
 
Circle Jerk 
Choreograaf :  
Soort Dans : Circle line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 36 
Info  : De dansers vormen 2 circels; voor de mensen in de binnenste circel staan de passen 
   hieronder beschreven, de mensen in de buitenste circel dansen tegenovergesteld 
Muziek  : "Sooner Or Later" by Eddy Raven 
   "Poor Boy Shuffle"  by The Tractors 
   "Duelling Banjos" by Dailey Planet 
Bron  :  
 
 
1 RV  til de hak open tik naast LV 
2 RV  til de tenen op en tik met de hak 
  naast LV 
3 RV  stap op de plaats 
& LV stap op de plaats 
4 RV stap op de plaats 
5 LV  til de hak op en tik naast RV 
6 LV  til de tenen op, en tik met de hak 
  naast RV 
7 LV  stap op de plaats 
& RV stap op de plaats 
8 LV stap op de plaats 
 
 
Tijdens onderstaande 8 tellen kruisen de binnen- 
en buitencircel elkaar 
1 RV  stap voor 
2 LV  scuff 
3 LV  stap voor 
4 RV  schuff 
5 RV  stap voor 
6 LV  scuff 
7 LV  stap voor 
8 RV  scuff 
 
 
1 RV  grote stap achter 
2 LV  grote stap achter 
3 RV  stap op de plaats 
& LV stap op de plaats 
4 RV stap op de plaats 
5 LV  stap links opzij 
6 RV  kruis achter L been 
7 LV  stap op de plaats 
& RV stap op de plaats 
8 LV stap op de plaats 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 RV  stap voor 
2 R+L draai ½ linksom 
3 RV  stap voor 
4 R+L draai ½ linksom 
5 RV  stap rechts opzij 
6 LV  kruis achter RV 
7 RV  stap rechts opzij 
8 RV  hop, hitch L knie en draai ½  
  linksom 
 
 
1 LV  stap links opzij 
2 RV  kruis achter LV 
3 LV  stap links opzij 
4 LV  hop, hitch R knie en draai ½  
  rechtsom 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 


