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Blok 1 :
Walk forward right/left . Mambo right forward. Walk back left/right . Coasterstep left
1 - 2 Stap rechts voor . Stap links voor
3&4 Rock rechts voor . rock terug op links . Stap rechts achter
5 - 6 Stap links achter . Stap rechts achter
7&8 Stap links achter . Stap rechts naast links . Stap links voor

Blok 2 :
Sway right/left . Chasse 1/4 turn to the right . Pivot 3/4 to the right. Sway left/right
1 - 2 Stap rechts opzij en sway je heupen naar rechts . Sway je heupen naar links
3&4 Stap rechts opzij. Stap links naast rechts . Stap rechts 1/4 naar rechts
5 - 6 Stap links voor , draai 3/4 rechtsom.
7 - 8 Stap links opzij en sway je heupen naar links . Sway je heupen naar rechts.

Blok 3 :
Chasse 1/4 turn to the left. Mambo right forward . 2 x sweep back . Coasterstep left.
1&2 Stap links naar links . Stap rechts naast links . Stap links 1/4 naar links.
3&4 Rock rechts voor , rock terug op links . Stap rechts naar achter .
5 - 6 Zwaai linkerbeen van voor naar achter en stap op links.
Zwaai Rechterbeen van voor naar achter en stap op rechts.
7&8 Stap links achter . Stap rechts naast links . Stap links voor.

Blok 4 :
Toe - heel stomp right. Toe heel stomp left .
Shuffle 1/4 turn to the right . Shuffle 1/2 turn to the left.
1&2 Tik rechterteen naast links met je knie naar links gedraaid.
      Tik je rechterhak naast links met je tenen naar buiten gedraaid. Stamp rechts voor.
3&4 Tik linkerteen naast rechts met je knie naar rechts gedraaid.
      Tik linkerhak naast rechts met je tenen naar buiten gedraaid. Stamp links voor.
5&6 Stap rechts 1/4 naar rechts. Stap links dichtbij rechts , Stap rechts voor.
7&8 Draai 1/2 linksom en stap links voor . Stap rechts dichtbij links. Stap links voor.
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