
TH-Guest Range      

Dansnummer  :617 

Choreografie  :David Villelas & Montse Sweet 

Muziek   :Girl with the fishing rot - Lisa McHugh 

Tempo   :90 BPM 

Niveau   :2 

Tellen/Passen  :64 

 
Note, Brug/Re-start :Dans de muren 2 (6.00), 4 (12.00) en 6 (6.00) t/m tel 18 (tel 2 van 3

e
 blok) en voeg toe stomp,  

                                                Hold RV stamp naast LV, rust  en begin weer opnieuw 

                                                en dans muur 9 t/m tel 16 (tel 8 van het 2
e 

blok) en begin opnieuw 

Finish   :Aan het eind van de dans 11
e 

muur (tel 3 van het 6
e
 blok) RV stamp voor 

 
1  t/m  8   stomp-up, stomp fwd, stomp together, hold, heel fan, kick fwd, flick bkw 

1  t/m  4   RV stamp naast LV, RV stamp voor, LV stamp naast RV, rust 

5  t/m  8   RV hak naar buiten, hak terug naar midden, RV schop voor, RV kruist achter linker been  

 

9  t/m  16  vine ¼ turn right, hold, pivot turn right, ¼ turn side toe strut 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, rust 

5  t/m  8   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap op tenen ¼ opzij, LV zet hak neer 

 

17 t/m 24  cross rock bkw, side toe strut, cross rock bkw, toe strut ½ turn right 

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

5  t/m  8   LV stap gekruist achter RV, rock terug op RV, LV stap op tenen ½ rechtsom achter, LV zet hak neer 

 

25 t/m 32  slow coasterstep, scuff fwd, lockstep, step fwd, scuff 

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

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

 

33 t/m 40  jump with lift (2x) ¼ turns left, jumping jacks, side with kick fwd, step fwd  

1    +    2   spring op LV ¼ linksom rechter knie omhoog, spring op LV ¼ linksom rechter knie omhoog 

3    +    4   spring op RV achter LV los van vloer, spring terug op LV 

5    +    6   RV spring gekruist over LV LV los van vloer, spring terug op LV achter 

7    +    8   RV spring opzij LV schop voor, LV stap voor 

 

41 t/m 48  lockstep, step fwd, scuff fwd, lockstep, step fwd, flick bkw 

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 til hak achter linker been omhoog 

 

49 t/m 56  walk bkw with hook, flick bkw 

1  t/m  4   RV stap achter, LV kruist voor rechter been, LV stap achter, RV kruist voor linker been 

5  t/m  8   RV stap achter, LV kruist voor rechter been, LV stap achter, RV til hak op achter linker been 

 

57 t/m 64  vine right, siderock ¼ turn right, ¼ turn right, stomp together 

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 stap opzij, rock terug in ¼ rechtsom op LV, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV stamp naast RV 

 

Begin opnieuw 
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