
Streamlinin’                            Dansnummer 421 

 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Chris & Richard Hodgson 

Muziek   :Southern streamline – John Fogerty 

Niveau   :1 – 2  

Tempo   : 

Tellen   :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   modified lockstep, step fwd (right and left) 

1  t/m  4   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor,  LV zwaai naar voor 

5  t/m  8   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV zwaai naar voor 

 

9  t/m  16  vine right, together, slow applejacks 

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

5    +    6   RV+LV draai re-tenen naar links en li-hak naar links, RV+LV draai re-hak naar midden         

                                               en li-tenen terug naar midden 

7    +    8   RV+LV draai re-tenen naar links en li-hak naar links, RV+LV draai re-hak naar midden         

                                               en li-tenen terug naar midden 

 

17 t/m 24  turning vine ½ turn left, vine right, together 

1  t/m  4   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, draai op LV ½ linksom  

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

 

25 t/m 32  slow applejacks, vine left, touch 

1    +    2   RV+LV draai re-tenen naar links en li-hak naar links, RV+LV draai re-hak naar midden         

                                               en li-tenen terug naar midden 

3    +    4   RV+LV draai re-tenen naar links en li-hak naar links, RV+LV draai re-hak naar midden         

                                               en li-tenen terug naar midden 

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

 

33 t/m 40  lockstep, step fwd, hold, mambo rock fwd, hold 

1  t/m  4   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, rust 

5  t/m  8   LV stap voor, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 

 

41 t/m 48  lockstep, step bkw, hold, mambo rock bkw, hold 

1  t/m  4   RV stap achter, LV stap gekruist (lock) voor RV, RV stap achter, rust 

5  t/m  8   LV stap achter, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 

 

49 t/m 56  heel dig, lift with slaps, lockstep, step ½ turn left with a lift 

1  t/m  4   RV haktik voor, til re-knie op tik re-hand op knie, RV haktik voor, til re-knie op tik re-hand op knie 

5  t/m  8   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, draai op RV ½ linksom til li-knie op 

 

57 t/m 64  heel dig, lift with slaps, lockstep, step ½ turn left with a lift 

1  t/m  4   LV haktik voor, til li-knie op tik li-hand op knie, LV haktik voor, til li-knie op tik li-hand op knie 

5  t/m  8   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, draai op LV ½ linksom til re-knie op 

 

Begin opnieuw 

                                                                                                                                                                       Aangesloten bij St.dcwd 
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