
Mother Like Mine 
 

1 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink  
Muziek: Mother like mine Artiest: The Band Perry 
Niveau: 2                                       64 Tellen 

 
 

1ste Bridge: na de 1ste X 16 tellen toevoegen 

1 t/m 8 vine into chassé right and left 
1 t/m 4 RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap rechts opzij, & LV sluit aan, RV stap rechts opzij  
5 t/m 8 LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzij, & RV sluit aan, LV stap links opzij  

 
9 t/m 16 rock step, coasterstep left and right 
1 t/m 4 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, LV sluit aan, RV stap voor  
5 t/m 6 LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, RV sluit aan, LV stap voor 

 
2de bridge: tijdens de 3de keer na tel 16, de volgende 2 tellen toevoegen dan door dansen.  
1 t/m 2 Siderock 
1 + 2 LV stap links opzij, rock terug op RV  

 
 
1 t/m 8 sync. vine, crossrock bkw, chassé left 

1 t/m 4  RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap rechts opzij , & LV stap gekruist over RV, RV stap rechts opzij  
5 t/m 8 LV stap gekruist achter RV, rock terug op RV, LV stap links opzij, & RV sluit aan, LV stap links opzij  
  
9 t/m 16 rockstep bkw, chassé ½ turn left, rockstep bkw, kickball step  

1 t/m 4 RV stap achter, rock terug op LV, RV stap ¼ l inksom opzij, & LV sluit aan , RV stap ¼ linksom achter 
5 t/m 8 LV stap achter, rock terug op RV, LV schop voor, & LV stap terug op bal v. voet, RV stap voor  
 

17 t/m 24 run fwd, sync. militaryturn, across, step bkw, diagonal step, travelling cross steps   
1 t/m 4 LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor RV, & LV + RV draai ¼ rechtsom, LV stap gekruist over RV  
5 t/m 6 RV stap achter, LV stap diagonaal l inks achter, RV stap gekruist over LV, & LV stap links opzij, RV stap gekruist over LV  
 

25 t/m 32 siderock in ¼ turn right, shuffle fwd, rockstep fwd, chassé ½ turn right 
1 t/m 4 LV stap links opzij, rock terug op RV in ¼ draai rechtsom, LV shuffle naar voor   
5 t/m 8 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap ¼ rechtsom opzij, & LV sluit aan, RV stap ¼ rechtsom voor 
 

33 t/m 40 sync. vine, crossrock bkw, chassé right 
1 t/m 4  LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap linkss opzij, & RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij  
5 t/m 8 RV stap gekruist achter LV, rock terug op LV, RV rechts opzij, & LV sluit aan , RV stap rechts opzij  

  
41 t/m 48 rockstep bkw, chassé ½ turn right, rockstep bkw, kickball step  
1 t/m 4 LV stap achter, rock terug op RV, LV stap ¼ rechtsom opzij, & RV sluit aan , LV stap ¼ rechtsom achter  
5 t/m 8 RV stap achter, rock terug op LV, RV schop voor, & RV stap terug op bal v. voet, LV stap voor  

 
49 t/m 56 run fwd, sync. militaryturn, across, step bkw, diagonal step, travelling cross steps   
1 t/m 4 RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor LV, & RV + LV draai ¼ linksom, RV stap gekruist over LV  
5 t/m 6 LV stap achter, RV stap diagonaal rechts achter, LV stap gekruist over RV, & RV stap rechts opzij, LV stap gekruist over RV  

 
57 t/m 64 siderock in ¼ turn left, shuffle fwd, rockstep fwd, chassé ½ turn left 
1 t/m 4 RV stap rechts opzij, rock terug op LV in ¼ draai l inksom, RV shuffle naar voor  

5 t/m 8 LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ linksom opzij, & RV sluit aan, LV stap ¼ linksom voor 
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