
 
Pull 
Choreograaf : Michelle Perron 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 120 Bpm  -  intro 40 tellen – begin bij zang  
Muziek  : "Hey (so what)" by Dannii Minogue  CD  Neon Nights 
Bron  :  
 
Step/Slide , Slide , Behind-Side-Recover 
(Sailor): Repeat 
1 RV  kruis achter LV in 3e positie  
2 LV sweep naar achter 
3 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap opzij 
4 LV  stap opzij 
5 RV  kruis achter LV in 3e positie  
6 LV sweep naar achter 
7 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap opzij 
8 LV  stap opzij 
(armen tel 1-2 en 5-6: gooi beide armen naar 
links opzij (middelhoogte) ,L arm recht met palm 
naar boven , R arm gebogen voor het lichaam en 
palm naar binnen)  
 
Heel, Hitch, Behind-Turn-Across, Touch, 
Slide , Triple  Side  
1 RV  tik hak diagonaal voor 
2 RV  hitch knie 
3 RV  stap gekruist achter LV 
& LV ¼ draai linksom en LV stap opzij 
4 RV  stap gekruist voor LV  
5 LV  tik opzij en iets diagonaal voor 
6 LV  sleep naar en tik naast RV  
7 LV  kleine stap links opzij 
& RV sluit aan 
8 LV kleine stap links opzij 
 
Turn, ‘Pull', Turn, Hitch, Triple Forward, 
Forward, Turn 
1 RV ¼ linksom en rock achter  
(armen naar voor met palmen tegen elkaar, buig  
R arm)  
3 LV ½ rechtsom en rock achter 
4 RV  hitch knie  
(R arm voor je borst met palm naar links) 
5 RV  stap iets voor 
& LV  stap gekruist achter RV 
6 RV  stap iets voor 
7 LV  stap voor 
8 RV ¼ rechtsom en stap opzij 
 
 
 
 

 
Across, Turn, Turn, Turn, Hold, Turn, Hold, 
& Forward, Hold 
1 LV  stap gekruist voor RV 
2 RV ¼ linksom en stap achter 
& LV ¼ linksom en stap opzij 
3 RV ¼ linksom en stap voor 
4  rust 
5 LV ¼ rechtsom en stap gekruist  
  achter RV 
6  rust 
& RV ½ rechtsom en stap voor 
7 LV  stap voor 
8  rust 
 
Begin opnieuw 
 
 
Einde dans:  
dans t/m tel 25 (tel 1 4e blok), gooi beide armen 
in de lucht en poseer. 
 
 


