
 

 

Border Reiver 

Choreograaf : Arne Stakkestad 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Info : Intro 52 tellen, start op zang 
Muziek : Border Reiver  Mark Knopfler

Cross, side touch, cross, side touch, sailor 
step, sailor step ½ turn Left 
1. RV kruis over LV (buig knieën) 
2. LV tik opzij (weer recht) 
3. LV kruis over RV (buig knieën) 
4. RV tik opzij 
 
5. RV kruis achter LV 
& LV kleine stap opzij 
6. RV kleine stap opzij 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor 

(Moving to the Right) Toe tap heel crosses, 
side swithches, scuff, hitch cross 
9. RV tik teen achter LV 
& RV stap opzij 
10. LV tik hak voor RV 
& LV stap op plaats 
11. RV tik teen achter LV 
& RV stap opzij 
12. LV tik hak voor RV 
& LV stap naast RV 
 
13. RV tik teen opzij 
& RV stap naast LV 
14. LV tik teen opzij 
& LV stap naast RV 
15. RV schuif hak over vloer 
& RV hef knie op 
16. RV stap gekruist over LV 

(Moving to the Right) Toe tap heel crosses, 
side swithches, scuff, hitch cross 
17. LV tik teen achter RV 
& LV stap opzij 
18. RV tik hak voor LV 
& RV stap op plaats 
19. LV tik teen achter RV 
& LV stap opzij 
20. RV tik hak voor LV 
& RV stap naast LV 
 
21. LV tik teen opzij 
& LV stap naast RV 
22. RV tik teen opzij 
& RV stap naast LV 
23. LV schuif hak over vloer 
& LV hef knie op 
24. LV stap gekruist over RV 
 
 
 
 
 

Heel, step touch ¼ turn Right 3x, heel, step 
side touch 
Handen in de zij 
25. RV tik hak schuin voor 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap naast LV 
26. LV tik teen naast LV 
27. LV tik hak schuin voor 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap naast RV 
28. RV tik teen naast LV 
 
29. RV tik hak schuin voor 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap naast LV 
30. LV tik teen naast RV 
31. LV tik hak schuin voor 
& LV stap naast RV 
32. RV tik teen opzij (kijk rechts opzij) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending:  

Om op 12.00 uur te eindigen, wijzig de laatste passen 
als volgt: 
 
31. LV tik hak schuin voor 
&  ¼ draai rechtsom, LV stap naast RV 
32. RV tik teen opzij (kijk rechts opzij) 
 


