
Jungle Rock 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 176 Bpm     Begin bij zang  
Muziek  : "Jungle Rock" by Hank Mizell 
Bron  :  
 
Fwd Toe Swivels (12:00) 
1 RV  stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
2 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
3 RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
& LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
4 RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
5 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
6 RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
7 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
& RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
8 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen voor  
  (naar buiten gedraaid) 
 
Step Fwd, Pivot ½ Left, ¼ Left Chassé Right, Step 
Behind, Side Step, Cross Shuffle, (3:00) 
1 RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap voor 
2 R+L ½ draai linksom 
3 RV ¼ linksom, stap rechts opzij 
& LV  stap naast RV 
4 RV  stap rechts opzij 
5 LV  stap gekruist achter RV 
6 RV  stap rechts opzij 
7 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap rechts opzij 
8 LV  stap gekruist voor RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Side Step, ½ Left Side Step, Kick Step Cross, Hips 
Pushes With Expression, (9:00) 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV ½ linksom en stap links opzij 
3 RV  schop gekruist voor LV 
& RV  stap naast LV 
4 LV  stap gekruist voor RV 
5 RV  stap rechts opzij en duw heupen   
  rechts  
6  duw heupen links 
7  duw heupen rechts  
&  duw heupen links 
8  duw heupen rechts  
note: tel 7 knieën gebogen & houd positie, tel 8  strek 
knieën 
 
¼ Left, Bwd Toe Swivels, Step Bwd, ¼ Left Side 
Step, Kick Step Forward With ¼ Right, (6:00) 
1 LV ¼ linksom en stap op teen achter  
  (hak naar buiten gedraaid) 
2 RV (draai L teen terug en zet L hak  
  neer) stap op teen achter  
  (hak naar buiten gedraaid) 
3 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen achter  
  (hak naar buiten gedraaid) 
& RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap op teen achter  
  (hak naar buiten gedraaid) 
4 LV (draai R teen terug en zet R hak  
  neer) stap op teen achter  
  (hak naar buiten gedraaid) 
5 RV (draai L teen terug en zet L hak   
  neer) stap achter  
6 LV stap opzij met ¼ linksom 
7 RV  schop gekruist voor LV 
& RV  stap naast LV 
8 LV ¼ rechtsom en stap voor 
 
Begin opnieuw 
 
Tag:  
Word gedanst na de 4e muur 
1 RV  stap voor 
2 R+L ½ draai linksom 
3 RV  stap voor 
4 R+L ½ draai linksom 
 
Einde van de dans:  
De dans eindigt op tel 8 van de 7e  muur. Doe dan het 
volgende: 
1 RV  stap voor 
2 LV  tik teen gekruist achter R hak   
  met R hand op hoedrand en  
  L hand achter de rug 
 


