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Startpositie: Open hand positie [Heer heeft met R.hand, L.hand Dame vast] in LOD

HEER
Step, ½ pivot turn, ¼ shuffle left,
rock step, tripple step
01 Stap naar voor
02 Draai ½ linksom
03 Rv stap ¼ linksom opzij
& LV sluit aan
04 RV stap rechts opzij
05 LV stap naar achter
06 Gewicht terug op RV
07 LV stap op de plaats
& RV stap op de plaats
08 LV stap op de plaats
Op tel 2 laat je je R.hand los, 
bij tel 3 heb je beide handen vast. 
Op tel 7 gaat de L.hand omhoog, 
bij tel 8 heb je beide handen 
weer op heuphoogte vast.

Rock step, shuffle with ¼ turn left,
Rock step, shuffle forward
01 RV stap naar achter
02 Gewicht terug op LV
03 RV stap op de plaats
& LV sluit aan
04 RV draai ¼ linksom stap opzij
05 LV stap naar achter
06 Gewicht terug op RV
07 LV stap naar voor
& RV sluit aan
08 LV stap naar voor
Op tel 3 gaat L.hand omhoog, 
bij tel 4 laat je L.hand los en sta je 
weer in de aanvangspositie

Step, ½ pivot turn, ¼ shuffle left, 
rock step, ½ shuffle turn right
01 RV stap naar voor
02 Draai ½ linksom
03 RV draai ¼ L.om opzij
& LV sluit aan
04 RV stap rechts opzij
05 LV stap achter
06 Gewicht terug op RV
07 LV stap naar voor
& RV draai ¼ R.om opzij
08 LV draai ¼ R.om opzij
Op tel 2 laat je je R.hand los, 
bij tel 3 heb je beide handen vast. 
Op tel 7 gaat de L.hand omhoog, 
bij tel 8 heb je beide handen 
weer op heuphoogte vast.

Vervolg op blad 2

DAME
Step, ½ pivot turn, ¼ shuffle right, 
rock step, shuffle with ½ turn L.om
01 LV stap naar voor
02 Draai ½ rechtsom
03 LV draai ¼ R.om opzij
& RV sluit aan
04 LV stap links opzij
05 RV stap naar achter
06 Gewicht terug op LV
07 RV draai ¼ L.om opzij
& LV sluit aan
08 LV draai ¼ L.om.Eindig rechts van Heer.
Op tel 2 laat je je L.hand los, bij tel 3 
heb je beide handen vast. 
Op tel 7 gaat de R.hand omhoog, 
bij tel 8 heb je beide handen 
weer op heuphoogte vast.

Rock step, shuffle with ¾ right, 
rock step, shuffle forward
01 LV stap naar achter
02 Gewicht terug op RV
03 LV draai ¼ R.om
& RV draai ¼ R.om
04 LV draai ¼ R.om
05 RV stap achter
06 Gewicht terug op LV
07 RV stap naar voor
& LV sluit aan
08 RV stap naar voor
Op tel 3 gaat R.hand omhoog, 
bij tel 4 laat je R.hand los en sta je weer 
in de aanvangspositie

Step, ½ pivot turn, ¼ shuffle right, 
rock step, ½ shuffle turn left
01 LV stap naar voor
02 Draai ½ rechtsom
03 LV draai ¼ R.om opzij
& RV sluit aan
04 LV stap links opzij
05 RV stap achter
06 Gewicht terug op LV
07 RV draai ¼ L.om
& LV sluit aan
08 RV draai ¼ L.omj
Op tel 2 laat je je L.hand los, 
bij tel 3 heb je beide handen vast. 
Op tel 7 gaat de R.hand omhoog,
op de & tel L.hand los,
bij tel 8 heb je beide handen weer op
heuphoogte vast.
Vervolg op blad 2
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Blad 2 Hasta Luego My Love

Rock step, ¼ shuffle right,
step, ½ pivot, kick ball touch
01 RV stap naar achter
02 Gewicht terug op LV
03 RV draai ¼ R.om naar voor
& LV sluit aan
04 RV stap naar voor
05 LV stap naar voor
06 Draai ½ rechtsom
07 LV kick naar voor
& LV sluit aan
08 RV tik teen naast LV
Bij tel 3 laat je R.hand los, 
bij tel 6 laat je L.hand los, 
na tel 6 neem je R.hand weer vast
BEGIN OPNIEUW

Blad 2 Hasta Luego My Love

Rock step, ¼ shuffle left, 
step, ½ pivot, kick ball touch
01 LV stap naar achter
02 Gewicht terug op RV
03 LV draai ¼ L.om naar voor
& RV sluit aan
04 LV stap naar voor
05 RV stap naar voor
06 Draai ½ linksom
07 RV kick naar voor
& RV sluit aan
08 LV tik teen naast RV
Bij tel 3 laat je L.hand los, bij tel 6 laat je 
R.hand los, na tel 6 neem je L.hand weer vast
BEGIN OPNIEUW


