Hard Like A Wheel

( Swamp thing partner)

Partnerdans
Positie : Side by Side position
Tellen : 40
Muziek: " Swamp thing " The Grid
" The Wheel of Love " Rick Tippe
BMP : 130 - 140
Begin in Side by Side positie Gezicht in LOD (line of direction)
Left rock step. Left coaster step
Grapevine right. right shuffle. Left rock step
Right rock step. Right coaster step
25: RV stap rechts opzij
1 : LV rock voor
26: LV kruis achter RV
2 : RV zet gewicht terug
27: RV stap rechts opzij
3 : LV stap achter
28: LV sluit aan
& RV sluit aan
29: RV stap rechts opzij
4 : LV stap voor
&
LV sluit aan
5 : RV rock voor
30: RV stap rechts opzij
6 : LV zet gewicht terug
31: LV rock achter
7 : RV stap achter
32: RV zet gewicht terug
& LV sluit aan
8 . RV stap voor
Syncopated chasse-left
33: LV stap links schuin voor
Left side rock. Left shuffle in place. Right
34: Rust
side rock. Right shuffle with 1/4 turn right
& RV sluit aan
9 : LV rock links opzij
35: LV stap links schuin voor
10: RV zet gewicht terug
36: Rust
11 : LV sluit aan
& RV sluit aan
& RV stap op plaats
12 : LV stap op plaats
1/4 turn left, Pivot 1/2 turn left, Step, Together
13: RV rock rechts opzij
37: LV stap links, 1/4 draai linksom
14: LV zet gewicht terug
38: RV stap voor, 1/2 draai linksom
15: RV sluit aan en 1/4 draai rechtsom
39: LV stap op plaats
&
LV sluit aan op RV
40: RV sluit aan
16 : RV stap op plaats
Op tel 37 laat de rechterhand los, op tel 38-39
Dame staat voor de heer met gezicht naar buiten
tilt de heer de linkerhand over de dame haar hoofd
Op tel 40 pak je de recherhand vast en sta je
Grapevine left. Left shuffle. Rock step
Terug in side by side positie.
with 1/2 turn left
17: LV stap links opzij
HERHAAL
18: RV kruis achter LV
19: LV stap links opzij
20: RV sluit aan
21 . LV stap links opzij
&
RV sluit aan
22: LV stap links opzij
23: RV rock achter
24. LV stap op plaats 1/2 draai linksom
Bij de ½ draai laat je de linkerhand los, de rechterhand
Gaat over de dame heen, pak daarna de linkerhand
weer vast

