
 
 

Little Tiago (Pettit Tiago) 

Choreograaf : David Villellas 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 64 
Muziek : I Think I Like It Here by Rob Wilson 

Heel strut R-L, kick, cross, ½ turn unwind 
1. RV stap op hak voor 
2. RV zet teen neer 
3. LV stap op hak voor 
4. LV zet teen neer 
 
5. RV schop naar voor 
6. RV tik teen voor LV 
7.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
8.   rust 

Heel strut L-R, kick, kick, back, hold 
1. LV stap op hak voor 
2. LV zet teen neer 
3. RV stap op hak voor 
4. RV zet teen neer 
 
5. LV schop naar voor 
6. LV schop naar voor 
7. LV stap achter 
8.   rust 

Coaster step, scuff, lock step, scuff 
1. RV stap achter 
2. LV sluit 
3. RV stap voor 
4. LV schuif hak over vloer 
 
5. LV stap voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap voor 
8. RV schuif hak over vloer 

½ turn L, flick, ½ turn L, flick, out, out, in, in 
1.   ½ draai linksom, RV stap voor 
2. LV flick achter 
3.   ½ draai linksom, LV stap voor 
4. RV flick achter 
 
5. RV stap rechts voor (out) 
6. LV stap opzij (out) 
7. RV terug center 
8. LV stap naast RV 

Side, cross back, ¼ turn toe strut, ½ turn toe 
strut, ¼ turn toe strut 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap op teen voor 
4. RV zet hak neer 
 
5.   ½ draai rechtsom, LV stap op teen achter 
6. LV zet hak neer 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap op teen opzij 
8. RV zet hak neer 
 
 
 
 

Side, cross back, ¼ turn toe strut, ½ turn toe 
trut, ¼ turn toe strut 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
3.   ¼ draai linksom, LV stap op teen voor 
4. LV zet hak neer 
 
5.   ½ draai linksom, RV stap op teen achter 
6. RV zet hak neer 
7.   ¼ draai linksom, LV stap op teen opzij 
8. LV zet hak neer 

Vaudeville, point back, kick, kick, back, hold 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap achter 
3. RV tik hak links voor 
4. RV tik teen achter 
 
5. RV schop naar voor 
6. RV schop naar voor 
7. RV stap achter 
8.   rust 

½ turn L rock, ½ turn L, scuff, jazz box, stomp 
1.   ½ draai linksom, LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3.   ½ draai linksom, LV stap voor 
4. RV schuif hak over vloer 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
7. RV stap opzij 
8. LV stamp voor 
 
 

Begin opnieuw 

 
 

Restart: op muur 3 dans je t/m tel 32 en begin opnieuw


