
 

Endless Winding Road 

Choreograaf : Arne Stakkestad 
Type dans : Partner 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32  Steps voor de Heer, Dame danst Spiegelbeeld 
BPM : 100 
Muziek : Endless Winding Road  Rene Guylline

Beginpositie: Heer binnenkant cirkel, rechts 

tegenover Dame, R-hand Heer heup Dame, L-hand 
Dame op R-schouder Heer, L-hand Heer in R-hand 
Dame, op schouderhoogte 

Toe struts L,R,L,R, ¼ turn L, toe strut L,R, 
lock step fwd, stomp 
Knieën iets gebogen naar buitenkant eerste 4 tel. 
1. LV tik teen naast RV 
& LV zet hiel neer 
2. RV tik teen naast LV 
& RV zet hiel neer 
3. LV tik teen naast RV 
& LV zet hiel neer 
4. RV tik teen naast LV 
& RV zet hiel neer 
 
5.   ¼ draai linksom, LV tik teen naast RV 
& LV zet hiel neer 
6. RV tik teen naast LV 
& RV zet hiel neer 
LH Heer en RH Dame los 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 
& RV stamp naast LV 

Side, kick, side, kick, full turn R, stomp, side 
steps with twists, stomp 
9. RV stap opzij 
& LV schop diagonaal rechts 
10. LV stap opzij 
& RV schop diagonaal links 
Handen volledig los, Heer draait achter Dame 
11.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
&   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
12.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV stamp naast RV 
 
Heer swivelt achter Dame 
13. LV stap opzij, swivel hielen rechts 
& RV stap naast, swivel hielen terug 
14. LV stap opzij, swivel hielen rechts 
& RV stap naast, swivel hielen terug 
15. LV stap opzij, swivel hielen rechts 
& RV stap naast, swivel hielen terug 
16. LV stap opzij, swivel hielen rechts 
& RV stamp naast LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼ turn R  step, touch & clap, ¼ turn L, touch, 
¼ turn R, tripple, touches, behind, side, cross 
17.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
RH Heer heup Dame, LH Dame schouder Heer 
& LV tik teen naast RV, klap LH met RH Dame 
18.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
19.   ¼ draai rechtsom, RV stap naast LV 
& LV stap naast RV 
20. RV stap naast LV 
 
Handen terug vast, beginpositie 
21. LV tik teen opzij 
& LV tik teen naast RV 
22. LV tik teen opzij 
23. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
24. LV kruis over RV 

Touches, behind, side, cross, side, close, 
side, close, ¼ turn L, step, kick, step, kick ¼ 
turn R 
25. RV tik teen opzij 
& RV tik teen naast LV 
26. RV tik teen opzij 
27. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
28. RV kruis over LV 
 
29. LV stap opzij, heup links 
& RV stap naast LV, heup rechts 
30. LV stap opzij, heup links 
& RV stap naast LV, heup rechts 
31.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
& RV schop naar voor 
32. RV stap naast LV 
& LV schop naar voor en ¼ draai rechtsom 
Terug in startpositie 
 
 

Begin opnieuw 
 
Note: Kan ook els Linedans gedaan worden, stappen 

van de Heer, en GEEN ¼ draai rechtsom op tel 32&, 
dan wordt het een 4 muurs Linedans. 
Zie danssheets LD. 


