
End Of The Line
Choreograaf
Soofi dans

Niveau
Tellen
Muziek :

LeftLockstep,Brush,Heel'Hook'Heel'Flick'Step%
Pivot SteP x2

t LV stap voor

&. RV staP kruis achter LV

2 LY stap voor

&. RV brush voor

3 RV tik hak voor

A RV hook kruis voor LV

4 RV tik hak voor

&. RV flick

5 RV stap voor

&. R+L '/z draai linksom

6 RV stap voor

7 LV stap voor

& R+L '/' draai rechtsom

8 LV stap voor

Weave, % MontereY, % MontereY

I RV stap rechts opzt-1

& LV kruis achter RV.

2 RV staP rechts oPzlj

& LV kruis over RV 
..

3 RV staP rechts oPzt'1

&. LV kruis achter RV.

4 RV staP rechts oPztl

& LV krijs orer RV

; RV tik teen rechts oPzij

& RV V'iiu'i'rechmom'-RV zet naast LV

; Lv tik teen links oPzij

&. LV zet naast RV

7 RV tik teen rechts oPzt'1

&. RV 'ti iuairechtsom'.RV zet naast LV

8 LV tik teen links oPzt']

&. LV zet naast RV

Rock FWD, Side, Coaster Step' Rock FWD' Side' %

Sailor SteP

1RV
&LV
2RV
&LV
3RV
&LV
4RV
5LV
&RV
6LV
&. RV
't LV
&RV
8LV

"DiddY Dave Morgan

4 wall line dance

be ginner/intermed iate

1l1

Travelling WilburYs
End Of The Line - The

rock voor
gewicht terug 

..
rock rechts oPzt.1

gervicht terug
stap achter

zet naast RV

stap voor
rock voor
gewicht terug 

..
rock links oPztl
qewicht terug
7, at^^i linkóm. LV kruis achter RV

stap rechts oPzij

stap Iinks oPzt.1

Point R, Point L' Heel' L Toe' Kick Ball Change' Step

V, ilnot,SteP % Turn' Coaster SteP

I RV tik teen rechts oPztj

&. RV zet naast LV

2 LV tik teen links oPztj

&. LV zet naast RV

3 RV tik hak voor

& RV zet naast LV

i Lv tik teen achter

5 LV kick voor

& LV zet oP bal v/d voet naast RV

; RV zet naast LV

1 LY stap voor

& R+L '/' draai rechtsom

; r-v '/. dtaairechtsom' Lv stap achter
" 

(gewicht oP LV)

9 RV staP achter

&- LV zet naast RV

l0 RV staP voor

Begin oPnieuw

Restarts:

Dans cle 2t" ' de f'tu en cle 6't' mttttr t/m tel 28 (tel I wn hel

íí,')rít,,A 'n 
rlan begin'ie tle dans opnieuw

lnmuurT:danst/nttel3l&|et7&vanheÍvierdeblok)
en dan doe ie het volgende

8 LV sluP voor . ' -,.& R+L 't"ttrutti rech$om (gewicltl op RV

En ,lun ht'sin.ie de duns ttPnietrtt'


