
 
 

Kiss & Make Up 

Choreograaf : Anna Bolos (David Villellas WS C1C 2016) 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : Favourite Boyfriend Of The Year by Lisa McHugh 

Kick, stomp, kick, bruch, flick, scuff, ½ turn 
shuffle 
1. RV schop opzij 
2. RV stamp naast LV 
3. RV schop voor 
4. RV schuif hiel over vloer naar achter 
 
5. RV flick achter 
6. RV schuif hiel over vloer naar voor 
7.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8.   ¼ draai linksom, RV stap achter 

½ turn rock step, back toe strut, back toe 
strut, cross, side step 
1.   ½ draai linksom, LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3. LV tik teen achter 
4. LV zet hiel neer 
 
5. RV tik teen achter 
6. RV zet hiel neer 
7. LV kruis over RV 
8. RV stap opzij 

Side step, scuff, step-lock-step, stomp up, 
kick, kick 
1. LV stap opzij 
2. RV schuif hiel over vloer 
3. RV stap voor 
4. LV kruis achter RV 
 
5. RV stap voor 
6. LV schuif hiel over vloer 
7. LV schop voor 
8. LV schop voor 

Toe strut ½ turn, toe strut ½ turn, back rock, 
stomp, stomp 
1. LV tik teen achter 
2.   ½ draai linksom, LV zet hiel neer 
3. RV tik teen voor 
4.   ½ draai linksom, RV zet hiel neer 
 
5. LV spring achter en RV schop voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stamp naast RV 
8. RV stamp naast LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step-lock-step diag., scuff, rock step, ½ turn 
shuffle 
1. LV stap diag. links voor 
2. RV kruis achter LV 
3. LV stap diag. links voor 
4. RV schuif hiel over vloer 
 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

Rock step, coaster step, step ½ turn, step ½ 
turn 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom 
7. RV stap voor 
8.   ½ draai linksom  

Side step, hook back, side step, hook, side 
step, hook, side step, behind 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter R-been 
3. LV stap opzij 
4. RV kruis voor L-been 
 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis achter L-been 
7. RV stap opzij 
8. LV kruis achter RV 

Side step, scuff, cross over, point back, step 
back, kick, back rock 
1. LV stap opzij 
2. RV schuif hiel over vloer 
3. RV kruis over RV 
4. LV tik teen achter 
 
5. LV stap achter 
6. RV schop voor 
7. RV spring achter en LV schop voor 
8. LV gewicht terug 
 
 

Begin opnieuw 

 
 


