í ím 8
1+2
3 Um6
7+8

rondóf$rd,tunlng Jazbox lnto a crcs3rcck, yl tum loft ln step fwd, hold
RV bal v. voet cirkelbewegingvan rechtsnaar voor, RV stap gekruistover LV
LV stap achteÍ, RV stiap% rechtsomopzij, LV stap gekÍuistover RV, rock terug op RV
LV stap% linksomvoor,rust

I Um 16
1Vm4
5+6
7+8

plvottum bft, run firrd, 2 count klck wlth dse onto ball ot foot, run bkw
RV stapvoor,RV+ LV draai% linksom,RV stapvoor,LV stapvoor
RV schopvoorin 2 tellenterwijljetijdensde schopop de bal van LV gaatstaan
RV stapachter,LV stapachter

17 th 21 touch bl(w, 2x % turn Íight, stop bkw, sldetep in 7r tum lsft, hold, twlrttum % turn loÍt
1+2
RV stap achterop bal v. voêt, RV + LV draei % rêchtsom(gewichteindigtop RV)
+
3 4
draaiop RV % rechtsomen LV stapachter,RV stapachter
5 Um8
LV stap% linksomopzij,rust,RV stapgekruistoverLV, RV + LV draai% linksom(eindiggew.opRV)
25 Am 12
1+ 2
3 Um6
7+I

rondó bkw, vine .ight into crc.snock, y. tum left In clep fvyd,% tum loft wlth rondó ftvd, iouch
LV balv. voetcirkelbêweging
van linksnaarachter,LV stiapgekruistachterRV
RV stap rechtsopzij, LV stap gekruistover RV, rock terug op RV, LV stap % linksomvoor
draaiop LV % linksomterwulRV balv.voet% cirkelvan achternaaÍvooÍ maakt,RVteentiknaastLV

33 Um /Í0 run bh/, lock, sldeÍock,Jivêwalk,hold
1 Vm 5
RV stap achter,LV stap achteÍ, RV strapgekruist(lock)over LV, LV stap links opzij, rock terug op RV
6 Um8
LV stap gekruistover RV, RV teentikrechtsopzij, rusl
rll ím tl8 2 tyttutn lêft, sldêstop, step ftvd,2 count kick with rl!ê onto ball oÍ foot, step bkw, tog.
RV stapgekruistoverLV in % draairechbom,LV stap% rechtsomachteÍ(totaal% draaidus)
1+ 2
3+4
RV stap rechtsopzij, LV stap voor,
5+6
RV schopvoorin 2 tellenterwÍlje tijdensde schopop de bal van LV gaatstaan
7+I
RV stapachter,LV sluitaan
49 Um 58
1 Vm4
5+6
7+ I

tootouches, twbtturn 7r tum left, etep bl(w, rondó, crcss bohlnd, sldostop
RV teêntikvoor,RV teentikopzij,RV stapgekruistov€I LV, RV + LV draai% linksom(eindiggew.Rv)
LV stapachter,RV bal v. voetcirkelbeweging
van rechtsnaarachter
RV stapgekruistachterLV, LV staplinksopzij

57 Um 6/0 croesÍockt % tum righg atep Íwd, 3pin with hook, lockstep, stêp fwd
l um 4
RV stap gekruistover LV, rock terug op LV, RV strp % rechtsomvoor, LV sbp voor
5
dÍaaiop LV 3600rechtsomen haakgelijkRV voorlinkerbeen
(optle voor dogenondie hior moeitomee hêbbên: laat spln wog en doê alleende hoek)
6 UmI
RV stap vooí, LV stap gekruist(lock)achteÍ RV, RV stap voor
65 Um 68 rockltop fn d, sid$tep, hold
1 Vm4
LV stap voor, rock terug op RV, LV stap links opzii, rust
Om de dans bij de startmuurnetieste eindigendansje tijdensde 7" keerUmtel 30,tel 31 en 32 vervangie door
een twistturn full turn left: 3{ RV stap gekruist over LV,32 RV + LV draaiheledraailinksom.
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