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PERFECT 

Choreograaf:  Alison Johnstone & Joshua Talbot (Maart 2017)    

Muren:   2 

Niveau:  2 

Tellen:   32 

Muziek:   Ed Sheran - Perfect 

Intro:  start op het woord “love” na + 3 sec 

Tags/Restarts:  2 restarts in de 4e en 8e muur, + finish 

Note:   We hopen dat je onze dans leuk vind. 

 

 

 1. STEP 1 – 8: 

FORWARD LEFT SWEEP TURN ¾ RIGHT, BEHIND, SIDE, CROSS ROCK, ⅛ TURN R., STEP WITH SWEEP 3X, ROCK STEP 

1.2a. LV stap voor en draai ¾ rechtsom en zwaai RV van achter naar voor, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij (a) 

3.4a. RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap ⅛ rechtsom (a)             [10.30] 

5.6. LV stap voor en zwaai RV van achter naar voor, RV stap voor en zwaai LV van achter naar voor 

* R1 * [6] Tijdens de 4e muur: draai ⅛ rechtsom in de sweep op tel 6 en zet LV voor (tel 7),  zet voor RV (tel 8) voor,  

                begin de dans opnieuw 

7.8a. LV stap voor en zwaai RV van achter naar voor, RV zet voor, gewicht terug op LV (a)           [10.30]

   

 2. STEP 9 – 16: 

½ TURN R. 4X, ⅛ TURN R. NIGHTCLUB, ⅛ TURN L. NIGHTCLUB, ¼ TURN L. SIDE, ⅛ TURN L. COASTER STEP 

1a. draai ½ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter (a) 

2a. draai ½ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter (a) 

3.4a. draai ⅛ rechtsom en RV stap opzij, LV zet gekruist achter RV, gewicht terug op RV (a)                 [12] 

5.6a. draai ⅛ linksom en LV stap opzij, RV zet gekruist achter LV, gewicht terug op LV (a)            [10.30] 

7.8&a. draai ¼ linksom en RV stap opzij, draai ⅛ door en LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor (a)                  [6] 

 
* R2 *[6] Tijdens de 8e muur: dans t/m tel 16& (2/3 coaster step), begin de dans opnieuw 

 

 3. STEP 17 – 24: 

STEP DRAG 3X, ROCK STEP, ½ TURN L. 4X, BACK, TOGETHER 

1.2. RV stap voor en sleep LV tot naast RV, LV stap voor en sleep RV tot naast LV 

3.4a. RV stap voor en sleep LV tot naast RV, LV zet voor, gewicht terug op RV (a) 

5.6. draai ½ linksom en LV stap voor, draai ½ door en RV stap achter 

a7. Draai ½ linksom en LV stap voor (a), draai ½ door en RV stap achter 

8a. LV stap achter, RV stap naast LV (a)        [6] 

 

 4. STEP 25 - 32: 

⅛ TURN L., PIVOT ½ TURN L., STEP, PIVOT ½ TURN R., ⅛ TURN R. SIDE, BEHIND, ¼ TURN L., SIDE, BEHIND, ¼ TURN R.,  

1.2a. draai ⅛ linksom en LV stap voor, RV stap voor, draai ½ linksom (a)             [10.30] 

3.4a. RV stap voor, LV stap voor, draai ½ rechtsom (a) 

5.6a. draai ⅛ rechtsom en LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom (a)    [3] 

7.8a. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom (a)      [6] 

 
* FINISH *[6] Tijdens de 10e muur:  

 

 

 
* R1 * [6] Tijdens de 4e muur:  

draai ⅛ rechtsom in de sweep op tel 6 en zet LV voor (tel 7),  zet voor RV (tel 8) voor, begin de dans opnieuw 

 
* R2 *[6] Tijdens de 8e muur:  

dans T/m tel 16& (2/3 coaster step), begin de dans opnieuw 

 
* FINISH *[6] Tijdens de 10e muur:  

dans t/m tel 18 (stap 2 van het 3e blokje) stap dan RV voor en draai ½ linksom om op [12] te eindigen. Tada! 

 

 
 


