
Flying Scotsman 

Choreografie    : John Sharman & Peter Cranwell  

Soort                : 4 wall linedance  

Niveau             : beginner/gemiddeld  

Tempo             : 87 tellen/min  

Tellen               : 32  

Muziek             : Voices Of The Highlands – Speed Limit  

   

Toe, heel, diagonal lock step with ¼ turn 

left, toe heel, diagonal lock step with ¼ 

turn right  
1          RV tik met teen naast LV  

2          RV tik met hiel naast LV  

3          RV stap schuin rechts voor  

&         LV stap gehaakt achter RV  

4          RV stap schuin rechts voor met ¼ 

draai linksom  

5          LV tik met teen naast RV  

6          LV tik met hiel naast RV  

7          LV stap schuin links voor  

&         RV stap gehaakt achter LV  

8          LV stap schuin links voor met ¼ 

draai rechtsom  

   

Rock step, sailor ½ turn right, lock step 

2x  
9          RV rock voor  

10        LV gewicht terug  

11        RV zwaai achter LV en stap ¼ 

draai rechtsom  

&         LV stap ¼ draai rechtsom  

12        RV stap naast LV  

13        LV stap voor  

&         RV stap gehaakt achter LV  

14        LV stap voor  

15        RV stap voor  

&         LV stap gehaakt achter RV  

16        RV stap voor  

   

Rock step, sailor ½ turn left, shuffle ½ 

turn left, 2x  
17         LV rock voor  

18        RV gewicht terug  

19        LV zwaai achter RV en stap ¼ 

draai linksom  

&         RV stap ¼ draai linksom  

20        LV stap naast RV  

21&22  R,L,R shuffle voor ½ draai 

linksom  

23&24  L,R,L shuffle achter ½ draai 

linksom  

   

Point, touch, heel, hook, side, slide, side 

point, touch, heel, hook, side, slide, step 

¼ turn left  
25        RV tik met teen rechts opzij  

&         RV tik met teen naast LV  

26        RV tik met hiel voor  

&         RV haak voor L-been  

27        RV stap rechts opzij  

&         LV sleep naast RV  

28        RV stap rechts opzij  

29        LV tik met teen links opzij  

&         LV tik met teen naast RV  

30        LV tik met hiel voor  

&         LV haak voor R-been  

31        LV stap links opzij  

&         RV sleep naast LV  

32        LV stap ¼ draai linksom  

   

Begin opnieuw  

 

 


