
Mosquito Finito
Choreograaf : Ria Vos
Type dans : Two wall Contra dance
Niveau  : Beginner/Intermediate
Tellen  : 32
Muziek  : “Mosquito (Tex Mex radio)”  Loco Loco
Album  : Mosquito
Intro   : 32 tellen vanaf beat op zang
Note: Je begint in lijnen tegenover elkaar, ***zie Notes beneden

ROCK BACK, CHASSE 1/4 TURN R, 
HITCH 1/4 TURN R, CHASSE 1/4 TURN 
L, PIVOT 1/4 TURN L
1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV sluit
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
& LV hitch, RV 1/4 draai rechtsom

5 LV stap opzij
& RV sluit
6 LV 1/4 draai linksom, stap voor
7 RV stap voor
8 1/4 draai linksom

CROSS, SIDE, BEHIND-SIDE-CROSS, 
STEP 1/4 TURN L, PADDLE 3/4 TURN L
9 RV kruis voor
10 LV stap opzij
11 RV kruis achter
& LV stap opzij
12 RV kruis voor

13 LV 1/4 draai linksom, stapje voor
14-16 paddle 3/4 draai linksom, 
          eindig met RV tik opzij

CROSS ROCK, SIDE, CROSS, FLICK, 
SHUFFLE FWD R, SHUFFLE FWD L
17 RV rock gekruist voor
18 LV gewicht terug
& RV stap opzij
19 LV kruis voor
20 RV flick achter en opzij

21 RV stap voor
& LV sluit
22 RV stap voor
23 LV stap voor
& RV sluit
24 LV stap voor

Note: op tel 21-24 ga je met de linker 
schouder langs elkaar heen, doe de 
shuffles iets diagonaal als dat hiervoor 
nodig is.

PIVOT 1/2 TURN L, WALK FWD x2, 
CLAP, CLAP, WALK BACK x2
25 RV stap voor
26 1/2 draai linksom
27 RV stap voor
28 LV stap voor (je staat nu t.o. elkaar)

29 leun naar voor met RV achter omhoog, 
klap rechts boven hoofd van partner
30 klap links boven hoofd van partner
31 RV stap achter
32 LV stap achter

TAG: Na de 4e muur
1-4 RV stap opzij, klap 4x rondom in de 
lucht (waar je zelf wilt: probeer “de mug te 
vangen”) breng gewicht terug op LV

NOTES:
***In de 8e muur vang je de mug:
Vervang tel 29-30 met 1 klap met je R 
hand om de L schouder van je partner, tel 
30 is een rust.
***In de 9e muur (dit is de muur nadat je 
de mug hebt gevangen) vervang de zelfde 
2 tellen (29-30) door een klap met de R 
hand tegen R hand (tel 29) en met de L 
hand tegen L hand (tel 30) (“High Five”)

ENDING:(10e muur)
De dans eindigt in de laatste sectie:
Dans t/m tel 4 en dan:
5-6 RV stap opzij, rust
7-8 breng R hand langs je nek (alsof je 
zegt: “ophouden”) op het woord “Basta”
Op de laatste tel klap beide handen met je 
partner: R hand op L hand en vice versa


