
 
Little Ramona 
Choreograaf :  
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  :   
Muziek  : "Little Ramona" by BR5-49 
Bron  :  
 
 
1 L+R zak iets door je knieën, 

draai heupen en hakken links. 
2 L+R zak nog iets door 
3 L+R blijf laag,  

draai heupen en hakken rechts 
4 L+R blijf laag, rust 
5 L+R draai heupen en hakken links,  

kom iets hoger. 
6 L+R draai heupen en hakken rechts, 

kom weer iets hoger 
7 L+R draai heupen en hakken links , 

kom weer iets hoger 
8 L+R draai heupen en hakken rechts, 

zet hakken neer en strek benen 
 
 
1 RV tik recht voor 
2 RV stamp op de plaats 
3 LV stamp op de plaats 
4 RV stamp op de plaats 
5 LV tik recht voor 
6 LV stamp op de plaats 
7 RV stamp op de plaats 
8 LV stamp op de plaats 
 
 
1 RV stap voor 
2 LV sluit aan 
3 RV stap voor 
4 LV  tik hak naast RV 
5 LV stap voor 
6 RV sluit aan 
7 LV stap voor 
8 RV stap naast LV 
 
 
1 RV tik teen opzij 
2 RV plaats terug 
3 LV tik teen opzij 
4 LV plaats terug 
5 RV tik teen opzij 
6 RV ½ draai rechtsom, stap naast LV 
7 LV tik teen opzij 
8 LV plaats terug 
 
 

 
 
1 RV stap voor 
2 LV sluit aan 
3 RV stap voor 
4 LV tik hak naast RV 
5 LV  stap voor 
6 RV sluit aan 
7 LV stap voor 
8 RV stap naast LV 
 
 
1 RV  flick opzij, tik aan met R hand 
2 RV flick voo, tik aan met L hand 
3 RV flick opzij, tik aan met R hand 
4 RV plaats terug 
5 LV  flick opzij, tik aan met L hand 
6 LV flick voo, tik aan met R hand 
7 LV flick opzij, tik aan met L hand 
8 LV plaats terug 
 
 
1 RV stap op teen achter 
2 RV zet hak neer 
3 LV stap op teen achter 
4 LV zet hak neer 
5 RV stap op teen achter 
6 RV zet hak neer 
7 LV stap op teen achter 
8 LV zet hak neer 
 
 
1 RV tik hak voor 
2 RV hook voor LV 
3 RV tik hak voor 
4 RV plaats terug 
5 RV tik hak voor 
6 RV hook voor LV  
7 RV tik hak voor 
8 RV plaats terug 
 
Begin opnieuw 
 
 


