
 Not your one night stand 
 

 
 
 
 
Choreografie   : Tonnie Vos                                       Muziek  : not your one night stand 

Soort dans    : 2 wall linedans                             Artiest   :Thilly Frank 
Niveau:            : intermediate  
Tellen               : 64 
intro :               : 16 tellen 
                                                                                 

 
 

Step fw, touch toe behind, shuffle bkw, rock bkw, recover, shuffle ½ turn left 
1-2         RV stap voor, LV tik teen achter rv 
3&4        LV stap achter, RV naast lv, LV stap achter 
5-6         RV rock achter, gewicht terug op LV 
7&8        RV ¼ draai linksom, LV naast rv, RV ¼ draai linksom stap achter 

 

Rock bkw, recover, shuffle ½ turn right, rock bkw, recover, kick ball change 
1-2         LV rock achter, gewicht terug op RV 
3&4        LV ¼ draai rechtsom, RV naast lv, LV ¼ draai rechtsom stap achter 
5-6         RV rock achter, gewicht terug op lv 
7&8        RV schop voor, RV stap op bal van de voet, gewicht op LV 

 

Figure of 8 
1-2-3-4   RV stap r opzij, LV gekruist achter rv, RV ¼ draai rechtsom, LV stap voor 
5-6-7-8   RV + LV ½ draai rechtsom, LV ¼ draai rechtsom, RV gekruist achter lv, LV ¼ draai linksom 

 

Shuffle fw, step fw, ½ pivot right, shuffle fw, ¾ turn left 
1&2        RV stap voor, LV naast rv, RV stap voor 
3-4          LV stap voor, LV + RV ½ draai rechsom 
5&6        LV stap voor, RV naast lv, LV stap voor 
7-8          RV ½ draai  linksom stap achter, LV ¼ draai linksom stap links opzij 

 

Crossrock, recover, chasse, cross, point, toe fw, point 
1-2          RV kruis over lv, gewicht terug op LV 
3&4         RV stap rechts opzij, LV naast rv, RV stap rechts opzij 
5-6-7-8    LV gekruist over rv, RV tik teen rechts opzij, RV tik teen gekruist over lv, RV tik teen rechts opzij 

 

Cross, point, cross, point, jazzbox 
1-2-3-4    RV gekruist over lv, LV tik teen links opzij, LV gekruist over rv, RV tik teen rechts opzij 
5-6-7-8    RV gekruist over lv, LV stap achteruit, RV stap rechts opzij, LV gekruist over rv 

 

Chasse r, rock bkw, recover, chasse l, rock bkw, recover 
1&2         RV stap rechts opzij, LV naast rv, RV stap rechts opzij 
3-4          LV rock achter, gewicht terug op RV 
5&6         LV stap links opzij, RV naast lv, LV stap links opzij 
7-8          RV rock achter, gewicht terug op LV 

 

Step fw, ½ pivot left, shuffle fw, step fw, ½ pivot right, shuffle fw 
1-2          RV stap voor, RV + LV ½ draai linksom 
3&4         RV stap voor, LV naast rv, RV stap voor 
5-6          LV stap voor, LV + RV ½ draai rechtsom 
7&8         LV stap voor, RV naast lv, LV stap voor 

 


