
No More you                               Dansnummer: 464 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Ide Ongers 

Muziek   :No more you - Ilse De Lange & Cash On Delivery 

Niveau   :2 

Tempo   :104 BPM 

Tellen    :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; Brug  :Na de 2

e
 muur (6:00) voeg je de volgende passen toe, 

1  t/m  8   siderock, traveling cross right and left 

1    +     2  RV stap opzij, rock terug op LV 

3    &    4   RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

5    +     6  LV stap opzij, rock terug op RV 

7    &    8   LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

9  t/m  16  2x montereyturn right 

1  t/m  4   RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

 
1  t/m  8   siderock, sync. vine left, siderock, coasterstep ¼ turn left 

1    +     2  RV stap opzij, rock terug op LV 

3    &    4   RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

5    +     6  LV stap opzij, rock terug op RV 

7    &    8   LV stap ¼ linksom opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij 

9  t/m  16  rockstep fwd, sync. lockstep bkw, electric rock 

1    +     2  RV stap voor, rock terug op LV 

3    &    4   RV stap achter, & LV stap gekruist (lock) voor RV, RV stap achter 

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

17 t/m 24  siderock, travelingcross, ½ turn left, shuffle fwd 

1    +     2  LV stap opzij, rock terug op RV 

3    &    4   LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

5    +     6  RV stap ¼ linksom achter, LV stap ¼ linksom opzij 

7    &    8   RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

25 t/m 32  jazzbox into chassé ½ turn left, traveling pivot, shuffle fwd 

1    +     2  LV stap gekruist over RV, RV stap achter 

3    &    4   LV stap ¼ linksom opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom voor 

5    +     6  draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ½ draai linksom LV stap voor 

7    &    8   RV stap voor, & LV schuif bij RV, LV stap voor 

33 t/m 40  jazzbox into jivewalk bkw 

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

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

41 t/m 48  jazzbox into heel ball cross, vine into heel ball cross 

1    +     2  RV stap gekruist over LV, LV stap achter 

3    &    4   RV haktik voor, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV 

5    +     6  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV 

7    &    8   RV haktik voor, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV 

49 t/m 56  siderock, jazzbox ¼ turn right, rhythm step 

1  t/m  4   RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, LV stap achter 

5  t/m  8   RV stap ¼ rechtsom opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 

57 t/m 64  rolling vine right, touch, chassé ¼ turn left, rockstep fwd 

1  t/m  4   RV stap ¼ rechtsom voor, draai op RV ½ rechtsom LV stap opzij, RV stap ¼ rechtsom opzij 

5  t/m  8   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom voor, RV stap voor, rock terug op LV 

Begin opnieuw                                                                                                                                           Aangesloten bij St. dcwd 
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