Pump jack
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen & Arne Stakkestad jun-07
Type Dans: 52 tellen, Intermediate, 4 wall Line Dance
Muziek: Pump Jack – Toby Keith (CD: Big Dog Daddy)
Bpm: 136
Intro: 40 tellen
Jump back, hold and clap, heel bounce 2x, side rock, cross shuffle.
&1-2 LV spring achter, RV spring naast LV, rust en klap.
3-4
RV+LV hielen omhoog, zet neer, RV+LV hielen omhoog, zet neer (gewicht op LV).
5-6
RV rock opzij, gewicht terug op LV.
7&8 RV kruis over LV, LV sluit aan, RV kruis over LV.
Side jump left, touch right, hold, side jump right ¼ turn right,
touch left, hold, Side switches R,L,R, ¼ turn right.
&1-2 LV spring links opzij, RV tik teen opzij, rust.
&3-4 RV spring rechts opzij met ¼ draai R, LV tik teen opzij, rust (3h00).
&5
LV stap naast RV, RV tik teen opzij.
&6
RV stap naast LV, LV tik teen opzij.
&7-8 LV stap naast RV, RV tik teen opzij, ¼ draai R (6h00).
Shuffle right forward, swivels forward L,R, shuffle left forward,
Swivels forward R,L.
1&2 Shuffle R voor R,L,R.
3-4 LV swivel schuin voor, RV swivel schuin voor.
5&6 Shuffle L voor L,R,L.
7-8 RV swivel schuin voor, LV swivel schuin voor.
Rock forward, unwind ½ turn right, full turn right, hip bumps.
1-2 RV rock voor, LV gewicht terug.
3-4 RV tik achter, ½ draai R op bal van de voet (12h00).
5-6 ½ R en LV stap achter, ½ R en RV stap voor (12h00).
7&8 LV stap schuin links voor en bump heup voor, bump achter, bump voor.
Skates backwards, diagonal shuffle backwards, Skates backwards,
diagonal shuffle backwards.
1-2 RV schaats schuin R achter, LV schaats schuin L achter.
3&4 Shuffle schuin R achter met R,L,R.
5-6 LV schaats schuin links achter, RV schaats schuin rechts achter.
7&8 Shuffle schuin links achter met L,R,L.
Rock back, side, hold, cross, unwind ¾ turn right, spin ½ turn right, hold.
1-2 RV rock achter, LV gewicht terug.
3-4 RV stap R opzij, rust.
5-6 LV kruis over RV,3/4 draai R (9h00).
7-8 RV ½ draai R, LV stap naast RV, rust (3h00).
Knee pops 4x.
1-2 RV draai knie naar binnen, LV draai knie naar binnen.
3-4 RV draai knie naar binnen, LV draai knie naar binnen.
Brug: In het (Instrumentaal gedeelte).
e
Aan het einde van de 5 muur dans je 4 knee pops extra.

