
 
 

Perfect Match 

Choreograaf : Jef Camps 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Novice 
Tellen : 48  Intro: start op zang 
Muziek : Perfect Love by Trisha Yearwood 

Side rock, sailor step, cross rock, ball cross, 
touch out 
1. LV stap opzij 
2. RV gewicht terug 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV stap opzij 
 
5. RV stap voor LV 
6. LV gewicht terug 
& RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
8. RV tik teen opzij 

Touch in-out, monterey ½ turn, sweep fwd, 
weave with ¼ turn R 
1. RV tik teen naast LV 
2. RV tik teen opzij 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
4. LV sweep naar voor 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap opzij 
7. LV kruis achter RV 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

Step, ¼ turn R, cross shuffle, side, touch, 
kick ball cross 
1. LV stap voor 
2.   ¼ draai rechtsom 
3. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
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 

½ hinge turn, shuffle, rock step, back shuffle 
1.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap achter 
& LV sluit 
8. RV stap achter 
 
 
 
 
 
 

Back rock step, full turn, rock step,  
¼ turn L, touch 
1. LV stap achter 
2. RV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
4.    ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
8. RV tik teen naast LV 

Full turn, chasse, jazz box, cross 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis over RV 
6. RV stap achter 
7. LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag:  

Na de 5é muur doe je volgende tellen, begin opnieuw 

Side touch, close, touch, ¼ turn R 

1. LV tik teen opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV tik teen opzij 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap naast LV 

 


