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NEVER FOOL ME 

Choreograaf:  Roy Hadisubroto (NL), Shane McKeever (N.IRE) & Jo Thompson Szymanski (USA)  

(October 2022)   

Muren:   2 

Niveau:  2 

Tellen:   48 

Muziek:   Matt Dusk  - Never Gonna Fool Me 

Intro:  16 tellen 

Tags/Restarts:  - 

Note:   zie onder de sheet 

 

 
 1. STEP 1 – 8: 
DIAG STEP, LOCK/HITCH, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE, HEEL TOE SWIVEL HITCH, SIDE ROCK WITH CROSS 

1.2. RV stap voor op R-diagonaal, LV haak achter RV en til R-knie op 

3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 

5.&.6.&. LV stap opzij, draai van RV hielen naar LV, draai van RV tenen naar LV, til R-knie op 

7.&.8. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap gekruist voor LV          [12]  

 
 2. STEP 9 – 16: 
FULL TURN L.WITH ¼ TURN SWEEP, WEAVE, BIG STEP WITH DRAG, ⅛ TURN L. WITH FLICK 

1.2. LV stap ¼ linksom, draai ½ door en RV stap achter zwaai LV achter terwijl je nog ¼ linksom draait 

3.&.4. LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 

5.&.6.&. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 

7. RV grote stap opzij en sleep LV tot naast RV,  

8. draai ⅛ linksom en LV stap naast RV terwijl je je RV naar achter schopt    [10:30] 

 
 3. STEP 17 – 24: 
MAMBO STEP, WALK, ⅛ TURN L/CROSS & KICK BALL CROSS, UNWIND ¾  

1.&.2. RV zet voor, gewicht terug op LV, RV stap naast LV en duw heupen achter 

3.4. LV stap voor, RV stap voor 

5. draai ⅛ linksom en LV stap gekruist voor RV 

&.6.&.7. RV stap opzij, LV schop voor op L-diagonaal, LV stap iets achter, RV stap gekruist voor LV en buig iets door de  

knieën 

8. unwind ¾ linksom en strek daarbij de knieën (gew. RV)          [12] 

 
 4. STEP 25 – 32: 
STEP BACK, BUTTERFLY, HITCH, STEP BACK, BUTTERFLY, HITCH, COASTER STEP, OUT OUT, CLAP 2X 

1.&.2.&. LV stap ⅛ linksom, buig knieën en draai knieën naar binnen, draai knieën naar buiten, draai ⅛ rechtsom en til 

R-knie op 

3.&.4.&. RV stap ⅛ rechtsom, buig knieën en draai knieën naar binnen, draai knieën naar buiten, draai ⅛ linksom en til 

L-knie op 

5.&.6. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 

&.7. RV stap opzij, LV stap opzij 

&.8. veeg/klap breng R-hand naar beneden en L-hand omhoog, breng L-hand naar beneden en R-hand omhoog   [12] 

 
 5. STEP 33 – 40: 
REEBOK L, REEBOK R 

1.2. LV zet opzij en leun hierop open lichaam naar L-diagonaal en til RV iets op, gewicht terug op RV en til LV iets op 

3.&.4. draai lichaam naar R-diagonaal en  LV stap opzij, RV stap naast LV, LV stap opzij 

5.6. RV zet opzij en leun hierop (hou lichaam naar R-diagonaal) en til LV iets op, gewicht terug op LV en til RV iets op 

7.&.8. RV stap opzij (draai lichaam terug naar center), LV stap naast RV, RV stap opzij        [12] 

 
 6. STEP 41 – 48: 
WALK 2X RUN 3X (MAKING FULL CIRCLE R.), STEP, HEEL BOUNCES ½ TURN L. WITH HIP ROLL, SIT, RECOVER 

1.2. draai ¼ rechtsom en LV stap voor, draai ¼ door e RV stap voor 

3.&.4. draai ½ door en ren in 3 kleine pasjes 

5.&.6.&. RV stap voor en duw heupen achter, draai in 3 bounces linksom en draai de heupen (gew. LV) 

Note:  Op de muren 2, 4 en 5 doen we de hiproll zonder de bounces, door de R-hand omhoog te trekken via de L-arm 

om de songtekst 'mouw' op muur 5 te benadrukken 

7. breng gewicht naar RV neem een zit houding aan kijk over rechter schouder en knip met de vingers van de 

rechterhand naar [12] 

8. breng de focus weer naar [6] kom omhoog en breng gewicht op LV         [6] 

 

 
  

* FINISH *[6] Tijdens de 6e muur dans t/m tel 36 (reebok l.) en voeg de finish toe 
½ TURN L. WITH SIDE STEP, SNAP, SIT 

Draai ½ linksom, RV stap opzij en zwaai R-arm omhoog en knip met de vingers 

 


