
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: linedancer magazine, Top 10 dance charts 430 
 

FLYING WITHOUT WINGS 
Choreograaf:  Peter & Alison        
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   32 
Muziek:   Westlife – Flying without wings 
Intro:  Snelle start op de zang, begin in de zin “Everybody’s looking for that SOMEthing” 

op het eerste deel van het woord something - SOME 
 
 1. STEP 1 – 8: 
SIDE-ROCK BACK, FULL TURN R., ROCK BACK-SIDE 2X 
1.2.&. RV stap opzij, LV zet achter, gewicht terug op RV 
3.&.4. draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor, draai ¼ door en LV stap opzij 
Optie: vine- LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij 
5.&.6. RV zet achter, gewicht terug op LV, RV stap opzij 
7.&.8. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap opzij      [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
CROSS-UNWIND ¾ TURN L., SWEEP INTO COASTER STEP, RUN 2X, PRESS/RECOVER, BACK BALL-CROSS, 
COASTER STEP 
1. RV zet gekruist voor LV en draai ¾ linksom (gew. RV) 
2.&.3. LV zwaai van voor naar achter en stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
4.&. RV snelle stap voor, LV snelle stap voor 
5.6. RV duw voor, gewicht terug op LV 
7.&. (je beweegt naar achter lichaam iets gedraaid naar rechts) RV stap achter, LV stap gekruist voor RV 
Optie:  full turn r.- draai ½ rechtsom en RV stap voor, draai ½ door en LV stap achter 
8.&.1. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor (draai lichaam terug naar muur)   [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
MAMBO STEP, ROCK BACK, ½ TURN L., SAILOR STEP, CROSS ROCK- ¼ TURN R. 
2.&.3. LV zet voor, gewicht terug op RV, LV stap achter 
4.&.5. RV zet achter, gewicht terug op LV, draai ½ linksom en RV stap achter 
6.&.7. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
8.&.1 RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV, RV stap ¼ rechtsom,    [12] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
FULL TURN R., ¼ TURN R., SIDE-CROSS-SIDE, ROCK BACK-SIDE, CROSS UNWIND FULL TURN L. 
2.&.3. draai ½ door en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor, draai ¼ rechtsom en LV stap opzij 
Optie: ¼ turn r., run 2x- RV stap ¼ rechtsom, LV snelle stap voor, RV snelle stap voor 
4.&.5. gewicht terug op RV, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
6.&.7. LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap opzij 
8.&. RV stap gekruist voor LV, draai full turn l. (gew. LV) 
Optie:  cross rock- RV zet gekruist voor LV, gewicht terug op LV     [3] 
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