
Is This Love                             Dansnummer 401 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Patricia Scott 

Muziek   :Is this love – Dave Sheriff 

    If is this love – Deana Carter 

Niveau   :2 – 3 

Tempo   :160 BPM 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
1  t/m  8   stomps, kicks fwd, slow coasterstep, hold and clap  

1  t/m  4   RV stamp op plaats, RV stap op plaats, RV schop voor, RV schop voor 

5  t/m  8   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, rust en klap 

 

9  t/m  16  stomps, kicks fwd, slow coasterstep, hold and clap 

1  t/m  4   LV stamp op plaats, LV stamp op plaats, LV schop voor, LV schop voor 

5  t/m  8   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap voor, rust en klap 

 

17 t/m 24  cross heelgrind into vine left 

1    +    2   RV stap op hak gekruist over LV (tenen naar binnen) 

3    +    4   LV stap opzij (re-tenen draaien terug), RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij 

5    +    6   RV stap op hak gekruist over LV (tenen naar binnen) 

7    +    8   LV stap opzij (re-tenen draaien terug), RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij 

 

25 t/m 32  rockstep fwd, heeljack, jumping jack, ½ twistturn left, hold 

1  +  2  &  RV stap voor, rock terug op LV, & RV stap iets schuin achter 

3    &    4   LV haktik schuin voor, & LV sluit bij RV, RV sluit bij LV 

5    +     6  LV+RV spring uit elkaar, LV+RV terug naar elkaar (RV gekruist over LV) 

7    +     8  LV+RV draai op Re-hak en Li-teen ½ linksom, rust 

 

33 t/m 40  stomp together, traveling toe and heel swivel (right and left) 

1    +     2  RV stamp naast LV (tenen naar binnen), RV draai tenen naar buiten 

3    +     4  RV draai hak naar buiten, RV draai tenen naar buiten 

5    +     6  LV stamp naast RV (tenen naar binnen), LV draai tenen naar buiten 

7    +     8  LV draai hak naar buiten, LV draai tenen naar buiten 

 

41 t/m 48  turning zigzag ¼ turn left, stomp together, clap 2x, stomp together 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom voor 

5  t/m  8   RV stamp naast LV, klap, klap, LV stamp naast RV 

 

49 t/m 56  heelswitches with holds, moddified turning heelswithes 

1  +  2  &  LV haktik voor, rust, & LV sluit bij RV 

3  +  4  &  RV haktik voor, rust, & RV sluit bij LV 

5  & 6  &   LV haktik voor, & LV stap 1/8 li-om sluit bij RV, RV haktik voor, & RV stap 1/8 li-om sluit bij LV 

7  & 8  &   LV haktik voor, & LV stap 1/8 li-om sluit bij RV, RV haktik voor, & RV stap 1/8 li-om sluit bij LV 

 

57 t/m 64  polkasteps with holds and snap fingers (left and right) 

1  +  2  &  LV stap schuin voor in 3
e
 v.positie, rust en knip vingers, & RV sluit bij LV 

3    +    4   LV stap schuin voor in 3
e
 v.positie, rust en knip vingers 

5  +  6  &  RV stap schuin voor in 3
e
 v.positie, rust en knip vingers, & LV sluit bij RV 

7    +    8   RV stap schuin voor in 3
e
 v.positie, LV sluit bij RV en kinp vingers 
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