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Rock Around The Clock 

Choreograaf : onbekend 
Type dans    : 4 Wall Line Dance; Beginner; 48 Counts; 150-190 BPM 
Muziek         : Doen At The Twist And Shout - Mary Chapin Carpenter 
Bron             : onbekend 

Right, together, right, hold, cross, step wide, across, hold  
1  RV tik met je teen opzij 
2  RV tik met je teen naast LV 
3  RV tik met je teen opzij 
4  rust 
5  RV stap gekruist achter LV 
6  LV stap opzij 
7  RV stap gekruist voor LV 
8  rust. 
 
Left, together, left, hold, cross step wide, across, hold  
9  LV tik met je teen opzij 
10  LV tik met je teen naast RV 
11  LV tik met je teen opzij 
12  rust 
13  LV stap gekruist achter RV 
14  RV stap opzij 
15  LV stap gekruist voor RV 
16  rust 
    
Forward, back, back, hold, back, across, back, hold  
17  RV stap recht voor, til LV op 
18  LV zet neer 
19  RV zet naast LV 
20  rust 
21  LV stap recht achter 
22  RV stap gekruist voor LV 
23  LV stap recht naar achter 
24  rust 
    
Back, forward, forward, hold, forward, cross, forward, hold  
25  RV stap recht achter, til LV op 
26  LV zet neer 
27  RV plaats naast LV 
28  rust 
29  LV stap recht voor 
30  RV stap gekruist achter LV 
31  LV stap recht voor 
32  rust 
   
Right toe, heel, across, hold, left toe, heel, across, hold  
33  RV tik met je tenen recht voor aan  (hiel naar buiten) 
34  RV tik met je hak recht voor aan  (tenen naar buiten) 
35  RV plaats naast LV 
36  rust 
37  LV tik met je tenen recht voor aan  (hiel naar buiten) 
38  LV tik met je hak recht voor aan (tenen naar buiten) 
39  LV plaats naast RV 
40  rust 
   
Right back, together, forward, hold, turn ¼ left, ½ left, hold  
41  RV stap recht achter 
42  LV stap recht achter 
43  RV stap recht voor 
44  rust 
45  LV draai een ¼ naar links en zet neer 
46  RV zet haaks op LV 
47  LV draai ½ naar links en zet neer 
48  rust 
    
Begin opnieuw 


