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No: 127 – LOUISIANA HOT SAUCE 
Two wall line dance (CAJUN STYLE) 

 
 
 

 HEEL STRUTS, HEEL DROPS    PADDLE TURN LEFT (HELE DRAAI) 
   1./ LV stap voor op hak  } met gebogen    22./ LV stap opzij, voet1/4 linksom gedraaid 
    & LV zet teen neer  } linkerknie       & RV stap op bal van de voet bij LV 
   2./ LV tik hak op de plaats       23./ LV stap opzij met voet linksom gedraaid 
    & LV tik hak op de plaats         & RV stap op bal van de voet bij LV 
   3./ RV stap voor op hak  } met gebogen    24./ LV stap opzij met voet linksom gedraaid 

   & RV zet teen neer  } rechterknie 
  4./ RV tik hak op de plaats        CROSS, ROCK STEPS TO LEFT AND RIGHT 
   & RV tik hak op de plaats       25./ RV stap gekruist voor LV, buig de knieën 
               & LV stap terug en strek de benen 
   CROSS, UNWIND 1/2 TURN RIGHT, HEEL TWISTS, CLAP  26./ RV stap iets rechts opzij 
  5./ LV stap gekruist voor RV         & rust 
  6./ LV+RV draai 1/2 rechtsom, eidig met hakken naar links   27./ LV stap gekruist voor RV, buig de knieën 
  7./ LV+RV draai hakken naar rechts        & RV stap terug en strek de benen 
   & LV+RV draai hakken naar links      28./ LV stap iets links opzij 
  8./ LV+RV draai hakken naar rechts        & rust 
   & klap in de handen        29./ RV stap gekruist voor LV, buig de knieën 
               & LV stap terug en strek de benen 

CAJUN JOGS FORWARD & CLAP 
 9./ LV stap voor op de bal van de voet   PADDLE TURN RIGHT (HELE DRAAI) 
  & RV stap voor op de bal van de voet  30./ RV stap opzij, voet 1/4 rechtsom gedraaid 
10./ LV stap voor op de bal van de voet     & LV stap op bal van de voet bij RV 
  & LV hop naar voor en klap   31./ RV stap opzij met de voet rechtsom gedraaid 
11./ RV stap voor op de bal van de voet     & LV stap op de bal van de voet bij RV 
  & LV stap voor op de bal van de voet   32./ RV stap opzij met de voet rechtsom gedraaid 
12./ RV stap voor op de bal van de voet 
  & RV hop naar voor en klap 
      1./ Begin opnieuw 
  BACK SKIP,  

13./ LV stap schuin achter RV 
  & LV hop naar achter 
14./ RV stap schuin achter LV 
 
 ROCK, STOMP 
  & LV stap achter op bal van de voet (rock)en zwaai armen naar voor 
15./ RV stamp schuin rechts voor en buig knie , spreid armen van binnen naar buiten 
 met de handpalmen naar de vloer gericht 
16./ rust 
 

CROSS, ROCK STEPS TO RIGHT AND LEFT 
17./ LV stap gekruist voor RV buig de knieën 
  & RV stap terug en strek de benen 
18./ LV stap iets links opzij 
  & rust 
19./ RV stap gekruist voor LV buig de knieën 
  & LV stap terug en strek de benen 
20./ RV stap iets rechts opzij 
  & rust 
21./ LV stap gekruist voor RV buig de knieën 
  & RV stap terug en strek de benen 
 
 
Bron: WIDO 
Choreografie: Joanne Brady, Jo Thompson en Gordon Elliott  
Nivo: 3 
Muziek als voorbeeld: 
My Little Japaleno  by Scooter Lee 
Tempo: 92 BPM 


