
128 The McGraw Stroll

Choreografie : James Gregory & Jean Garr
Type : partnerdance (Positie: round-

sweetheart)
Niveau : gevorderd
Tempo : 90-116 tellen/min
Tellen : 44
Muziek : Welcome To The Club

Tim McGraw
I Got Mexico - Eddy Raven

BEIDEN:
Step for, point toe, step back, point toe, turn, point
toe
1 RV stap schuin opzij naar voor
2 LV tik met teen naast RV
3 LV stap schuin opzij naar achter terug

op plaats
4 RV tik met teen naast LV
5 RV stap met ¼ draai rechtsom opzij
6 LV tik met teen naast RV

(Heer staat nu achter dame met de gezicht naar
buiten, indian-positie. )

Grapevine left
7 LV stap links opzij (handen omhoog)
8 RV stap gekruist achter LV

(handen omlaag)
9 LV stap links opzij (handen omhoog)
10 RV stap gekruist achter LV

(handen omlaag)

Turn, kick, step for, pivot, step for, pivot
11 LV draai ¼ linksom (handen omhoog en

neem sweetheart-positie in)
12 RV kick over de vloer naar voor
13 RV stap naar voor
14-15 L + R ½ draai linksom
16 RV stap naar voor
17-18 L + R ½ draai linksom

(De LH van heer en dame houden elkaar vast
zoals normaal sweetheart-positie en de RH van
heer neemt de RH van dame vast achter de rug
van de dame.)

Vine right, vine left
19 RV stap rechts opzij
20 LV stap gekruist achter RV
21 RV stap rechts opzij
22 LV brush naar voor
23 LV stap links opzij
24 RV stap gekruist achter LV
25 LV stap links opzij
26 RV sluit aan naast LV

HEER: Steps, step for, steps, steps
27-30 Stap op de plaats met RV - LV - RV - LV.

Tegelijkertijd laat de heer de dame een hele
draai maken onder de rechterarm van de heer
door.

31-34 RV stap schuin naar voor en stap op de
plaats met LV - RV – LV

35-38 Stap op de plaats met RV - LV - RV – LV.
Tegelijkertijd laat de heer de dame een hele
draai maken voorlangs onder
de armen van de heer zodat de dame aan de
rechterzijde komt te staan.

DAME: Volgwagen, vine left, congaturn
27-30 Stap op de plaats met RV - LV - RV - LV .

Maak tegelijkertijd een hele draai onder de
rechterarm van de heer door.

31-34 Stap links opzij achter de rug van de heer.
35-38 Stap op de plaats met RV - LV - RV - LV .

Maak tegelijkertijd een hele draai voorlangs
onder de armen van de heer door
zodat de dame aan de rechterzijde van de heer
komt te staan.

BEIDEN:
Shuffle forward left - right - left
39 LV stap naar voor
& RV sluit aan achter LV
40 LV stap naar voor
41 RV stap naar voor
& LV sluit aan achter RV
42 RV stap naar voor
43 LV stap naar voor
& RV sluit aan achter LV
44 LV stap naar voor

Begin opnieuw en veel plezier


