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Congres LCD 25 juni 2011 – Schilde - danscreatiewedstrijd 
Choreografie: Harry De Clerck 
 
Modedans: Kuduro 
Muziek: Danza Kuduro 
Uitvoerder: Don Omar ft. Lucenzo 
 

 
Intro: 4 x 8 tellen 
Start met gewicht op L-voet 
 

beweging telling draaihoeveelheid 
movements 

Rondé met RV 
R knie opwaarts 
RV herplaats 

1-2 
3 
4 

(*) 

Rondé met LV 
L knie opwaarts 
LV herplaats 

5-6 
7 
8 

(*) 

RV: point voor, achter, voor en zet bij 
LV: point voor, achter, voor en zet bij  

1-2-3-4 
5-6-7-8 

1/8 draai naar rechts (*) 
1/4 draai naar links (*) 

RV voor en LV touch 
LV achter, RV sluit, LV achter 
RV achter en LV touch 
LV voor, RV sluit, LV voor 

1-2 
3 & 4 
5-6 
7 & 8 

bij touch: handklap 

chassé achterwaarts 
1/4 draai naar rechts, bij touch: handklap 
chassé voorwaarts 

RV voor en LV touch 
LV achter, RV sluit, LV achter 
RV achter en LV touch 
LV voor, RV sluit, LV voor 

1-2 
3 & 4 
5-6 
7 & 8 

1/4 draai naar links, bij touch: handklap 
chassé achterwaarts 
1/4 draai naar rechts, bij touch: handklap 
chassé voorwaarts + 1/8 draai naar 
links (recht op muur komen) 

RV: point diagonaal linksvoor 
RV: point diagonaal rechtsvoor 
RV: kick diagonaal hoog & links achter linkerbeen 
RV zet bij 

1 
2 
3 
4 

(*) 
(*) 
RV aanraken met linkerhand (optioneel) (*) 

LV point links opzij 
spring op LV en point RV opzij 
spring op RV en point LV opzij 
kom terug met gewicht op LV 

5 
6 
7 
8 

(*) 
(*) 
(*) 
handklap 

RV voor diagonaal zij, LV bij, RV zij, LV touch 
 
LV herplaats en overbrengen gewicht, idem RV, LV 
en RV 

1-2-3-4 
 
5-6-7-8 
 

1/8 draai naar links, merengue passen 
zijwaarts, handen hoog (optioneel) 
heupactie en handen zwaai hoog 
 

LV voor diagonaal zij, RV bij, LV zij, RV touch 
 
RV herplaats en overbrengen gewicht, idem LV, 
RV en LV 

1-2-3-4 
 
5-6-7-8 
 

1/4 draai naar rechts, merengue passen 
zijwaarts, handen hoog (optioneel) 
heupactie en handen zwaai hoog 
 

stap voorwaarts en rond met RV, LV, RV en LV 1-2-3-4 4 walks rondstappen, 5/8 draai naar 
rechts op nieuwe muur 

cucaracha naar rechts 
cucaracha naar links 

5&6 
7&8 

heupbeweging 

herbegin   

 
(*) om meer “schwung” in de dans te krijgen kan men opwaartse sprongetjes maken 
 
De kolommen vet en schuin kunnen ter afwisseling vervangen worden door onderstaande: 

RV voor en LV touch 
LV achter, RV sluit, LV achter 
RV kruisover, LV herplaats 
RV voor, LV sluit, RV voor 

1-2 
3 & 4 
5-6 
7 & 8 

bij touch: handklap 

chassé achterwaarts 
spotturn 
chassé voorwaarts 

LV voor en RV touch 
RV achter, LV sluit, RV achter 
LV kruisover, RV herplaats 
LV voor, RV sluit, LV voor 

1-2 
3 & 4 
5-6 
7 & 8 

1/4 draai naar rechts, bij touch: handklap 
chassé achterwaarts 
spotturn 
chassé voorwaarts + 1/8 draai naar links 
(recht op muur komen) 

 
Succes en veel dansplezier! 


