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Regina Perkins
4 wall line dance
Novice
32
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Hand/Arm Crossovers, Knee Pops
1
rechterarm kruist voor lichaam (borsthoogte,
gesloten vuist op linkerschouder),
rechterknie kruist naar midden (rechterheup
iets naar voor)
2
linkerarm kruist voor rechterarm (maak een
X, borsthoogte, gesloten vuist op
rechterschouder), linkerknie kruist naar
midden, rechterknie gaat terug
3
open armen (rechts naar rechts, links naar
links, borsthoogte, ellebogen in een hoek
van 45º, gesloten vuist) rechterknie kruist
naar midden, linkerknie gaat terug.
4
breng linkerarm omlaag langs lichaam,
breng rechterarm omlaag langs lichaam,
linkerknie kruist naar midden, rechterknie
gaat terug.
5-8
herhaal 1 t/m 4

Toe Touch Back, Touch Back, Ki ck Ball change
1
draai gezicht naar 9.00 uur, tik rechterteen
achter aan op 3.00 uur
&
draai gezicht naar 3.00 uur, breng gewicht
terug op RV
2
tik linkerteen achter aan op 9.00 uur
3
LV kick voor
&
LV kleine stap naar achter
4
RV gewicht terug
&
draai gezicht naar 9.00 uur, breng gewicht
op LV
5
tik rechterteen achter aan op 3.00 uur
&
draai gezicht naar 3.00 uur, breng gewicht
op RV
6
tik linkerteen achter aan op 9.00 uur
7
LV kick voor
&
LV kleine stap naar achter
8
RV gewicht terug

Kick/Cross, Coaster Step
1
met gebogen rechterknie in zwierende
beweging achter LV kruisen (de buitenkant
van het rechterbeen wijst naar voor, RV
ter hoogte van linkerknie)
2
met zwierende beweging (knie nog steeds
gebogen) de binnenkant van het rechterbeen
naar buiten draaien, gezicht naar de voorkant
van de rechtermuur (RV ter hoogte van
rechterknie)
3
RV stap achter
&
LV stap naast
4
RV stap voor
5
met gebogen linkerknie in zwierende
beweging achter RV kruisen (de buitenkant
van het linkerbeen wijst naar voor, LV ter
hoogte van rechterknie)
6
met zwierende bewegingen (knie nog steeds
gebogen) de binnenkant van het linkerbeen
naar buiten draaien, gezicht naar de voorkant
van de linkermuur (LV ter hoogte van
rechterknie)
7
LV stap achter
&
RV stap naast
8
LV stap voor

Left Step Together, Step Together, ¼ Turn, Right
Step Together, Step Together, Step
1
LV stap links opzij
2
RV stap naast LV
3
LV stap links opzij
&
RV stap naast LV
4
LV draai ¼ linksom
5
RV stap rechts opzij
6
LV stap naast RV
7
RV stap rechts opzij
&
LV stap naast RV
8
RV klein stapje naar rechts, gewicht op beide
voeten

Begin opnieuw

