
    Quittin’you 
 
4 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink 
Muziek: Quittin’you    Artiest:  The Band Perry    
Niveau  2-3     32 Tellen 
 
Tag: tijdens de 4e keer dans je t/m tel 28, voeg 16 tellen toe, en begin opnieuw 
1 t/m 8  slow heeljacks 
1 t/m 4  RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV, RV stap rechts opzij, LV haktik diag. links voor 
5 t/m 8  LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij, RV haktik diag. rechts voor 
 
Herstart: tijdens de 8e keer dans je t/m tel 28, en begin opnieuw  
 
9 t/m 16 electric rock (2X) 
1 t/m 4  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
5 t/m 8  Herhaal 1 t/m 4  
 
Bridge: na de 9e keer voeg je 12 tellen toe, dit zijn de 1e 12 tellen van de TAG  
 
1 t/m 8  run fwd, kickball change (2X)  
1 + 2  RV stap voor, LV stap voor  
3 & 4  RV schop naar voor, & RV sluit aan op bal v. voet, LV stap op de plaats   
5 t/m 8  Herhaal 1 t/m 4     
 
9 t/m 16 pivotturn left, jazzbox into chassé, travelling crossteps 
1 + 2  RV stap voor LV, RV + LV draai ½ linksom 
3 + 4  RV stap gekruist over LV, LV stap achter,  
5 & 6  RV stap rechts opzij, & LV sluit aan, RV stap rechts opzij  
7 & 8  LV stap gekruist over RV, & RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV  
 
17 t/m 24 side rock, traveling crossteps, step ¼ turn bkw, side step, jive walk 
1 + 2  RV stap rechts opzij, rock terug op LV 
3 & 4  RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV  
5 t/m 8  LV stap ¼ linksom achter, RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV, RV teentik rechts 
 
25 t/m 32 across, twist turn ½ turn left, walk bkw with touches, coasterstep  
1 + 2  RV stap gekruist over LV, RV + LV draai ½ linksom 
3 t/m 6  LV stap achter, RV teentik naast, RV stap achter, LV teentik naast 
7 & 8  LV stap achter, & RV sluit aan, LV stap voor 
 
 
 
 
   The Indian Outlaws                         Theindianoutlaws@gmail.com                 Nr. 006 

 

mailto:Theindianoutlaws@gmail.com

