
 
 

Get Even 

Choreograaf : Ole Jacobson 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32  Dans begint op Vocals 
Muziek : Get Even by Brad Paisley 

Cross, side, behind, side, cross, step fwd, ½ turn pivot, ½ turn suffle 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom (6:00) 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter (12:00) 

back rock, step fwd, ¼ turn L, cross, side, behind, mambo cross 
1. RV stap achter 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap voor 
&   ¼ draai linksom, gewicht op LV 
4. RV kruis over RV (9:00) 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter RV 
7. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
8. LV kruis over LV 

*** Restart *** 

Stomp, kick, behind, ¼ turn L, step fwd, cross rock, ¼ turn L, chasse 
1. RV stamp naast LV 
2. RV schop diagonaal rechts voor 
3. RV kruis achter LV 
&   ¼ draai linksom, LV stap voor 
4. RV stap voor (6:00) 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij (3:00) 
& RV stap naast LV 
8. LV stap opzij 

Rock step, tripple full turn, rock step, ½ turn shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
4.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor ‘9:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: Op muur 9 dans je de eerste 16 tellen en begin opnieuw. 

 
Ending: Dans de eerste 10 tellen, dan ¼ draai rechtsom, RV stap achter en RV stamp opzij 


