
The Three R's 

 
Country  :Two wall line dance 
Choreografie : Jan Wyllie 
Muziek  : Renegades, Rebels and Roques > Tracy Lawrence                                      
Tempo  : 160 BPM 
Niveau  : 2                                                                                                                                                    Aangesloten bij St. dcwd 
Tellen  :68 

Note  :Bridge: aan het einde van de 2e keer (je staat dan naar de startmuur) 
1  t/m  8  Slow Chassé right, Touch, Slow Chassé left, Touch 
1    +    2  RV stap re-opzij, LV sluit aan bij RV, RV stap re-opzij, LV teentik naast RV 
3    +    4  LV stap li-opzij, RV sluit aan bij LV, LV stap li-opzij, RV teentik naast LV 

 
 
1  t/m  8   Hipbumps, hold, vine right, touch 
1  t/m  4  RV stap re-opzij en heupen naar rechts, heupen rechts, LV stap li-opzij en heupen naar links, rust 
5  t/m  8  RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV sta re-opzij, LV teentik naast RV 

9 t/m 16  Hipbumps, hold, ¼ turning vine left, scuff fwd 
1  t/m  4  LV stap li-opzij en heupen naar links, heupen links, RV stap re-opzij en heupen rechts, rust 
5  t/m  8  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ li-om naar voor, RV scuff naar voor 

17 t/m 24  Triangel (2x) 
1  t/m  4  RV stap schuin rechts voor op hak, LV stap schuin links voor op hak 
                              RV stap terug naar het midden, LV stap terug naar het midden 
5  t/m  8  RV stap schuin rechts voor op hak, LV stap schuin links voor op hak 
                              RV stap terug naar het midden, LV stap terug naar het midden 

25 t/m 32  Rockstep fwd, shuffle bkw, step bkw, hold, rockstep bkw 
1   +    2   RV stap voor, rock terug op LV 
3   &   4   RV stap achter, & LV schuif bij RV, RV stap achter 
5  t/m  8  LV stap achter, rust, RV stap achter, rock terug op LV 

33 t/m 40  Shuffle fwd, lockstep fwd, scuff, militaryturn left 
1   &   2   RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
3   +    4  LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV 
5  t/m  8  LV stap voor, RV scuff naar voor, RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 

41 t/m 48  shuffle fwd, lockstep fwd, scuff, militaryturn left 
1   &   2   RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
3   +    4   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV 
5  t/m  8  LV stap voor, RV scuff naar voor, RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 

49 t/m 56  Step fwd, hold, ¼ turn right into a shuffle bkw, step bkw, hold, shuffle bkw 
1  t/m  4  RV stap voor, rust, draai op RV ¼ re-om en LV shuffle naar achter L,R,L (1&2) 
5   +    6   RV stap achter, rust 
7   &   8   LV stap achter, & RV schuif bij LV, LV stap achter 

57 t/m 64  Rockstep bkw, 3x heelstruts fwd 
1  t/m  4  RV stap achter, rock terug op LV, RV stap voor op hak, RV zet tenen neer 
5  t/m  8  LV stap voor op hak, LV zet tenen neer, RV stap voor op hak, RV zet tenen neer65 t/m 68  

65 t/m 68 Lockstep fwd, touch 
1  t/m  4  LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV teentik naast LV 

Begin Opnieuw 


