
When The Diamonds Fall                  Dansnummer: 510 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Ole Jacobson 

Muziek   :I wish it would rain – Lisa McHugh 

Tempo   :85 BPM 

Niveau   :1-2 

Dansvolgorde  :A A B A A brug A A B A A B A A brug A A A 

Tellen/Passen  :A 32  B 16 

2
e
 vertaling  :Huib van der veen 

 
Note; Brug  :electrick rock  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

Finish :dans het laatste deel A t/m tel 28 (tel 4 van het 4
e
 blok) en eindigt met                     ¼ turn right 

siderock, across, stomp 

5  t/m  8   LV stap ¼ rechtsom opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, RV stamp opzij 

 
 Deel A 

1  t/m  8   rhythm steps with claps, step diagonal fwd, kick fwd 

1  t/m  4   RV stap schuin voor, LV teentik naast RV en klap, LV stap schuin voor, RV teentik naast LV en klap 

5  t/m  8   RV stap schuin achter, LV teentik naast RV en klap, LV stap schuin voor, RV schop voor 

 

9  t/m  16  vine into cross toe strut, siderock, touch together, kick fwd 

1  t/m  4   RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap op tenen gekruist over LV, RV zet hak neer 

5  t/m  8   LV stap opzij, rock terug op RV, LV teentik naast RV, LV schop voor 

 

17 t/m 24  vine right with a touch behind, ¼ turn left, hook, side, hook 

1  t/m  4   LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, RV teentik achter 

5  t/m  8   RV stap ¼ linksom achter, LV kruist voor rechter been, LV stap opzij, RV kruist voor linker been  

 

25 t/m 32  lockstep, step fwd, scuff (Right and Left) 

1  t/m  4   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, LV schop hak over vloer 

5  t/m  8   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

 

Deel B 

1  t/m  8   electrick rock, 2x pivotturn left 

1  t/m  4   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom 

 

9  t/m  16  triangle with a kick fwd, slow coasterstep, scuff fwd 

1  t/m  4   RV stap op hak schuin voor, LV stap op hak schuin voor, RV stap terug, LV schop voor 

5  t/m  8   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop hak over vloer 
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