
Just For Grins                    Dansnummer: 479 

 

Country  :Four wall line dance 
Choreografie  :James Garrison & Jean Garr 
Muziek   :Billy B Bad – George Jones 
Niveau   :1 – 2 
Tempo   :144 BPM 
Tellen   :48 
2e  vertaling  :Corry Vierhout 
 

 

1 t/m 8   kick ball change, step fwd, clap, kick ball change, step fwd, clap 
1  &    2   RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op plaats 
3   +    4   RV stap voor, klap 
5   &   6   LV schop voor, & LV sluit bij RV, RV stap op plaats 
7   +    8   LV stap voor, klap 
      
9 t/m 16  toe points, side switches, toe points, side switches    
1   +   2   RV teentik voor LV, RV teentik rechts opzij 
&3 &  4   RV sluit bij LV, LV teentik links opzij, LV sluit bij RV, RV teentik rechts opzij 
5   +   6   RV teentik voor LV, RV teentik rechts opzij 
&7 &  8   RV sluit bij LV, LV teentik links opzij, LV sluit bij RV, RV teentik rechts opzij 
 
17 t/m 24  vine right, touch, hipbumps 
1 t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 
5 t/ m 8   heupen links, heupen rechts, heupen links, heupen rechts 
 
25 t/m 32  vine left, touch, hipbumps 
1 t/m  4   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV teentik naast RV 
5 t/m  8   heupen rechts, heupen links, heupen rechts, heupen links   
 
33 t/m 40  turning vine ¼ turn right, pivotturn ¾ right, turningvine ¼ turn left 
1 t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ re-om voor, LV stap voor 
5   +    6   LV+RV draai ½ re-om, draai op RV ¼ re-om LV stap opzij,  
7   +    8   RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ li-om voor 
 
41 t/m 48  shuffle fwd, pivotturn right, shuffle fwd, pivotturn left 
1   &   2   RV stap voor, & LV sluit bij LV, RV stap voor 
3   +   4   LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om 
5   &   6   LV stap voor, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
7   +   8   RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om 
  
 
 
Begin opnieuw 
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