzij, LV schop met hak over de vloer 

5  t/m  8  LV stap achter, RV stap achter, LV stap achter, RV teentik naast LV 

 

33 t/m 40 monterey  turn right (2x) 

1    +    2  RV teentik re-opzij, draai op LV ½ re-om en RV sluit bij LV 

3    +    4  LV teentik li-opzij, LV sluit bij RV 

5    +    6  RV teentik re-opzij, draai op LV ½ re-om en RV sluit bij LV 

7    +    8  LV teentik li-opzij, LV sluit bij RV 

 

41 t/m 48 run fwd, hold and clap, hip bumps left and right 

1  t/m  4  RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, rust en klap 

5  t/m  8  LV stap iets li-schuin voor heupen links, heupen links, heupen rechts, heupen rechts 

 

49 t/m 56 hip bumps, jazz box ½ turn left 

1  t/m  4  heupen links, heupen rechts, heupen links, heupen rechts 

5  t/m  8  LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap ½ li-om voor, RV sluit bij LV (gewicht op RV) 

 

Begin opnieuw 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd                                                          


