
Meet Me Down In Corpus                Dansnummer 402 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :DJ Dan & Winnie 

Muziek   :Why don’t you meet me down in corpus – Gary P. Nunn 

Niveau   :1 – 2 

Tempo   :143 BPM 

Tellen   :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note;Finish  :eind in de 7

e
 muur. Om naar de start muur te eindigen dans 1 t/m 4 en voeg toe, 

5  t/m  8   draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ½ linksom LV stap opzij, RV sluit bij LV, rust 

 
1  t/m  8   side toestrut, cross toestrut, ½ boxstep – 

1  t/m  4   RV stap op tenen opzij, RV zet hak neer, LV stap op tenen gekruist over RV, LV zet hak neer 

5  t/m  8   RV stap opij, LV sluit bij RV, RV stap achter, rust 

 

9  t/m  16  ½ boxstep, scuff, rhythm step 

1  t/m  4   LV stap opij, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop met hak over de vloer 

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

 

17 t/m 24  militaryturn left, across, hold, ½ turn right, step fwd, hold 

1  t/m  4   RV stap voor, RV+LV draai ¼ linksom, RV stap gekruist over LV, rust 

5  t/m  8   draai op RV ¼ rechtsom LV stap achter, draai op LV ¼ rechtsom RV stap opzij, LV stap voor, rust 

 

25 t/m 32  crossrock in a ¼ turn right, electricrock 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, rock terug op RV, RV stap ¼ rechtsom voor, rust 

5  t/m  8   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, rock terug op RV 

 

33 t/m 40  jazzbox with hold, slow traveling cross step, rondé 

1  t/m  4   LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap opzij, rust 

5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, LV zwaai over RV  

 

41 t/m 48  slow traveling cross step, hold, turning vine ¼ turn right, hold 

1  t/m  4   LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, rust 

 

49 t/m 56  pivotturn right, step fwd, hold, traveling pivot left, step fwd, lift 

1  t/m  4   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, rust 

5  t/m  8   draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ½ linksom LV stap voor, RV stap voor, til li knie op 

 

57 t/m 64  slow coaster cross, hold, vine right 

1  t/m  4   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV, rust 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

 

Begin opnieuw 

 

 

Aangesloten bij  St. dcwd  

 

www.appaloosadancers.nl  
 

  

http://www.appaloosadancers.nl/

