
 

Old Fashioned Girl 

Choreograaf : Yvonne van Baalen 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate - Beginner 
Tellen : 32 
Intro : 32 tellen of 16 slow tellen 
Muziek : Old Fashioned Girl  Lisa McHugh

Rumba box, back lock steps 
1. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
2. RV stap voor 
3. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
4. LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV kruis voor RV 
6. RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV kruis voor LV 
8. LV stap achter 

Coaster step, full turn R, toe strut, cross toe 
strut, scissor step 
9. RV stap achter 
& LV sluit 
10. RV stap voor 
11.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
12. LV stap voor 
 
13. RV tik teen opzij 
& RV zet hak neer 
14. LV tik teen voor RV 
& LV zet hak neer 
15. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
16. RV kruis over LV 

Toe strut, cross toe strut, scissor step, 
chasse ¼ turn R, step, ½ pivot turn, step 
17. LV tik teen opzij 
& LV zet hak neer 
18. RV tik teen voor LV 
& RV zet hak neer 
19. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
20. LV kruis over RV 
 
21. RV stap opzij 
& LV sluit 
22.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
23. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
24. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charleston steps, shuffles fwd 
25. RV tik teen voor 
26. RV stap achter 
27. LV tik teen achter 
28. LV stap voor 
 
29. RV stap voor 
& LV sluit 
30. RV stap voor 
31. LV stap voor 
& RV sluit 
32. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: aan het einde van 2² en 5² muur doe volgende 

stappen: 
 
Mambo touch 

1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV tik naast LV 
 
 
Ending: 

In de 8² muur dans je tot tel 12, na de full turn, doe de 
volgende stappen om een mooi einde te brengen: 
 
1. RV stap voor 
&   draai ¼ linksom 
2. RV stamp naast LV 
 


