
 
Caterpillar Crawl 
Choreograaf : Melanie Greenwood & The Moffatts 
Soort Dans : 2 wall line dance 
Niveau  : Beginner 
Tellen  : 30 
Info  : Begin achter elkaar, zodat u de schouders van de persoon voor u kunt pakken 
Muziek  : "Caterpillar Crawl" by The Moffats  
Bron  :  
 
Start met de voeten iets uit elkaar, knieën iets 
gebogen, de armen evenwijdig aan de vloer en de 
onderarmen naar voren gebogen 
 
1  til R arm omhoog, laat L arm  
  zakken en buig gelijk de knieën 
  schuin rechts voor (dip) 
2  til L arm omhoog, laat R arm  
  zakken en buig gelijk de knieën 
  schuin links voor (dip) 
3  til R arm omhoog, laat L arm  
  zakken en buig gelijk de knieën 
  schuin rechts voor (dip) 
4  til L arm omhoog, laat R arm  
  zakken en buig gelijk de knieën 
  schuin links voor (dip) 
 
Crawl 
Leg de handen op de schouders van de persoon 
voor je 
1 RV stap voor 
2 LV stap op de plaats 
3 RV stap opzij 
4 LV stap op de plaats 
5 RV stap voor en laat R schouder  
  zakken 
6 LV stap voor en laat L schouder  
  zakken 
7 RV stap voor en laat R schouder  
  zakken 
8 LV stap voor en laat L schouder  
  zakken 
9 RV stap voor en laat R schouder  
  zakken 
10 LV stap voor en laat L schouder  
  zakken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Half Turn, Heel Fans And Knee Dips  
1 RV stap voor  
2 R+L ½ draai linksom en laat armen  
  naast het lichaam zakken 
3 RV stamp naast LV 
4  klap in de handen 
5 L+R draai hakken naar buiten 
6 L+R draai hakken terug 
7 L+R buig beide knieën naar rechts 
8 L+R buig beide knieën naar links 
 
Right Side -Steps, Left Side -Steps  
1 RV stap opzij en laat R schouder  
  zakken  
2 LV stap naast RV en schouder terug. 
3 RV stap opzij en laat R schouder  
  zakken 
4 LV tik naast RV en schouder terug 
5 LV stap opzij en laat L schouder  
  zakken 
6 RV stap naast LV en schouder terug 
7 LV stap opzij en laat R schouder  
  zakken 
8 RV stap naast LV en schouder terug 
 
Begin opnieuw 
 
 


