
WONDERFUL ONE 
Beschrijving: 4 wall line dance                      Nivo: novice                          Dansnummer: 116      
Muziek: “Wonderful One”, Scooter Lee        Tempo: 170 BPM (two step) 
Choreografie: Dan Albro 
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Angle toe strut & snap fwd (r & l) 2x 
1   RV tik tenen schuin voor 
2   RV zet hak neer, knip in vingers 
3   LV tik tenen schuin voor 
4   LV zet hak neer, knip in vingers 
 
5 - 8  herhaal 1 - 4 
 
Toe strut back (r & l) 2x 
9    RV tik tenen achter 
10  RV zet hak neer 
11  LV tik tenen achter  
12  LV zet hak neer 
 
13 - 16  herhaal 9 - 12 
 
Side toe strut r,l,r, cross, unwind ½ turn  
17  RV tik tenen opzij 
18  RV zet hak neer 
19  LV tik tenen gekruist voor 
20  LV zet hak neer 
 
21  RV tik tenen opzij   
22  RV zet hak neer 
23  LV kruis over 
24  RV+LV draai ½ rechtsom  
 
25 - 32 herhaal 17 - 24, maar eindig de 
      ½ draai op de hakken 
 
Swivels, kick- together- kick- together, 
stomp  
33  RV+LV draai tenen rechts 
34  RV+LV draai hakken rechts 
35  RV+LV draai tenen rechts  
 
36  LV kick gekruist voor 
37  LV sluit 
38  RV kick gekruist voor 
39  RV sluit 
40  LV stamp naast 
 
Swivels, kick- together- kick- together,  
stomp  
41  LV+RV draai tenen links 
42  LV+RV draai hakken links 
43  LV+RV draai tenen links 
 
44  RV kick gekruist voor 
45  RV sluit 
46  LV kick gekruist voor 
47  LV sluit 
48  RV stamp naast 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¼ Turn, hold, stomp, hold ( 4x ) 
49  RV draai ¼ rechtsom op de rechter hak  
50  rust 
51  LV stamp voor 
52  rust     
 
53 - 64  herhaal 49 - 52 
 
Vine, full turn in place with brushes  
65  RV stap opzij 
66  LV kruis achter 
 
67  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
68  LV draai ¼ rechtsom, brush 
69  LV sluit 
70  RV draai ¼ rechtsom, brush 
71  RV sluit 
72  LV draai ¼ rechtsom, brush 
 
Vine, ¾ turn in place with brushes 
73  LV stap opzij  
74  RV kruis achter 
 
75  LV draai ¼ linksom, stap voor 
76  RV brush 
77  RV sluit 
78  LV draai ¼ linksom, brush 
79  LV sluit 
80  RV draai ¼ linksom, brush 
 
Jazz box with toe struts & claps  
81  RV tik tenen gekruist voor 
82  RV zet hak neer, klap 
83  LV tik tenen achter 
84  LV zet hak neer, klap 
 
85  RV tik tenen opzij 
86  RV zet hak neer, klap 
87  LV tik tenen gekruist voor 
88  LV zet hak neer, klap 
 
Kick, behind- side- cross (r & l) 
89  RV kick schuin voor   
90  RV kruis achter 
91  LV stap opzij  
92  RV kruis over 
 
93  LV kick schuin voor 
94  LV kruis achter 
95  RV stap opzij 
96  LV kruis over 
 
 
 
 
 
 
 


