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Right hipbumps,cross&claps,
left hipbumps,cross&claps
01+02 RV stap naar rechts opzij en 
            bump heupen 2x naar rechts
03 LV stapje naar achter en
     RV stap gekruist voor LV
04 Rust en klap 2x in de handen

05+06 LV stap naar links opzij en
            bump heupen 2x naar links
07 RV stapje naar achter en
     LV stap gekruist voor RV
08 Rust en klap 2x in de handen

Step,1/2 turn right,coaster step,
1/2 turn left,coaster
09 RV stap naar voor
10 RV op de bal van de voet een
     1/2 draai rechtsom en LV stap achter
11 RV stap achter & LV stap naast RV
12 RV stap naar voor

13 LV stap naar voor
14 LV op de bal van de voet een
     1/2 draai linksom en RV stap achter
15 LV stap achter & RV stap naast LV
16 LV stap naar voor

1/4 Turn heel grind,coaster step,
step 1/2 pivot,triple 1/2 turn
17 RV stap op de hiel naar voor
     met de tenen naar binnen
18 LV draai rechter tenen naar buiten &
     draai 1/4 rechtsom & LV stap achter
19 RV stap naar achter
     & LV stap naast RV
20 RV stap naar voor

21 LV stap naar voor
22 LV + RV draai een 1/2 rechtsom
23+24 Triple step 1/2 draai rechtsom
            [stap L,R,L]

Back rock,right shuffle,
forward rock,coaster step
25 RV rock achter
26 LV plaats gewicht terug
27 RV stap voor & LV trekt bij
28 RV stap voor

29 LV rock voor
30 RV plaats gewicht terug
31 LV stap achter & RV stap naast LV
32 LV stap naar voor
BEGIN OPNIEUW

https://www.youtube.com/watch?v=8XeZJrfM_Uk
http://www.allcountry.eu/

