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Intro: 16 tellen, op de zang 
 

1    RV tik tenen opzij  
Toe touch: side- together- side- together r,l 

2    RV tik tenen naast                 
3    RV tik tenen opzij 
4    RV sluit  
 
5    LV tik tenen opzij 
6    LV tik tenen naast 
7    LV tik tenen opzij 
8    LV sluit  
 
Diagonal toe touch: back- together-  

9    RV tik tenen schuin achter  
back- together r,l, 

10  RV tik tenen naast 
11  RV tik  tenen schuin achter 
12  RV sluit     
 
13  LV tik tenen schuin achter 
14  LV tik tenen naast 
15  LV tik tenen schuin achter 
16  LV sluit 
 

17  RV hitch schuin voor LV 
Hitch- together- hitch- together r,l, 

18  RV tik tenen naast 
19  RV hitch schuin voor LV 
20  RV sluit 
 
21  LV hitch schuin voor RV             
22  LV tik tenen naast 
23  LV hitch schuin voor RV 
24  LV sluit  
 
Kick, together r,l, Jump ¼ turn, hold,  
jump together, hold 
25  RV kick schuin voor LV 
26  RV sluit  
27  LV kick schuin voor RV 
28  LV sluit 
 
29  RV+LV spring ¼ rechtsom, voeten uit elkaar  
30  rust 
31  RV+LV sluit met een sprong 
32  rust 
 
begin opnieuw 
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