
 
 

Gerry’s Reel 

Choreograaf : Maggie Gallagher 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : high improver 
Tellen : 32 
Muziek : Gerry’s Reel by The Corrs 

Intro: 32 tellen

Heel, toe strut, tap, tap, back, heel, stomp, 
recover, together, stomp, recover, 
together, touch 
1. RV tik hak voor 
& RV tik teen voor 
2. RV zet hak neer 
& LV tik teen achter RV 
3. LV tik teen achter LV 
& LV stap achter 
4. RV tik hak voor 
 
5. RV stamp gekruist voor LV 
& LV gewicht terug 
6. RV stap naast LV 
& LV stamp gekruist voor RV 
7. RV gewicht terug 
& LV stap naast RV 
8. RV tik teen naast LV 

Heel, toe strut, tap, tap, back, heel, stomp, 
recover, together, stomp, recover, 
together, touch 
1. RV tik hak voor 
& RV tik teen voor 
2. RV zet hak neer 
& LV tik teen achter RV 
3. LV tik teen achter LV 
& LV stap achter 
4. RV tik hak voor 
 
5. RV stamp gekruist voor LV 
& LV gewicht terug 
6. RV stap naast LV 
& LV stamp gekruist voor RV 
7. RV gewicht terug 
& LV stap naast RV 
8. RV stamp gekruist voor LV 

Side rock, behind-side-cross, out, out, 
behind & cross shuffle 
1. LV stap opzij 
2. RV gewicht terug 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
& RV spring opzij (out) 
5. LV spring opzij (out) 
6. RV kruis achter LV 
& LV stap op bal v/d voet opzij 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 
 
 
 
 
 

¼ turn L, step, ½ pivot, step, full turn, 
rocking chair, stomp 
1.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
2. RV stap voor 
&   ½ draai linksom 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
6. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
8. LV stamp voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending:  

Draai in muur 10 na tel 32, naar de begin muur 
 


