
Mister Stingray   
 

Dansnummer :367 
Country  :Two wall line dance 

Choreografie :DJ Dan & Winnie 

Muziek  :Big train (from Memphis) – John Fogerty 

Niveau  :2 

Tempo  :102 BPM 

Tellen  :62  

2
e
 vertaling :Huib van der Veen 

 
Note;Re-Start :tijdens de 3

e
 muur dans je t/m tel 52 (tel 4 van het 7

e
 blok) en begin opnieuw. 

 
 

1  t/m  8  shuffle fwd, mamborock, coasterstep, rockstep fwd 

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

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

 

9  t/m  16 sync. Lockstep bkw, chassé ½ turn right, siderock, traveling cross 

1  t/m  4                LV stap achter, & RV stap gekruist (lock) voor LV, LV stap achter, RV stap ¼ rechtsom opzij, & LV sluit- bij RV, RV  

stap ¼ rechtsom voor 

5  t/m  8  LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

 

17 t/m 24 diagonal rockstep fwd, sync. vine (right and left) 

1  t/m  4  RV stap schuin voor, rock terug op LV, RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 

5  t/m  8  LV stap schuin voor, rock terug op RV, LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

 

25 t/m 32 siderock, sailor ¼ turn right, rockstep fwd, sailor ½ turn left 

1  t/m  4  RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap ¼ rechtsom gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap opzij 

5  t/m  8  LV stap voor, rock terug op RV, LV zwaai ½ gedraaid achter RV, & RV stap opzij, LV stap opzij (3:00) 

 

33 t/m 40 heelswitches, mamborock, coastercross, sync. siderock in a ¼ turn left 

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

achter  

5  t/m  8  LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, & rock terug in ¼ linksom op LV, RV 

stap voor 

 

41 t/m 48 heelswitches, mamborock, coastercross, siderock in a ¼ turn right 

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

achter 

5  t/m  8 RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, & rock terug in ¼ rechtsom op RV, LV 

stap voor (3:00) 

 

49 t/m 56 mamborock fwd, mamborock bkw, shuffle fwd, sync. militaryturn right 

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

5  t/m  8  RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor, LV stap voor, & LV+RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over 

RV (6:00) 

 

57 t/m 62 sync. vine, sync. boxstep 

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

RV, RV stap achter 

5  t/m  6 LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap voor          Begin opnieuw 

            

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

http://www.appaloosadancers.nl/
appaloosadancers@mail.com%20

