
 
Wild Ride 
Choreograaf : Mark Consenza 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 146 Bpm  
Muziek  : "Wild One" by BR5-49 
Bron  :  
 
 
Jump Forward, Rotate Hips, Sweep ¼ CW, 
Hold, Step, Touch 
& RV klein sprongetje naar voor 
1 LV klein sprongetje naar voor 
&  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
2  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
&  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
3  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
&  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
4  draai de heupen in een cirkel  
  rechtsom 
5 RV schuif opzij 
6 RV schuif in een boog naar achter ¼ 
  rechtsom 
7  rust 
& LV stap voor, ¼ rechtsom gedraaid 
8 RV tik naast LV 
 
Jump Forward R, L, Jump Backward R, L, 
Twist R, L. R, L 
& RV klein sprongetje naar voor, voet 
  ¼ rechtsom gedraaid 
1 LV klein sprongetje naar voor, voet 
  ¼ rechtsom gedraaid 
2  rust 
& RV klein sprongetje naar achter, voet 
  ¼ linksom gedraaid 
3 LV klein sprongetje naar achter, voet 
  ¼ linksom gedraaid 
4  rust 
5 R+L draai (twist) hakken naar links 
6 R+L draai (twist) hakken naar rechts 
7 R+L draai (twist) hakken naar links 
8 R+L draai (twist) hakken naar rechts 
Bij tel 5-6 zak je naar beneden, bij tel 7-8 kom je 
weer omhoog 
 
 
 
 
 

 
 
Point Hand & Knee R, Rotate ¼ CW (3x), 
Shuffle R, L, R, Kick Ball Cross, Rotate ¼ 
CCW 
1 RV til knie op, strek R hand en wijs 
  met vinger naar voor 
2 LV draai op bal van voet 1/12  
  rechtsom 
3 LV draai op bal van voet 1/12  
  rechtsom 
4 LV draai op bal van voet 1/12  
  rechtsom 
5 RV stap voor 
& LV sluit aan 
6 RV stap voor 
7 LV schop schuin links voor 
& LV zet bal van voet naast RV 
8 RV stap gekruist voor LV en draai ¼ 
  linksom 
 
Side Step L, Hold, Cross R, Hold, Side Step L, 
Hold, Cross R, Unwind 
1 LV stap links opzij 
2  rust 
3 RV stap gekruist voor LV 
4  rust 
5 LV stap links opzij 
6  rust 
7 RV stap gekruist voor LV 
8 R+L draai ½ linksom 
Eindig met gewicht op LV 
 
 
Begin opnieuw 
 
Restart: 
Dans na de 1e muur alleen de laatste 2 blokken 
en begin daarna weer opnieuw. 


