
 
 
 
 
 
 
 
 
Intro : dans start op zang I wish you all the Luck 
 
S1: Side rock recover, cross behind, step left, cross over,Side rock recover , cross behind, ¼
turn right, step fw 

 

S2: Walk fw r-l with clap, shuffle fw, rock fw recover, shuffle ½ turn left,  

 

S3: 2x ½ turn left, mambo fw, walk bkw l-r with clap, coasterstep 

 

S4: Cross, step bkw, step to right, cross, step bkw, step to left, crossrock, recover, ¼ chasse

right 

Tag en restart in de 5de muur  

 

S5: Step fw, ½ pivot r, shuffle fw, heel dig r-l, cross shuffle 

 

S6: Siderock, recover, ¼ sailorstep left, 2x kickballstep right 
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Choreographer:

Music:

1-2 Rv rock rechts opzij, gewicht terug op Lv
3&4 Rv kruis achter lv, Lv klein stapje naar links, Rv kruis over lv
5-6 Lv rock links opzij, gewicht terug op rv
7&8 Lv kruis achter rv, rv ¼ draai rechtsom, Lv stap voor (3 )

1-2 Rv stap voor,klap in de handen Lv stap voor en klap in de handen
3&4 Rv stap voor, Lv naast rv, Rv stap voor
5-6 Lv rock voor, gewicht terug op Rv
7&8 Lv ¼ draai linksom, Rv naast lv, Lv ¼ linksom (9)

1-2 Rv ½ draai linksom stap achter, Lv ½ draai linksom stap voor (9)
3&4 Rv rock voor, gewicht op lv, Rv stap achter
5-6 Lv stap naar achter klap in de handen, Rv stap naar achter klap in de handen
7&8 Lv stap achter, Rv naast lv, Lv stapje naar voor

1-2& Rv kruis over lv, Lv stap naar achter, Rv klein stapje rechts
3-4& Lv kruis over rv, Rv stap naar achter, Lv klein stapje links
5-6 Rv gekruist over lv, gewicht terug op Lv
7&8 Rv stap rechts opzij, Lv naast rv, Rv ¼ rechtsom (12)

1-2 Lv stap voor, Rv + Lv ½ draai rechtsom (6)
3&4 Lv stap voor, Rv naast lv, Lv stap voor
5&6& Rv hak voor , Rv naast lv, Lv hak voor, Lv naast rv
7&8 Rv gekruist over lv, Lv klein stapje naar links, Rv gekruist over lv

1-2 Lv rock opzij, gewicht terug op Rv
3&4 Lv gekruist achter rv, Rv ¼ linksom, Lv klein stapje links (3)
5&6 Rv schop naar voor , stap op de bal van de voet Lv klein stapje voor



 

S7: Walk 1/8 turn right r-l, shuffle ¼ turn right, Walk 1/8 turn right l-r, shuffle ¼ turn right 

 

S8: Step fw, ½ pivot left, shuffle ½ turn left, rock bkw, recover, kick ball touch 

 

Tag & Restart: 5de muur dans tot en met tel 32 stap met links naar voor tik met rechts naast 

 

7&8 Rv schop naar voor , stap op de bal van de voet Lv klein stapje voor

1-2 Rv loop 1/8 rechtsom, Lv loop 1/8 rechtsom (6)
3&4 Rv 1/8 rechtsom, Lv naast rv, Rv 1/8 rechtsom (9)
5-6 Lv loop 1/8 rechtsom, Rv loop 1/8 rechtsom (12)
7&8 Lv 1/8 rechtsom, Rv naast rv, Lv 1/8 rechtsom (3)

1-2 Rv stap voor, Rv + Lv ½ draai linksom (9)
3&4 Rv 1/4 linksom, Lv naast rv, Rv 1/4 linksom (3)
5-6 Lv rock achter, Gewicht terug op Rv
7&8 Lv schop voor, Lv stap op de bal van de voet Rv tik naast lv


