
                                                                                                                           

SUMMERNIGHT LOVE  
Choreograaf: Angelique Vos   
BPM: 160 
tellen: 64 
Muziek: Summernight lovin’you – Brady Seals 
Type dans: four wall line dance  
Niveau: Intermediate 

                                             
 

Side rock, cross shuffle 
¼ turn right, ¼ turn right, cross shuffle 
1  rv  rock rechts opzij 
2  lv  gewicht terug 

3  rv  kruis over lv  
&  lv  stap opzij 
4  rv  kruis over lv 
5  lv  ¼ draai rechtsom, stap achter 
6  rv  ¼ draai rechtsom, stap opzij (6:00) 
7  lv  stap kruis over rv  

&      stap opzij 
8  lv  kruis over rv 
 

Right and left toe strut diagonal, 
side rock, behind, side, cross 
1  rv  tik teen opzij 
2  rv  zet hiel neer 

3  lv  tik gekruist over 
4  lv  zet hiel neer 
5  rv  rock opzij 
6  lv  gewicht terug 
7  rv  kruis achter  
&  lv  stap opzij 

8  rv  stap gekruist over   

Side step, touch, step, cross shuffle left 
¼ turn, ¼ turn, kickball change 
1  rv  stap opzij 
2  lv  tik naast  

&  lv  stap links opzij 
3  rv  kruis over lv  
&  lv  stap links opzij 
4  rv  kruis over lv 
5  lv  ¼ draai rechtsom, stap achter 
6  rv  ¼ draai rechtsom, stap opzij 
7  lv  kick voor  

&  lv  stap naast rv 

8  rv  stap voor   
 

Left and right toe strut diagonaal, side rock, 
behind, ¼ turn right, step forward 
1  lv  tik teen opzij 
2  lv  zet hiel neer 

3  rv  tik gekruist over 
4  rv  zet hiel neer 
5  lv  rock opzij 
6  rv  gewicht terug 
7  lv  kruis achter 
&  rv  ¼ draai rechtsom voor 
8  lv  stap voor   

 

½ Pivot left, shuffle, full turn left 
out-out-in-in 
1  lv  stap voor 

2  ½  draai rechtsom 
3  lv  stap voor  
&  rv  sluit naast 
4  lv  stap voor 
5  rv  ½ draai linksom rv stap achter 
6  lv  ½ draai linksom lv stap voor 
&  rv  spring voor en uit 

7  lv  spring voor en uit 
& rv  spring terug en in 
8  lv  spring terug en in (gewicht op links) 

 

Side touch, cross, side touch cross 
Jazz box ¼ turn step forward 
1  rv  tik teen opzij 

2  rv  stap gekruist over lv 
3  lv  tik teen opzij 
4  lv  stap gekruist over rv 
5  rv  stap gekruist over lv 
6  lv  stap achter 
7  rv  ¼ draai rechtsom stap opzij 
8  lv  stap voor 

 

Side toe switches, cross shuffle 
side rock, behind, ¼ turn step forward 
1  rv  tik teen rechts opzij  

&  rv  sluit aan 
2  lv  tik teen links opzij  
&  lv  sluit aan (gewicht op links) 
3  rv  stap gekruist over links  
&  lv  stap opzij 
4  rv  stap gekruist over links 

5  lv  rock links opzij 
6  rv  gewicht terug 
7  lv  stap gekruist achter rv  
&  rv  ¼ draai, rechtsom stap voor 

8  lv  stap voor 
  
 

Heel switches, heel, hook, heel, shuffle forward, 
rock forward 
1  rv  tik hak voor 

&  rv  sluit 
2  lv  tik hak voor 
&  lv  sluit 
3  rv  tik hak voor 
&  rv  hook gekruist voor links 
4  rv  tik hak voor 

&  rv  sluit aan 
5  lv  stap voor 
&  rv  sluit naast 
6  lv  stap voor 

7  r   rock voor 
8  lv  gewicht terug  
 

Restart: 2e muur: dans t/m tel 32 + tag: Jazz box ¼ draai rechtsom restart tel 1  
             4e muur: dans t/m tel 32 + tag: Jazzbox ¼ draai rechtsom ga verder met tel 33 (5e blokje) 
             5e muur: dans t/m tel 32 + tag: 2 x ½ pivot draai. ( stap voor, ½ draai, 2 x ) ga verder met tel 33 
             6e muur: dans t/m tel 32 + tag: Jazzbox ¼ draai rechtsom ga verder met tel 33 
                       

                           Stichting Linedance Cothen  www.linedancecothen.nl  Angelique en Jan Dirk Tel 0343-56318 

http://www.linedancecothen.nl/

