
 

Bron: linedancer magazine  Dancin’ Cowgirls  
           Top 10 dance charts  178 

TROUBLEMAKER 
Choreograaf:  Vikki Morris (okt 2012)       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   40 
Muziek:   Olly Murs ft. Flo Rida - Troublemaker 
Intro:  12 tellen vanaf de eerste beat 

 
 1. STEP 1 – 9: 
WALK, ANCHOR STEP, BACK, COASTER STEP, WALK, LOCK STEP 
1.  LV stap voor 
2.&.3. RV haak achter LV, gewicht terug op LV, RV stap achter 
4. LV stap achter 
5.&.6. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
7. LV stap voor 
8.&.1. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor      [12] 
 
 2. STEP 10 – 17: 
PIVOT ¾ TURN R., POINT & POINT, HITCH, SCISSOR STEP INTO CROSS SHUFFLE 
2.3. LV stap voor, draai ¾ rechtsom 
4.&.5.6. LV tik opzij, LV stap naast RV, RV tik opzij, RV til knie op 
7.&. RV stap opzij, LV stap naast RV 
8.&.1. RV stap gekruist voor LV, LV sluit bij RV, RV stap gekruist voor LV        [9] 
 
 3. STEP 18 – 25: 
SIDE ROCK, SAILOR ¼ TURN L., ROCK STEP, & KICK, ¼ TURN L., POINT 
2.3. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
4.&.5. LV stap gekruist achter RV, draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap opzij 
6.7. RV zet voor, gewicht terug op LV 
&.8.&.1. RV stap achter, LV schop voor, draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV tik opzij 
Note: tellen 8.&.1. L-knie is gebogen en lichaam staat gedraaid naar L-diagonaal       [3] 
 
 4. STEP 26 – 33: 
HOLD, & CROSS ROCK, TRIPLE FULL TURN L., SIDE, MODIFIED SAILOR STEP 
2.&.3.4. hold, RV stap naast LV, LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
5.&.6.7. LV stap ¼ linksom naast RV, RV stap ½ linksom door, LV stap ¼ linksom door, RV stap opzij 
8.&.1. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap op L-diagonaal        [3] 
 
 5. STEP 34 – 40: 
LOCK, & STEP, HEEL TWIST, BACK SWEEPS, COASTER STEP 
2. RV haak achter LV 
&.3. LV stap voor, RV stap voor 
&.4. draai hielen rechts, draai hielen terug naar center (gew. LV) 
5.6. RV stap achter en zwaai LV van voor naar achter, LV stap achter en zwaai RV van voor naar achter 
7.&.8. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor          [3] 
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