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ENKELE VEEL VOORKOMENDE FIGUREI{ BIJ HET
COUI{TRY LII\EDANSEN

GRAPE.VINE
Een (Grape)vine bestaat uit drie basispassen gevolgd door een vierde pas die per dans
verschillend kan zijn.De basispassen zljn altijd:

VINB RIGHT

VINE LEFT

RV stap rechts opzij

LV

LV

RV

stap gekruist achter de RV
RV stap rechts opzrj

LV

stap links opzrj
stap gekruist achter de
stap links opzij

LV

gevolgd door een tik, schop of hold

HOOK
HOOK RIGHT

HOOK LEFT

RV kruis voor het linkerbeen terwijl

LV

je de rechtervoet optrekt (druk de
de kuit van het rechterbeen tegen
de knie van het linkerbeen)

kruis voor het rechterbeen terwijl
je de linkervoet optrekt (druk de
kuit van het linkerbeen tegen de
knie van het rechterbeen)

SHUFFLE
Een shuffle bestaat uit drie passen in twee tellen. Deze kan recht of schuin zowel
vooruit als achteruit worden uitgevoerd.

SHUFFLE

RV

LV
RV

RIGHT

stap naar voren
trek bij de RV
stap naar voren

SHUFFLE LEFT

LV

stap naar voren

RV trek bij LV

LV

stap naar voren

KICKBALL CHANGE
Een kick ball change bestaat uit drie passen in twee tellen.

RIGHT
RV schopnaarvoren
RV zet terug op de bal van de voet
en til de hak van de LV iets op
LY zet neer naast de RV (gewicht erop)
KTCK BALL CHANGE

KTCK BALL CHANGE LEFT

LV schopnaarvoren
LY zet terug op de bal van de voet
RV

en til de hak van de RV iets op
zet neer naast de LV (gewicht erop)

CHARLESTON STEP
CHARLESTON STEP

RV

stap naar

RIGHT

voren

CHARLESTON STEP LBFT

LV til knie omhoog (of schop, tik)
LV stap naar achter
RV tik met de teen achter

LV

stap naar voren

RV til knie omhoog (of schop, tik)
RV stap naar achter

LV tik met de teen achter

JAZZBOX
Een jazzbox zijn altijd vier passen . Hierbij wordt vaak een kwart draai linksom of
rechtsom gemaakt. Waarbij j" op elke (vier) hoeken van een box (vierkant) stapt.

JAZZBOX

RV

LV
RV

LV

RIGHT
LV
achter
opzij
RV

stap gekruist over de
stap recht naar
stap rechts
stap gekruist voor

JAZZBOX LEFT

LV
RV

LV
RV

stap gekruist over de RV
stap recht naar achter
stap links opzij
stap gekruist voor LV

TRIANGEL
Een triangel wordt ook vaak oniuist "iazzboxo' genoemd
Een triangel is een drie hoek waarbij je op elke hoek een stap zet

TRIANGEL

RV

LV
RV

RIGHT

stap gekruist over de LV
stap recht naar achter
stap rechts opzlj

TRIANGEL LEF'T

LV
RV

LV

stap gekruist over de RV
stap recht naar achter
stap links opzij

ROCK STEP
Een Rock step bestaat uit twee stappen en kan voorwaarts, achterwaarts (back
rock)o zijwaarts (side rock)en gekruist cross rock)(voor en achter) worden
uitgevoerd.

ROCK STEP

RV

LV

RIGHT

ROCK STEP LBFT

naar
RV

stap in een soepele beweging
voren, breng je gewicht op de
en til de hak van je LV
stap in een soepele beweging
achter en breng je gewicht op de

op

naar
LV

LV

stap in een soepele beweging naar
voren en breng je gewicht op de LV
en til de hak van de RV op
RV stap in een soepele beweging naar
achter en breng je gewicht op de RV

STRUT
HIELSTRUT

TEENSTRUT

RV of LV stap op de hak naar voren
RV of LV klap de voet neer

RV of LV tik met de teen voor of achter
RV of LV klap de hiel neer

HITCH
RV of LV til de knie omhoog (bovenbeen horizontaal)

LOCKSTEP
Een lockstep bestaat uit drie passen .Deze kan recht of schuin zowel vooruit als
achteruit worden uitgevoerd.

LEFT
LV stap naar voor
LOCKSTEP

LOCKSTEP RIGHT

RV 'haak' achter de LV (gewicht erop)
LV stap naar voor
Bij een lockstep achteruit

RV

LV
RV

stap naar voor
'haak' achter de RV (gewicht erop)
stap naar voor

stappen we achteruit en 'haken' we voor de andere voet.

SCOOT
Een scoot is een schuif naar voren of naar achteren op 66n been met de knie van het
vriie been omhoos en gehosen (z.oals, de hitch)

SCUFF

I BRUSH

Zowel de scuff als de brush kunnen naar voren of naar achter worden uitgevoerd.
SCUFF

LV of RV

schop (stuit) met de hak over de vloer

BRUSH

LV of RV schop (veeg)

met de bal van de voet over de vloer

CHASSE
Een chass6 bestaat uit drie passen in twee tellen. Deze kan naar rechts of links worden
uitgevoerd (ook genoemd: zijwaartse shuffle).

CHASSE RIGHT

CHASSE LEFT

RV

LV

LV
RV

stap naar rechts
trek bij de RV
stap naar rechts

RV

LV

stap naar links
trek bij de LV
stap naar links

SWIVEL
Op de bal van beide voeten worden de hakken tesamen in dezelfcle richting bewogen.

LV + RV hielennaar rechts
LV + RV hielen terug

of
LV + RV hielen naar links
LV + RV hielen terug

MONTEREY TTJRN
RV tik met de teen rechts opzij (gewicht blijft op links)
RV draai op de bal van de LV een half rechtsom enzet de RV rechts naast de LV
LV tik met de teen links opzij

LY

zet naast de RV

COASTERSTEP
Een coasterstep bestaat uit drie passen in twee tellen. Deze kan zowel met rechts als met
links achteruit dan wel vooruit worden uitgevoerd.

RIGHT
RV stap naar achter

COASTERSTEP LEFT

COASTERSTEP

LV

RV
Bij

stap naast de RV (gewicht
stap naar

voren

LV

erop)

RV

LV

stap naar achter
stap naast de LV (gewicht erop)
stap naar voren

een coasterstep naar voren is de richting andersom.

SAILORSTEP
Een sailorstep bestaat uit drie passen in twee tellen. De laatste twee passen doen we in
66n tel. Deze kan zowel met rechts als met links worden uitgevoerd.

RIGHT
RV kruis achter LV
LV stap opzrj
RV stap opzij
SAILORSTEP

SAILORSTEP LEFT

LV kruis achter RV
RV stap opzij
LV stap apzi

PIVOT
Een pivot turn bestaat uit twee passen in twee tellen. Het is een draai die zowel
eenYz draai naar zowel links als rechts kan worden uitgevoerd.

PIVOT TURN LEFT

RV

stap voor (breng gewicht op beide voor voeten)
Draai % of eenlz linksom
Eindig met je gewicht op de LV

PIVOT TURN RIGHT

LV

stap voor (breng gewicht op beide voor voeten)
Draai % of eenlz rechtsom
Eindig met je gewicht op de RV

Vo

als

