
Storm…, Thunder…, Sunshine! 
 
Four wall line dance 
Choreografie: Peth Colida 
Muziek: Storms never last – Dr. Hook 
Niveau: 2                                                                                                                                                              Aangesloten bij St.dcwd 
Tempo: 118 BPM 
64 tellen 
2

e
 vertaling: Huib van der Veen 

 
1  t/m   8 cross rock, chasse right, cross rock, chasse ¼ turn left 
1    +    2  RV stap gekruist over LV, rock terug op LV 
3    &    4  RV stap re-opzij, & LV sluit bij RV, RV stap re-opzij 
5    +    6  LV stap gekruist over RV, rock terug op RV 
7    &    8  LV stap li-opzij, & RV sluit bij LV, LV stap li-opzij 
 
9  t/m  16 side rock, sync. zigzag, chasse ¼ turn left 
1    +    2  RV stap re-opzij, rock terug op LV 
3    &    4  RV stap gekruist achter LV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
5    +    6  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV 
7    &    8  LV stap ¼ li-om voor, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
 
17 t/m 24 rock fwd, sync. Lockstep bkw, rondé bkw, rock bkw 
1    +    2  RV stap voor, rock terug op LV 
3    &    4  RV stap achter, & LV stap gekruist (lock) voor LV, RV stap achter 
5    +    6  LV zwaai gekruist achter RV, RV zwaai gekruist achter LV 
7    +    8  LV stap achter, rock terug op RV 
 
25 t/m 32 step fwd, hold, across, hold, twist turn ½ turn left, hold, run fwd 
1  t/m  4  LV stap voor, rust, RV stap gekruist over LV, rust 
5  t/m  8  RV+LV draai ½ li-om, rust, RV stap voor, LV stap voor 
 
33 t/m 40 rock fwd, 2x ½ turn right, rock bkw, shuffle fwd 
1  t/m  4  RV stap voor, rock terug op LV, draai op LV ½ re-om RV stap voor, draai op RV ½ re-om LV stap achter 
5    +    6  RV stap achter, rock terug op LV 
7    &    8  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
 
41 t/m 48 jazz box ¼ turn into zigzag 
1    +    2  LV stap gekruist over RV, RV stap ¼ li-om achter 
3    +    4  LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
5    +    6  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV 
7    +    8  LV stap li-opzij, RV stap voor 
 
49 t/m 56 scissor step, hold and clap (left and right) 
1  t/m  4  LV stap li-opzij, RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV, rust en klap 
5  t/m  8  RV stap re-opzij, LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV, rust en klap 
 
57 t/m 64 side rock ¼ turn, together, hold, Monterey ¼ turn right 
1  t/m  4  LV stap li-opzij, rock in ¼  terug op RV, LV sluit bij RV, rust 
5  t/m  8  RV teentik re-opzij, draai op LV ¼ re-om en RV sluit bij LV, LV teentik li-opzij, LV sluit bij RV 
 
Begin opnieuw 
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