
 
 

Tipperary Girl 

Choreograaf : Manuela Kaiser 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : Tipperary Girl by Ritchie Remo 

Rocking chair, side 2x, rocking chair, step 
lock step 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
6. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 

Step, ½ turn, step, full turn, cross rock 2x, 
stomp 
1. RV stap voor 
&   ½ draai linksom 
2. RV stap voor 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
4. LV stap naast RV 
 
5. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
6. RV stap naast LV 
& LV kruis over RV 
7. RV gewicht terug 
& LV stap naast RV 
8. RV stamp naast LV 

Side rock, cross, side step, cross, side step, 
cross, heel 2x, ¾ turn, stomp 
1. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
2. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
3. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
6. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
7. RV spring ¼ draai linksom 
& RV spring ¼ draai linksom 
8. RV spring ¼ draai linksom 
& LV stamp naast RV 
 
 
 
 
 
 

Touch, hook, touch, flick, side, behind, side, 
step, ½ turn, ½ turn, back, back rock, stomp 
1. RV tik teen opzij 
& RV kruis voor L-been 
2. RV tik teen opzij 
& RV kruis achter L-been 
3. RV stap opzij 
& LV kruis achter RV 
4. RV stap opzij 
 
5. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
6.   ½ draai rechtsom 
& LV stap achter 
7. RV spring achter 
& LV gewicht terug 
8. RV stamp naast LV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


