
Dansbeschrijving.

Voeten: Handen: Foto's
1 Kick het linkerbeen naar links 1 Beide armen gestrekt schuin-beneden naar links 1
2 Sluit links bij rechts 2 Beide armen geplooid centraal 2
3 Kick het rechterbeen naar rechts 3 Beide armen gestrekt schuin-beneden naar rechts 3
4 Sluit rechts bij links 4 Beide armen geplooid centraal 4
5 Kick het linkerbeen naar links 5 Beide armen gestrekt schuin-beneden naar links 5
6 Sluit links bij rechts 6 Beide armen geplooid centraal 6
7 Kick het rechterbeen voorwaarts 7 Beide armen gestrekt voorwaarts 7
8 Kick het rechterbeen achterwaarts 8 Beide armen bijtrekken tot op de heupen in vuisten 8

1 Spring ter plaatse met de benen gespreid 1 Niets specifiek 9
2 Spring ter plaatse met de benen gespreid 2 Niets specifiek 10
3 Spring op de rechtervoet, linkerbeen is achterwaarts op de tenen. 3 Niets specifiek 11
4 Spring op de linkervoet, rechterbeen is achterwaarts op de tenen. 4 Niets specifiek 12
5 Kick rechts voor 5 Niets specifiek 13
6 Kick links achter 6 Niets specifiek 14
7 Kick rechts voor 7 Niets specifiek 15
8 Kick links achter 8 Niets specifiek 16

1-2 Poze: Benen gespreid en lichtjes gebogen kijk naar links 1-2 Handen op de bovenbenen 17
3-4 Poze: Breng rechts bij links 3-4 Handen langs het lichaam 18
5-6 Poze: Benen gespreid en lichtjes gebogen, kijk hoog naar rechts 5-6 Armen gestrekt naar de rechterbovenhoek, handen flex 19
7-8 Poze: Breng links bij rechts 7-8 Handen langs het lichaam 20

1 Kick met rechts voorwaarts 1 Niets specifiek 21
en Rechterbeen gebogen voor het linkerbeen & Niets specifiek 22

2 Kick met rechts voorwaarts 2 Niets specifiek 23
3 Kick met links voorwaarts 3 Niets specifiek 24

en Linkerbeen gebogen voor het rechterbeen & Niets specifiek 25
4 Kick met links voorwaarts 4 Niets specifiek 26
5 Kick met rechts naar links 5 Niets specifiek 27
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6 Kick met links naar rechts 6 Niets specifiek 28
7 Draai 1/4 over rechts met gespreide benen 7 Klaar houden om te klappen 29
8 Spring met de benen toe 8 Klap in de handen 30
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		Deelname dans van het jaar 2007 door Petra Verwaest

		Titel: Calabria Jump mix 2007

		Uitvoerder: Drunkenmunky

		Dansbeschrijving.

		Voeten:				Handen:				Foto's

		1		Kick het linkerbeen naar links		1		Beide armen gestrekt schuin-beneden naar links		1

		2		Sluit links bij rechts		2		Beide armen geplooid centraal		2

		3		Kick het rechterbeen naar rechts		3		Beide armen gestrekt schuin-beneden naar rechts		3

		4		Sluit rechts bij links		4		Beide armen geplooid centraal		4

		5		Kick het linkerbeen naar links		5		Beide armen gestrekt schuin-beneden naar links		5

		6		Sluit links bij rechts		6		Beide armen geplooid centraal		6

		7		Kick het rechterbeen voorwaarts		7		Beide armen gestrekt voorwaarts		7

		8		Kick het rechterbeen achterwaarts		8		Beide armen bijtrekken tot op de heupen in vuisten		8

		1		Spring ter plaatse met de benen gespreid		1		Niets specifiek		9

		2		Spring ter plaatse met de benen gespreid		2		Niets specifiek		10

		3		Spring op de rechtervoet, linkerbeen is achterwaarts op de tenen.		3		Niets specifiek		11

		4		Spring op de linkervoet, rechterbeen is achterwaarts op de tenen.		4		Niets specifiek		12

		5		Kick rechts voor		5		Niets specifiek		13

		6		Kick links achter		6		Niets specifiek		14

		7		Kick rechts voor		7		Niets specifiek		15

		8		Kick links achter		8		Niets specifiek		16

		1-2		Poze: Benen gespreid en lichtjes gebogen kijk naar links		1-2		Handen op de bovenbenen		17

		3-4		Poze: Breng rechts bij links		3-4		Handen langs het lichaam		18

		5-6		Poze: Benen gespreid en lichtjes gebogen, kijk hoog naar rechts		5-6		Armen gestrekt naar de rechterbovenhoek, handen flex		19

		7-8		Poze: Breng links bij rechts		7-8		Handen langs het lichaam		20

		1		Kick met rechts voorwaarts		1		Niets specifiek		21

		en		Rechterbeen gebogen voor het linkerbeen		&		Niets specifiek		22

		2		Kick met rechts voorwaarts		2		Niets specifiek		23

		3		Kick met links voorwaarts		3		Niets specifiek		24

		en		Linkerbeen gebogen voor het rechterbeen		&		Niets specifiek		25

		4		Kick met links voorwaarts		4		Niets specifiek		26

		5		Kick met rechts naar links		5		Niets specifiek		27

		6		Kick met links naar rechts		6		Niets specifiek		28

		7		Draai 1/4 over rechts met gespreide benen		7		Klaar houden om te klappen		29

		8		Spring met de benen toe		8		Klap in de handen		30
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