
 

Point Of Rescue                                                                              ADS 

Dansnummer :606 

Country  :Three wall line dance  

Choreografie :Ole Jacobson 

Muziek  :Past the point of rescue - Hal Ketchum 

Tempo  :ca 92 BPM 

Niveau  :2 

Tellen/Passen :116 

2 
e 

vertaling :ADS 

 
Note; Re-Starts in de 2

e 
en 4

e 
muur Re-Starts na tel 108 (tel 4 van het 14

e 
blok) 12:00 en 9:00 

           Bridge and Re-Start in de 3
e 

muur na tel 94 (tel 6 van het 12
e 

blok herhaal tellen 5 + 6 en begin opnieuw   

 
1  t/m  8  side, drag, rockstep bkw (right and left) 

1  t/m  4  RV grote stap opzij, LV sleep bal v.voet bij RV, LV stap achter, rock terug op RV 

5  t/m  8  LV grote stap opzij, RV sleep bal v.voet bij LV, RV stap achter, rock terug op LV 

 

9  t/m  16 boxstep 

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

5  t/m  8  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, rust 

 

17 t/m 24 lockstep, step fwd, hold, militaryturn right, across, 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, LV+RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over RV, rust 

 

25 t/m 32 vine right, side, drag, rockstep bkw 

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

5  t/m  8  RV grote stap opzij, LV sleep op bal v.voet bij RV, LV stap achter, rock terug op RV 

 

33 t/m 40 ½ boxstep, scuff fwd, curtsy, kick fwd 

1  t/m  4  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop hak over vloer 

5  t/m  8  RV stap voor, LV teentik achter RV, LV stap achter, RV schop voor 

 

41 t/m 48 lockstep, step bkw, hold, reverse curtsy, kick fwd 

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

5  t/m  8  LV stap achter, RV teentik voor, RV stap voor, LV schop voor 

 

49 t/m 56 stomp-up, stomp together, toe fan right, slow scissor step, hold 

1  t/m  4  LV stamp voor, LV stamp naast RV, RV draai tenen naar rechts, RV draai tenen terug 

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

 

57 t/m 64 slow scissor step, hold, lockstep, step fwd, hold 

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

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

 

65 t/m 72 militaryturn right, across, hold, ½ turn left, across, hold 

1  t/m  4  LV stap voor, LV+RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over RV, rust 

5  t/m  8  RV stap ¼ linksom achter, LV stap ¼ linksom opzij, RV stap gekruist over LV, rust 

 

z.o.z 



 

 

73 t/m 80 ½ boxstep, brush fwd, slow mambo rock fwd, hold  

1  t/m  4  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop op bal v.voet voor 

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

 

81 t/m 88 slow mambo rock bkw, hold, monterey turn right 

1  t/m  4  LV stap achter, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 

5  t/m  8  RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

 

89 t/m 96 monterey turn right, slow chassé ¼ right, hold 

1  t/m  4  RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

5  t/m  8  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom voor, rust 

 

97 t/m 104 pivotturn right, step fwd, hold, traveling pivot left, step fwd, hold 

1  t/m  4  LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, rust 

5  t/m  8  draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ½ linksom LV stap voor, RV stap voor, rust 

 

105 t/m 112 slow mambo rock fwd, hold, lockstep, step bkw, hold 

1  t/m  4  LV stap voor, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 

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

 

113 t/m 116 ½ turn rondé left, side, across, stomp-up, hold 

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

  RV stamp voor, (gew op LV) rust 

 

Begin opnieuw 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.appaloosadancers.wordpress.com - appaloosadancers@mail.com 

www.appaloosadancers.wordpress.com%20
appaloosadancers@mail.com

