
This Thing, Called Love 

 
2 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink  
Muziek: Crazy little Thing Called Love Artiest: Dwight Yoakam 
Niveau: 2                                         A – 48 Tellen 
     B – 48 Tellen 

 De dansvolgorde is   A-A-B-A-B-A-A-A    
 

A gedeelte 
1 t/m 8 side toestrut, cross toestrut, side toestrut, crosstoestrut    
1 t/m 4 RV stap opzij op bal v. voet, RV zet hak neer, LV stap gekruist over RV op bal v. voet, LV zet hak neer 
5 t/m 8 RV stap opzij op bal v. voet, RV zet hak neer, LV stap gekruist over RV op bal v. voet, LV zet hak neer 
  
9 t/m 16 shuffle fwd, pivotturn right, shuffle fwd, pivotturn left  
1 t/m 4 RV shuffle naar voor, LV stap voor RV, LV + RV draai ½ rechtsom 
5 t/m 8 LV shuffle naar voor, RV stap voor LV, RV + LV draai ½ linksom 
 
17 t/m 24 kickbalstep, toestrut fwd, kickballstep, toestrut fwd  
1&2,3,4 RV schop voor, & RV sluit aan op bal v. voet, LV stap voor, RV stap voor op bal v. voet, RV zet hak neer 
 5&6,7,8 LV schop voor, & LV sluit aan op bal v. voet, RV stap voor, LV stap voor op bal v. voet, LV zet hak neer 
 
25 t/m 32 rockstep fwd, shuffle bkw, rockstep bkw, shuffle fwd 
1 t/m 4 RV stap voor, rock terug op LV, RV shuffle naar achter 
5 t/m 8 LV stap achter, rock terug op RV, LV shuffle naar voor 
 
33 t/m 40 2 X slow militaryturn left 
1 t/m 4 RV stap voor LV, rust, RV + LV draai ¼ linksom, rust 
5 t/m 8 RV stap voor LV, rust, RV + LV draai ¼ linksom, rust 
 
41 t/m 48 zigzag left, swing bkw, vine right end with hold 
1 t/m 4 RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV zwaai achter RV 
5 t/m 8 LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust 
 
B gedeelte 
1 t/m 8 chassé right, rock step bkw, chassé left, rockstep bkw 
1 t/m 4 RV stap opzij, & LV sluit aan, RV stap opzij, LV stap achter, rock terug op RV 
5 t/m 8 LV stap opzij, & RV sluit aan, LV stap opzij, RV stap achter, rock terug op LV 
 
9 t/m 16 8 X sugerpush  
1 + 2 RV stap voor (hak naar binnen), en draai hak naar buiten,LV stap voor (hak naar binnen), draai hak naar buiten 
3 t/m 8 herhaal 3 X 1 + 2  
 
17 t/m 24 zigzag, point, zigzag, point 
1 t/m 4 RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV point opzij 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV point opzij 
 
25 t/m 32 4 X paddleturn left 
1 t/m 4 RV stap voor LV in 5e pos., RV + LV draai 1/8 linksom,  RV stap voor LV in 5e pos., RV + LV draai 1/8 linksom 
5 t/m 8 RV stap voor LV in 5e pos., RV + LV draai 1/8 linksom,  RV stap voor LV in 5e pos., RV + LV draai 1/8 linksom 
 
33 t/m 40 electricrock fwd, hold, electricrock bkw, hold 
1 t/m 4 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rust 
5 t/m 8 LV stap achter, rock terug op RV, LV stap voor, rust 
 
41 t/m 48 slow reverse coasterstep, hold, slow coasterstep, hold 
1 t/m 4 RV stap voor, LV sluit aan, RV stap achter, rust  
5 t/m 8 LV stap achter, RV sluit aan, LV stap voor, rust 
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