
 
 

Lookout 

Choreograaf : Cato Laren 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Easy intermediate 
Tellen : 64 
Intro : 32 tellen, start op zang 
Muziek : Mokkamann by Plumbo 

Diagonal R fwd R-L, rock step,  
walks back R-L, ½ turn L, step fwd 
1. RV stap diagonaal rechts voor (1:30) 
2. LV stap diagonaal rechts voor 
3. RV stap diagonaal rechts voor 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap diagonaal links achter 
6. LV stap diagonaal links achter 
7. RV stap diagonaal links achter 
&   ½ draai linksom, LV stap diagonaal voor 
8. RV stap diagonaal rechts voor (7:30) 

Diagonaal L fwd L-R, rock step, back shuffle,  
coaster step straightening up to 6 
1. LV stap diagonaal rechts voor (7:30) 
2. RV stap diagonaal rechts voor 
3. LV stap diagonaal rechts voor 
4. RV gewicht terug 
 
5. LV stap diagonaal links achter 
& RV sluit 
6. LV stap diagonaal links achter 
7. RV stap diagonaal links achter 
& LV sluit 
8.   1/8 draai linksom, RV stap voor (6:00) 

Charleston step, sweep ¼ turn L,  
cross shuffle 
1. LV stap voor 
2. RV schop naar voor 
3. RV stap achter 
4. LV tik teen achter 
 
5. LV stap voor 
6. RV sweep ¼ draai linksom 
7. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
8. RV kruis over LV 

Diagonal charleston step, sweep ¼ turn L,  
cross shuffle 
1. LV stap diagonaal links voor (1:30) 
2. RV schop naar voor 
3. RV stap diagonaal rechts achter 
4. LV tik teen achter 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV sweep 1/8 draai linksom 
7. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
8. RV kruis over LV 

Side touch, kick ball cross x2 (L-R) 
1. LV stap opzij 
2. RV tik teen naast LV 
3. RV schop diagonaal rechts voor 
& RV stap naast LV 
4. LV kruis over RV 

 
 
5. RV stap opzij 
6. LV tik teen naast RV 
7. LV schop diagonaal links voor 
& LV stap naast RV 
8. RV kruis over LV 

Side step, ¼ turn R & touch, side shuffle,  
jazz box 
1. LV stap opzij 
2.   ¼ draai rechtsom, RV tik teen naast LV 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap achter 
7. LV stap opzij 
8. RV stap voor 

Rock steps (L-R-L), coaster step 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
& LV stap naast RV 
3. RV stap voor 
4. LV gewicht terug 
& RV stap naast LV 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Rock step, ¼ turn jambe, diagonal rock step,  
coaster step 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV zwaai naar achter in ¼ draai rechtsom 
4. RV stap diagonaal rechts voor 
 
5. LV stap diagonaal rechts voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: in muu 5 voeg je na het 4e blokje volgende tellen 

toe en ga verder met blok 5. 
1-2-3-4 LV stap opzij, RV gewicht terug,  

LV kruis over RV, rust (klap) 
5-6-7-8 RV stap opzij, LV gewicht terug 
  RV kruis over LV, rust (klap) 


