
The Thunderer
Choreograaf : Wil Bos & Roy Verdonk (Aug. 2013)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 48
Intro: 16 tellen

www.allcountry.eu
Muziek : The Thunderer
Artiest : Dion
Tempo : 112 BPM
Koop muziek: iTunes  

  
Walk R L, Ball Cross ¼ L, ¼ R, Sweep ¼ R, Touch, Shuffle Fwd
1-2RV loop voor, LV loop voor
&3-4RV ¼ linksom en stap opzij, LV kruis over, RV ¼ rechtsom en stap voor
5-6LV sweep ¼ rechtsom, LV tik voor
7&8LV stap voor, RV sluit aan, LV stap voor [3]

Walk R L, Sailor ½ R, Scissor ¼ R, ¼ L, ¼ L
1-2RV loop voor, LV loop voor
3&4RV ½ rechtsom en kruis achter, LV stap naast, RV stap voor
5&6LV ¼ rechtsom en stap opzij, RV sluit naast, LV kruis over
7-8RV ¼ linksom en stap achter, LV ¼ linksom en stap opzij [6]

Cross Shuffle, Side Rock, Behind, ¼ R, Fwd, Kick Ball Touch
1&2-4RV kruis over, LV kleine stap opzij, RV kruis over, LV rock opzij, RV gewicht terug
5&6LV kruis achter, RV ¼ rechtsom en stap voor, LV stap voor
7&8RV kick voor, RV stap naast op bal voet, LV tik voor [9]

Ball Step,Walk R L, Anchor Step, ½ L, ½ L, Sailor ¼ L 
&1-2LV stap op bal voet naast, RV loop voor, LV loop voor
3&4RV lock achter, LV gewicht terug, RV gewicht terug
5-6LV ½ linksom en stap voor, RV ½ linksom en stap achter
7&8LV ¼ linksom en kruis achter, RV stap naast, LV kleine stap voor [6]

Turning Lock Step ½ L x2, Mambo Step, Coaster Step
1&2RV ¼ linksom en stap opzij, LV kruis over, RV ¼ linksom en stap achter
3&4LV ¼ linksom en stap opzij, RV kruis over, LV ¼ linksom en stap voor
5&6RV rock voor, LV gewicht terug, RV kleine stap achter
7&8LV stap achter, RV sluit naast, LV stap voor [6]

Rock Recover Sweep, Sailor ¼ R, Rock Recover Sweep, Sailor ¼ L
1-2RV rock voor, LV gewicht terug en sweep RV achter
3&4RV ¼ rechtsom en kruis achter, LV stap naast, RV stap voor
5-6LV rock voor, RV gewicht terug en sweep LV achter
7&8LV ¼ linksom en kruis achter, RV stap naast, LV stap voor [6]
Begin opnieuw

Bridge: Na de 2e en 6e muur:
Rock Recover Sweep, Sailor ¼ R, Rock Recover Sweep, Sailor ¼ L
1-2RV rock voor, LV gewicht terug en sweep RV achter
3&4RV ¼ rechtsom en kruis achter, LV stap naast, RV stap voor
5-6LV rock voor, RV gewicht terug en sweep LV achter
7&8LV ¼ linksom en kruis achter, RV stap naast, LV stap voor

Restarts:-
Dans de 4e muur t/m tel 40 (tel 8 van het 5e blok) en begin opnieuw
Dans de 8e muur t/m tel 32 (tel 8 van het 4e blok) en begin opnieuw 
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