
 
 

5150!!! 

Choreograaf : Rob Fowler 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : High Improver 
Tellen : 32 
Muziek : 5150 by Deirks Bentley 

Intro: 32 tellen achter 17 s

Brush, out, out sailor step, sailor step ¼ turn, 
step, ½ pivot turn 
1. RV schuif hak over vloer 
& RV stap opzij (out) 
2. LV stap opzij (out) 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
 
5.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
6. LV stap opzij 
7. RV stap voor 
8.   ½ draai linksom, gewicht op LV 

*** Restart 2 *** 

Rock step, behind-side-cross, rock step, 
behind ¼ turn, step 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV stap voor 

*** Restart 1 *** 

Switch steps, ¼ turn R, coaster step, walk, 
walk 
1. RV tik teen opzij 
& RV stap naast LV 
2. LV tik teen opzij 
& LV stap naast RV 
3. RV tik teen opzij 
4.   ¼ draai rechtsom, gewicht op LV 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
8. RV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step, ½ pivot turn, ½ turn shuffle back, 
coaster step, jump, clap 
1. LV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
& LV spring opzij (out) 
7. RV spring opzij (out) 
8.   klap in handen 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart 1:  

op muur3 dans je t/m tel 16 en begin opnieuw (12:00) 
 
 
Restart 2: 

op muur 7 dans je t/m tel 8 en begin opnieuw (6:00) 
 
 
Tag: 

op einde muur 1 & 3 (9:00) doe je volgende tellen: 

Right kick ball change 

1. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
2. LV stapje voor 


