
 
 

No Mercy 

Choreograaf : Francien Sittrop 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 32 
BPM : 96 Intro: 16 tellen 
Muziek : Time Has No Mercy by The Common Linnets 

Heel x2, heel and heel, vaudeville x2 
1. RV tik hak voor 
2. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
3. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
4. RV tik hak voor 
 
& RV stap naast LV 
5. LV kruis over RV 
& RV stap achter 
6. LV tik hak voor 
& LV stap op plaats 
7. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
8. RV tik hak voor 

Step, prissy walks x2, step, ½ turn pivot, step, 
toe touches R-L, walks 
& RV stap op plaats 
1. LV stap gekruist over RV 
2. RV stap gekruist over LV 
3. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
4. LV stap voor 
 
5. RV tik teen opzij 
& RV stap naast LV 
6. LV tik teen opzij 
& LV stap naast RV 
7. RV loop naar voor (stamp) 
& LV loop naar voor (stamp) 
8. RV loop naar voor (stamp) (6:00) 

Mambo, coaster cross, side rock cross,  
ball cross, ball cross 
1. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
2. LV stap achter 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
6. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV (6:00) 
 
 
 
 
 
 
 

¼ turn R step, ¼ turn R step, ¼ turn R shuffle, 
syncopated lock steps, stomp 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
2.   ¼ draai rechtsom, LV stap voor 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
& RV kruis achter LV 
6. LV stap diagonaal links voor 
& RV stap diagonaal rechts voor 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap diagonaal rechts voor 
8. LV stamp voor (3:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending: 

Dans de laatste muur t/m tel 18 (tel 2 van het 3e 
blokje) en eindigt met: 
3. RV stap achter 
&   ¼ draai linksom, LV sluit 
4. RV stap voor (12:00) 
 


