
 
Respect 
Choreograaf : Dutch Delight 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Novice   
Tellen  : 40 
Info  : 114 Bpm  
Muziek  : "Respect" by Aretha Franklin & Blues Brothers 
Bron  :  
 
Walk x4, ½ Turn Step, Hold, Hip Roll 
1 RV  loop voor 
2 LV  loop voor 
3 RV  loop voor 
4 LV  loop voor  
5 RV ½ linksom, stap rechts opzij [6]  
6  rust 
7-8  rol heupen linksom tegen de klok 
  in vanaf links (gewicht LV)  
 
Toe Strut With Hip Bumps x2, ¼ Turn Heel, 
Step, Heel, Step 
1 RV tik teen voor , bump R heup voor 
2 RV zet hak neer 
3 LV tik teen voor, bump L heup voor 
4 LV zet hak neer 
5 RV ¼ rechtsom, tik hak gekruist  
  voor LV [9] 
6 RV stap op de plaats 
7 LV tik hak links opzij [9] 
8 LV stap op de plaats  
 
½ Turn Step, Drag, Sailor Step, Step, Hold, 
Shuffle  
1 RV ½ linksom, grote stap rechts  
  opzij [3] 
2 LV  sleep naar RV 
3 LV  kruis achter RV 
& RV  stap rechts opzij 
4 LV  stap links opzij  
5 RV  stap schuin rechts voor  
6 LV  rust  
7 LV  stap voor [3] 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Step, Swivel x8 ½ Turn, Jazz Box ¼ Turn 
1 RV  stap voor en draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
2  draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
3  draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
4 LV draai hakken rechts 
draai gedurende de tellen 1-4 ½ draai linksom, 
eindig met gewicht op LV [9]  
5 RV  kruis voor LV 
6 LV  ¼ rechtsom, stap achter [12] 
7 RV  stap rechts opzij 
8 LV  stap voor 
 
Skate x4, Step, Swivel x8, ½ Turn 
1 RV  schaats schuin rechts voor 
2 LV  schaats schuin links voor  
3 RV  schaats schuin rechts voor 
4 LV  schaats schuin links voor 
5 RV  stap voor en draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
6  draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
7  draai hakken rechts 
&  draai hakken links 
8 LV draai hakken rechts 
draai gedurende de tellen 5-8 ½ draai linksom, 
eindig met gewicht op LV [6]  
 
Begin opnieuw 
 
Restart:  
Dans de 4e muur t/m tel 32 (tel 8 van het 4e blok) 
en begin opnieuw 
 
Tag:  
Na de 5e muur [12] 
Step Pose x2 
1-4 RV  stap schuin rechts voor & pose 
5-8 LV  stap schuin links voor & pose 
 
Step Pose x2 
1-4 RV  stap schuin rechts voor & pose 
5-8 LV  stap schuin links voor & pose 
 


