
Perfect Love 
Choreograaf : Cato Larsen 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate/    
Tellen  : 32 
Info  : 99 Bpm        Begin bij de zang   
Muziek  : “Perfect Love” by Lutricia McNeal (cd,..) 
Bron  :  

 

 
Funky Toe Switches 
1 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV  
2 LV tik teen links opzij 
& LV stap naast RV  
3 RV tik teen rechts opzij  
& Hitch R-knie gekruist voor LV 
4 RV `tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV 
5 LV tik teen links opzij 
& LV stap naast RV  
6 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV   
7 LV  tik teen links opzij 
& Hitch L-knie gekruist voor R-knie  
8 LV tik teen links opzij 
 
And Rock Step, Cross, ¼ Turn, Step Forward, 
Rock Step, Triple ¾ Turn Left 
& LV stap naast RV 
1 RV rock rechts opzij 
2  gewicht terug op LV 
3 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap met ¼ draai linksom 
4 RV stap voor 
5 LV rock voor 
6  gewicht terug op RV 
7 LV ¼  draai linksom 
& RV ¼ draai linksom 
8 LV ¼ draai linksom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunges, Kick, Coaster Step. 
1 RV zet/duw bal van de voet op de  
  vloer 
2  rust (leun met lichaam naar voor) 
& RV stap naast LV  
3 LV zet/duw bal van de voet op de  
  vloer 
4  rust (leun met lichaam naar voor) 
& LV stap naast RV 
5 RV zet/duw bal van de voet op de 
  vloer(leun met lichaam naar  
  voor) 
6  duw lichaam recht met de RV en 
  schop met de RV naar voor 
7 RV stap achter 
& LV stap naast RV 
8 RV stap voor 
 
Step, ½ Turn, ½ Pivot Turn, ¼ Pivot Turn, 
Jazz Box with ¼ Turn  
1 LV  stap voor 
2  ½ draai rechtsom gewicht  
  op RV 
3 LV  stap voor 
&  ½ draai rechtsom gewicht  
  op RV 
4  maak ¼ draai linksom en LV 
  stap  links opzij 
5 RV stap gekruist voor LV 
6 LV stap achter 
7 RV stap rechts opzij 
& LV stap voor en draai ¼  linksom op 
  de bal van de LV 
8 RV tik teen naast LV 
 
Begin Opnie uw 
 
Tag:  
Word gedanst na de eerste en de derde muur: 
Triangle Steps  
1 RV stap diagonaal rechts voor 
2 LV stap diagonaal links voor 
3 RV stap terug naar het midden 
4 LV stap naast RV 


