
 

 

Burnin’ The Roadhouse Down 

Choreograaf : Bastiaan van Leeuwen 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 34 
Intro : 18 tellen 
Muziek : Burnin’ The Roadhouse Down  Steve Wariner (Duet With Garth Brooks)

Shuffle diagonal fwd, 3/8 turn L shuffle, ½ turn shuffle, coaster step 
1. RV stap diagonaal R voor 
& LV sluit 
2. RV stap diagonaal R voor 
3.   3/8 draai linksom, LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
6.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Shuffle diagonal fwd, 3/8 turn L shuffle, rock step, ½ turn shuffle 
9. RV stap diagonaal R voor 
& LV sluit 
10. RV stap diagonaal R voor 
11.   3/8 draai linksom, LV stap voor 
& RV sluit 
12. LV stap voor 
 
13. RV stap voor 
14. LV gewicht terug 
15.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
16.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

L toes touches, sailor step ¼ turn L, R toes touches, sailor step ¼ turn R 
17. LV tik teen voor 
18. LV tik teen opzij 
19.  ¼ draai linksom, LV stap gekruist achter RV 
& RV stap opzij 
20. LV stap opzij 
 
21. RV tik teen voor 
22. RV tik teen opzij 
23.   ¼ draai rechtsom, RV stap gekruist achter LV 
& LV stap opzij 
24. RV stap opzij 

½ turn shuffle, coaster step, walk fwd, step, ½ turn pivot, step fwd, stomp up 

25.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
26.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
27. RV stap achter 
& LV sluit 
28. RV stap voor 
 
29. LV stap voor 
30. RV stap voor 
31. LV stap voor 
32.   ½ draai rechtsom 
33. LV stap voor 
34. RV stamp naast LV (gewicht op LV) 
 
 

Begin opnieuw 


