
 

Tango With The Sheriff                   Dansnummer 410 

 

Country    :Four wall line dance 
Choreografie  :Adrian Churm 
Muziek   :Cha Tango – Dave Sheriff 
Niveau   :1 
Tempo   :112 BPM 
Tellen   :48 
2e vertaling  :Corry Vierhout 
    

 
1  t/m  8   boxstep 
1  t/m  4   LV stap voor, rust, RV stap opzij, LV sluit bij RV 
5  t/m  8   RV stap achter, rust, LV stap opzij, RV sluit bij LV 
 
9  t/m 16   side, drag, stomp right, side, drag, stomp left 
1  t/m  4   LV stap opzij, RV sleep op tenen naar LV, RV stamp op de plaats 
5  t/m  8   RV stap opzij, LV sleep op tenen naar RV, LV stamp op de plaats 
 
17 t/m 24   crossrock, step fwd, hold, crossrock, step fwd, hold 
1  t/m  4   LV stap gekruist over RV, rock terug op RV, LV stap voor, rust 
5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, rock terug op LV, RV stap voor, rust 
 
25 t/m 32   jazzbox ¼ turn left, jazzbox 
1  t/m  4   LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap ¼ linksom opzij, RV stap voor 
5  t/m  8   LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap opzij, RV stap voor 
 
33 t/m 40   zigzag right, rondé, vine left, side touch 
1  t/m  4    LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV zwaai achter LV door 
5  t/m  8    RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, LV teentik opzij 
 
41 t/m 48   across, flick, across, flick, rockstep fwd, step fwd, together 
1     +     2   LV stap gekruist over RV, RV schop met gebogen knie zijwaarts 
3     +     4   RV stap gekruist over LV, LV schop met gebogen knie zijwaarts 
5  t/m   8   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap voor, RV sluit bij LV 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
Aangesloten bij  St.dcwd 
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