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DANGER TWINS 

Choreograaf:  Karl-Harry Winson (UK) & Jamie Barnfield (UK) (January 2022) 

Muren:   4 

Niveau:  1-2 

Tellen:   32 

Muziek:   Danger Twins – Movin’ 

Intro:  32 tellen (start op de zang) 

Tags/Restarts:  2 tags, 1 tag met restart, ending 

Note:   

 

 
 1. STEP 1 – 8: 
SIDE, BEHIND, & TOUCH, KNEE POP, BALL-CROSS, SIDE STEP, RIGHT HEEL DIG, HOLD/DOUBLE CLAP. 

1.2. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV 

&.3. RV stap opzij, LV tik teen op L-diagonaal 

&.4. til beide hielen op en dus knieën naar voor, laat hielen zakken 

&.5. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV 

6.7. LV stap opzij, RV zet hak op R-diagonaal 

&.8. rust en klap 2x in handen          [12] 

 
 2. STEP 9 – 16: 
SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, WALK BACK RIGHT, LEFT, SIDE STEP, HEEL TWIST. 

1.2. RV stap opzij, LV tik teen op L-diagonaal (Styling: zwaai heupen rond naar rechts achter) 

3.4. LV stap opzij, RV tik teen op R-diagonaal (Styling: zwaai heupen rond naar links achter) 

5.6.7. RV stap achter, LV stap achter, RV stap opzij 

&.8. draai beide hielen naar rechts, draai beide hielen terug naar center      [12] 

 

* TAG 2 * [6]  Tijdens de 3e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 

 
 3. STEP 17 – 24: 
BACK ROCK, RIGHT KICK BALL-POINT (DIP), LEFT DRAG BALL-WALK, WALK. 

1.2. RV zet achter, gewicht terug op LV 

3.&.4. RV schop voor, RV stap naast LV, LV tik opzij en zak iets door R-knie 

5.6. LV sleep naar RV in 2 tellen en strek hierbij je R-knie 

&.7.8. LV stap naast RV, RV stap voor, LV stap voor        [12] 

 
 4. STEP 25 – 32: 
FORWARD ROCK, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, ¼ TURN RIGHT, RIGHT SAILOR STEP, CROSS STEP. 

1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 

3.&.4. RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit bij RV, RV stap ¼ door 

5. draai ¼ rechtsom en LV stap opzij 

6.&.7. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij 

8. LV stap gekruist voor RV            [9] 

 

* TAG 1 * [9]  Aan het eind van de 1e muur: voeg 8 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 

* TAG 3 * [3]  Aan het eind van de 4e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 

 
 

 

 
* TAG 1 * [9]  Aan het eind van de 1e muur: voeg 8 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 
BOX TURN LEFT. RIGHT JAZZ BOX-CROSS. 

1.2. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap voor 

3.4. draai ¼ door en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 

5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 

 
* TAG 2 * [6]  Tijdens de 3e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 
RIGHT JAZZ BOX-CROSS. 

1.2.3.4. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 

 
* TAG 3 * [3]  Aan het eind van de 4e muur: voeg 4 tellen tag toe en begin de dans opnieuw 
BOX TURN LEFT 

1.2. draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap voor 

3.4. draai ¼ door en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 

 
  

 


