
Start The Car 
Choreograaf : Fredrik Carlsson & Mattias Perkiö 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate/advanced   
Tellen  : 32 
Info  : 110 Bpm   -  (funky west coast swing)  
Muziek  : "Start The Car" by Travis Tritt 
Bron  :  
 
Right And Left Quarter Turn With Point, 
Quarter Turn x4 
1  LV ¼ draai rechtsom, tik opzij 
&  L+R ¼ draai linksom 
2  LV  sluit 
3  RV ¼ draai linksom, tik opzij 
&  R+L ¼ draai rechtsom 
4  RV  sluit 
5  LV ¼ draai rechtsom, stap opzij 
6  RV ¼ draai rechtsom, stap opzij 
7  LV ¼ draai rechtsom, stap opzij 
8  RV ¼ draai rechtsom, stap opzij 
 
Kick ‘N Touch With Hand Clap, Full Turn 
Right, Kick ‘N Squat 
1  LV  schop gekruist voor 
&  LV  stap voor 
2  RV  kruis achter, klap met gestrekte 
  armen 
3  R+L hele draai rechtsom (twist turn) 
4  R+L eindig met gewicht op LV 
5  RV  schop schuin voor 
6  RV  stap opzij, buig benen en  
  ellebogen naar buiten 
7   buig benen en ellebogen naar 
  buiten 
8  RV  sluit 
 
Forward Mashed Potatoes, Vaudeville And 
Turning Quarter Left 
&  R+L draai hakken naar buiten 
1  LV  stap voor, draai hakken in 
&  L+R draai hakken naar buiten 
2  RV  stap voor, draai hakken in 
&  R+L draai hakken naar buiten 
3  LV  stap voor, draai hakken in 
&  L+R draai hakken naar buiten 
4  L+R draai hakken in 
Armstyling tel &1-4:  Armen gebogen omhoog 
met handpalmen voorwaarts, LH gaat altijd 
omhoog en RH altijd omlaag wanneer de 
hakken uit swivelen. 
5  RV  kruis over 
&  LV  stap opzij 
6 RV  tik hak schuin voor 
&  RV  sluit 
7  LV  kruis over 
&  RV  stap opzij 
8  LV  tik hak opzij, ¼ draai linksom 
&  LV  sluit 

 
Limp Walk, Kick Cross Left, Jump Apart, 
Sweep Turn ¾ Right, Jump Turn ¼ Right 
1 RV  stap voor 
&  LV  op tenen RV, naar voor met 
  gestrekt been 
2  LV  stap voor 
3  RV  stap voor 
&  LV op tenen RV, naar voor met 
  gestrekt been 
4  LV  stap voor 
5  RV  schop voor 
&  RV  kruis over 
6  R+L  spring met voeten uit elkaar, 1/8 
  draai linksom (kijkend naar 7:30) 
7  LV  schop, 5/8 draai rechtsom op 
  rechtervoet (kijkend naar 3:00) 
&  LV  stap voor 
8  L+R spring met voeten uit elkaar, ¼ 
  draai rechtsom 
 
Begin opnieuw 


