
Triple Threat 

Four wall line dance 

Choreografie: Tilly Benraadt 

Muziek: Triple threat – Rick Tippe 

Tempo: 132 BPM 

Niveau: 1 

64 tellen 

 

1  t/m  8  vine right, touch and clap (right and left) 

1  t/m  4  RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap re-opzij, LV teentik naast RV en Klap  

5  t/m  8  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap li-opzij, RV teentik naast LV en klap 

 

9  t/m  16 Kick ball change, side step, touch (right and left) 

1  t/m  4  RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op plaats, RV stap re-opzij, LV teentik naast RV 

5  t/m  8  LV schop voor, & LV sluit bij RV, RV stap op plaats, LV stap li-opzij, RV teentik naast LV 

 

17 t/m 24 diagonal steps bkw with touches and claps ( 2X ) 

1  t/m  4  RV stap schuin re-achter, LV teentik naast RV, LV stap schuin li-achter, RV teentik naast LV 

5  t/m  8  RV stap schuin re-achter, LV teentik naast RV, LV stap schuin li-achter, RV teentik naast LV 

 

25 t/m 32 lockstep, sync. Lockstep, (right and left) 

1    +    2  RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV 

3    &    4  RV stap voor, & LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor 

5  t/m  8  herhaal 1  t/m  4 maar dan beginnend met LV 

 

33 t/m 40 pivotturn, shuffle ( 2X ) 

1    +    2  RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om 

3    &    4  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

5    +    6  LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om 

7    &    8  LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

 

41 t/m 48 2X toestrut fwd, 2X toestrut bkw 

1  t/m  4  RV stap voor op bal v.voet, RV zet hak neer, LV stap voor op bal v.voet, LV zet hak neer 

5  t/m  8  RV stap achter op bal v.voet, RV zet hak neer, LV stap achter op bal v.voet, LV zet hak neer 

 

49 t/m 56 diagonal step bkw, together, step bkw, stomp-up and clap (right and left) 

1  t/m  4  RV stap schuin re-achter, LV sluit bij RV, RV stap schuin re-achter, LV stamp (voet v.d. vloer) naast RV en klap  

5  t/m  8  LV stap schuin li-achter, RV sluit bij LV, LV stap schuin li-achter, RV stamp (voet v.d. vloer) naast LV en klap 

 

57 t/m 64 2X kick ball change, 2X 1/8 paddleturn left 

1    &    2  RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

3    &    4  RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

5  t/m  8  RV stap voor (in 5
e
 v.pos.), RV+LV draai 1/8 li-om, RV stap voor (in 5

e
 v.pos.), RV+LV draai 1/8 li-om,  

 

Begin opnieuw 

 

Aangesloten bij  St.dcwd 

 

 

 

Appaloosa Dancers                                                        www.appaloosadancers.nl                                        info@appaloosadancers.nl                                                      

 


