
Rose A Lee 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Preben Klitgaard 

Muziek   :Rosealee – Smokie 

Niveau   :1 

Tempo   :91 BPM 

Tellen   :48 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 

1  t/m  8   heeltouch, toetouch (2x), heeltouch, flick behind with slap, 2x stomp left and right 

1  t/m  4   LV haktik schuin voor, LV teentik naast RV, LV haktik schuin voor, LV teentik naast RV 

5  t/m  8   LV haktik schuin voor, LV zwaai achter re-been en tik met hand hak aan, LV stamp, RV stamp 

 

9  t/m  16  heeltouch, toetouch (2x), heeltouch, flick behind with slap, 2x stomp right and left 

1  t/m  4   RV haktik schuin voor, RV teentik naast LV, RV haktik schuin voor, RV teentik naast LV 

5  t/m  8   RV haktik schuin voor, RV zwaai achter li-been en tik met hand hak aan, RV stamp, LV stamp 

 

17 t/m 24  step fwd, heeltouch, toepoint bkw, heeltouch, step bkw, toepoint bkw, heeltouch fwd, touch 

1  t/m  4   LV stap voor, RV haktik voor, RV teentik achter, RV haktik voor 

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

 

25 t/m 32  heeltouch, together, heelsplit (2x) 

1  t/m  4   LV haktik schuin voor, LV sluit bij RV, LV+RV hakken uit elkaar, LV+RV hakken terug naar het midden 

5  t/m  8   LV haktik schuin voor, LV sluit bij RV, LV+RV hakken uit elkaar, LV+RV hakken terug naar het midden 

 

33 t/m 40  heeltouch, together, heelsplit (2x) 

1  t/m  4   RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV, RV+LV hakken uit elkaar, RV+LV hakken terug naar het midden 

5  t/m  8   RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV, RV+LV hakken uit elkaar, RV+LV hakken terug naar het midden 

 

41 t/m 48  ¼ turn left, stomp, ¼ turn right, stomp, ¼ left, 3x stomp on place 

1  t/m  4   LV stap ¼ linksom voor, RV stamp naast LV, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV stamp naast RV 

5  t/m  8   LV stap ¼ linksom voor, RV stamp naast LV, LV stamp op plaats, RV stamp op plaats 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd 
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