
A 430 Marty Gray (Februari 2022) 

Choreografie:  Hélène Lavoie-Chevalier 

Soort dans:  2 muurs lijndans 

Niveau:  Improver 

Tellen:  32 

Tempo:  96 BPM 

Muziek:  Marty Gray 

Artiest:  Billie Jo Spears 

Intro:   Start op zang 

Chasse, touch, chasse, touch, 

step, touch, step, touch, step, touch, step 

1  RV  stap opzij 

&  LV  stap naast RV 

2  RV  stap opzij 

&  LV  tik teen naast RV 

3  LV  stap opzij 

&  RV  stap naast LV 

4  LV  stap opzij 

&  RV  tik teen naast LV 

5  RV  stap diagonaal rechts voor 

&  LV  tik teen naast RV 

6  LV  stap diagonaal links voor 

&  RV  tik teen naast LV 

7  RV  stap diagonaal rechts voor 

&  LV  tik teen naast LV 

8  LV  stap diagonaal links voor 

 

Paddle turn, paddle turn, lock step,  

paddle turn, paddle turn, lock step 

9  RV  stap voor (12) 

&  R+L  ¼ paddle turn linksom (9) 

10  RV  stap voor 

&  R+L  ¼ paddle turn linksom (6) 

11  RV  stap voor 

&  LV  lock achter RV 

12  RV  stap voor 

13  LV  stap voor 

&  L+R ¼ paddle turn rechtsom (9) 

14  LV  stap voor 

&  L+R  ¼ paddle turn rechtsom (12) 

15 LV  stap voor 

&  RV  lock achter LV 

16  LV  stap voor 

 

 

 

 

 

Toe strut, toe strut, step, 1/4 turn,  

step, point, touch, point, sailor step 1/4 turn 

17  RV  stap op teen voor 

&  RV  zet hak neer 

18  LV  stap op teen voor 

&  LV  zet hak neer 

19  RV  stap voor 

&  LV  ¼ draai linksom, stap opzij (9) 

20  RV  stap naast LV 

21  LV  tik teen opzij 

&  LV  tik teen naast RV 

22  LV  tik teen opzij 

23  LV  stap gekruist achter RV 

&  RV  ¼ draai linksom, stapje opzij (6) 

24  LV  stapje opzij 

 

Walk, walk, kick ball change,  

back, back, back, back, touch 

24  RV  stap voor 

26  LV  stap voor 

27  RV  kick voor 

&  RV  stap naast LV 

28  LV  pas op de plaats 

29  RV  stap achter 

30  LV  stap achter 

31  RV  stap achter 

32  LV  stap achter 

&  RV  tik teen naast LV 

Begin opnieuw en veel plezier 

 

Bridge 4 counts:  

De brug komt na het 3e blokje 

in de 2e, 4e, 6e en 8e muur. 

1  RV  stamp naast LV 

&  Klap 

2  RV  stamp naast LV 

&  Klap 

3  RV  stamp naast LV 

&  Klap 

4  LV  stamp naast RV 

&  Klap 

Begin hierna de dans opnieuw 

 

Einde: 

Herhaal de brug om te eindigen.

 


