
 
 

Hillbilly Girl 

Choreograaf : Audrey Watson 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 34 
Intro : 38 tellen (start op song “When she sun don’t shine) 
Muziek : Hillybilly Girl by Lisa Mchugh 

Heel grind ¼ turn R, chasse,  
heel grind ¼ turn R, step lock step 
1. RV stap op hiel voor 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
2. RV stap opzij 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4. LV stap opzij 
 
5. RV stap op hiel voor 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
6. RV stap opzij 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 

Mambo, ½ turn shuffle x2, coaster step 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
3.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
6.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Crossing samba, cross ½ turn L, kick ball 
touch & step heel splits 
1. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
&   ¼ draai linksom, RV stap achter 
4.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
 
5. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik teen voor 
& LV stap naast RV 
7. RV stap voor 
&   draai hielen naar buiten 
8.   draai hielen terug center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sailor step ¼ turn R, shuffle,  
mambo, ½ turn shuffle 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap achter LV 
& LV stap opzij 
2. RV stap opzij 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
6. RV stap achter 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor 

Stomp, stomp 
1. RV stap naast LV 
2. LV stamp naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending: 

Op muur 7 (6:00) dans je de eerste 32 tellen (3:00), 
doe volgende tellen: 
1. RV stap hiel voor 
2.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
3. RV stap opzij 
4. LV stap voor 
5.   ½ draai rechtsom 
 

Alain
Getypte tekst

Alain
Getypte tekst
Begin de dans opnieuw, op tel 7&8 LV stap voor, 1/4 draai rechtsom, RV stap naast LV 	

Alain
Getypte tekst

Alain
Stempel

Alain
Doorhalen

Alain
Doorhalen




