
Caught  in the act 
4 wall linedance 
choreografie - Ann Wood 
tellen  -  64  
tempo  -  109/125 bpm 
muziek  - Who’s been sleeping in my bed (109 bpm) – Glenn Frey 
country alt. - It don’t get better than this (125 bpm) – Rodney Crowell 
wwwwwwwww...lll iiinnneeedddaaannnccceee---llleeeeeeuuuwwwaaarrrdddeeennn...nnnlll    
Right kick-ball cross 2x, side, rock, 
sailorstep 
1 RV schop diagonaal rechts voor 
& RV zet terug 
2 LV kruis over RV 
3 RV schop diagonaal rechts voor 
& RV zet terug 
4 LV kruis over RV 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV gewicht terug 
7 RV kruis achter LV 
& LV stap links opzij 
8 RV stap rechts opzij 
Left kick-ball cross 2x, side, rock, 
sailorstep ¼ turn left 
9 LV schop diagonaal links voor 
& LV zet terug 
10 RV kruis over LV 
11 LV schop diagonaal links voor 
& LV zet terug 
12 RV kruis over LV 
13 LV stap links opzij 
14 RV gewicht terug 
15 LV kruis achter RV 
& RV stap ¼ linksom en  zet neer 
16 LV stap voor 
rock-step, coasterstep, rock step, triple 
½ turn left 
17 RV stap voor 
18 LV gewicht terug 
19 RV stap achter 
& LV stap naast RV 
20 RV stap voor 
21 LV stap voor 
22 RV gewicht terug 
23&24 shuffle ½ draai linksom L,R,L 
syncopated rock-steps, back shuffle, 
back rock 
25 RV stap voor 
26 LV gewicht terug 
& RV zet naast LV 
27 LV stap voor 
28 RV gewicht terug 
29&30 shuffle naar achter L,R,L 
31 RV stap achter 
32 LV gewicht terug 
right & left touch, holds, heel switches, 
step,  pivot ¼ turn left 
33 RV tik teen rechts opzij 

34 rust 
& RV stap naast LV 
35 LV tik teen links opzij 
36 rust 
& LV stap naast RV 
37 RV tik hak voor 
& RV stap terug naast LV 
38 LV tik hak voor 
& LV stap terug naast RV 
39 RV stap voor 
40 RV+LV draai ¼ linksom (12 uur) 
cross-shuffle, hinge turn right, cross 
rock,left chasse 
41 RV kruis over LV 
& LV stap iets links opzij 
42 RV kruis over LV 
43 LV stap ¼ rechtsom achter 
44 RV stap ¼ rechtsom opzij 
45 LV kruis over RV 
46 RV gewicht terug 
47&48 shuffle links opzij L,R,L 
cross touch, slow heel jacks 
49 RV kruis over LV 
50 LV tik teen achter RV 
& LV zet neer 
51 RV tik hak diagonaal rechts voor 
52 rust 
& RV zet terug 
53 LV kruis over RV 
54 rust 
& RV zet achter 
55 LV tik hak diagonaal links voor 
56 rust  
cross, ¼ turn right, coaster step, walk, 
walk, shuffle 
& LV zet terug 
57 RV kruis over LV 
58 LV stap ¼ rechtsom naar achter 
59 RV stap achter 
& LV stap naast RV 
60 RV stap voor 
61 LV stap voor 
62 RV stap voor 
63&64 shuffle naar voor L,R,L 
optie tellen 61-62 maak hele draai linksom 
voorwaarts 
 
 herhaal alles 


