
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: Nicole kwam met een leuk nummer, dans erbij gezocht 473 
 

TIMBER 
Choreograaf:  Eric Lecardonnel & Audrey Le Bleis (Oktober 2013)    
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  1-2 
Tellen:   32 
Muziek:   Pitbull feat. Ke$ha - Timber 
Intro:  48 tellen  

 
 
 
 1. STEP 1 – 8: 
STEP, LOCK, LOCK STEP, STEP, LOCK, LOCK STEP 
1.2. RV stap diagonaal rechts voor, LV haak achter RV 
3.&.4. RV stap diagonaal rechts voor, LV haak achter RV, RV stap diagonaal rechts voor 
5.6. LV stap diagonaal links voor, RV haak achter LV 
7.&.8. LV stap diagonaal links voor, RV haak achter LV, LV stap diagonaal links voor              [10.30] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
VAUDEVILLE, HOOK, FLICK, KICK, KICK 
1.&.2. RV stap gekruist voor LV, LV stap iets achter, RV tik hak voor 
&.3.&.4. RV stap iets achter, LV stap gekruist voor RV, RV stap iets achter, LV tik hak voor 
&.5.6. LV stap iets achter, RV kruis voor L-been, RV schop achter rechts 
7.8. RV schop voor, RV schop voor 
Note:  tijdens de stappen 5/8 spring op LV iets naar achter      [12] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
ROCK STEP BACK, PIVOT ½ TURN L., TRIPLE STEP ¾ TURN L., ROCK STEP BACK 
1.2. RV zet achter, gewicht terug op LV 
3.4. RV zet voor, draai ½ linksom 
5.&.6. RV stap ¼ linksom naar LV, LV sluit bij, RV stap ½ linksom naast RV 
7.8.  LV zet achter, gewicht terug op RV         [9] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SHUFFLE, SIDE TOE SWITCHES, POINT BACK, UNWIND, DOWN & UP 
1.&.2.  LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
3.&.4. RV tik opzij, RV stap naast LV, LV tik opzij 
&.5.6. LV stap naast RV, RV tik achter, draai ½ rechtsom (gew. LV) 
7.8. buig knieën, kom weer omhoog          [3] 
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