
 
 

The Houston Shuffle 

Choreograaf : Diane Girard & Jacques Godin 

Type dans : Western partner  dance 

Niveau : Intermediate 

Tellen : 32 

BPM : 132 

Muziek : Cowboy Lovin’ Night  Amber Digby 

Startpositie: closed western position, heer LOD, Dame RLOD 

Heer 
¼ side shuffle, cross shuffle, shuffle ¼ turn 
changing sides, shuffle ½ turn LOD 
1.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis over LV 
& LV stap iets opzij 
4. RV kruis over LV 
LH Heer en RH Dame over hoofd Dame, RH Heer en 
LH Dame los: Heer gaat voor de Dame langs en wissel 
van plaats in RLOD 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
6. LV stap opzij 
Dame staat nu rechts van de Heer 
 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
Closed western positie LOD 

Walk, walk, shuffle, step slide shuffle 
9. LV stap voor 
10. RV stap voor 
11. LV stap voor 
& RV sluit 
12. LV stap voor 
R side by side positie LOD 
 
13. RV stap voor 
14. LV sleep naast RV 
15. RV stap voor 
& LV sluit 
16. RV stap voor 

¼ turn side shuffle, ¼ turn back shuffle,  
¼ turn in side shuffle, ¼ turn fwd shuffle  
in cross hands 
R handen over hoofd Dame, 2 handen gekruist vast,  
R handen boven 
 
17.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
18. LV stap opzij 
19.   ¼ draai rechtsom, RV stap achter 
& LV sluit 
20. RV stap achter 
 
21.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
22. LV stap opzij 
23.   ¼ draai linksom, RV stap voor 
& LV sluit 
24. RV stap voor

Dame 
¼ side shuffle, cross shuffle, shuffle ¼ turn 
changing sides, shuffle back RLOD 

1.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
& RV stap iets opzij 
4. LV kruis over RV 
LH Heer en RH Dame over hoofd Dame, RH Heer en 
LH Dame los: Heer gaat voor de Dame langs en wissel 
van plaats in RLOD 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
6. RV stap opzij 
Dame staat nu rechts van de Heer 
 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap achter 
Closed western positie LOD 

Walk, walk, ½ turn R, ½ turn R, ½ turn shuffle, 
step slide shuffle 
9.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
10.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
11.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
12.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
R side by side positie LOD 
 
13. LV stap voor 
14. RV sleep naast LV 
15. LV stap voor 
& RV sluit 
16. LV stap voor 

¼ turn side shuffle, ¼ turn back shuffle, ¼ 
turn in side shuffle, ¼ turn fwd shuffle in 
cross hands 
R handen over hoofd Dame, 2 handen gekruist vast,  
R handen boven 
 
17.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
18. RV stap opzij 
19.   ¼ draai linksom, LV stap achter 
& RV sluit 
20. LV stap achter 
 
21.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
22. RV stap opzij 
23.   ¼ draai rechtsom, LV stap voor 
& RV sluit 
24. LV stap voor 



 
 

Side rock with hand transform, cross shuffle 
changing sides, step back, step to side, 
shuffle fwd 
Handen los 
 
25. LV stap opzij 
26. RV gewicht terug 
R H Heer en LH Dame vast, Open Promenade. Wissel 
van plaats, Heer voor de Dame langs onder 
opgeheven armen door. 
 
27. LV kruis over RV 
& RV stap iets opzij 
28. LV kruis over RV 
Dame stapt met ½ draai rechtsom om de Heer heen 
en komt voor de Heer in Closed Western Position 
 
29. RV stap achter 
30. LV stap opzij 
31. RV stap voor 
& LV sluit 
32. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw

Side rock with hands transform, cross shuffle 
changing sides, ½ turn R, step back, step 
back, back shuffle 
Handen los 
 
25. RV stap opzij 
26. LV gewicht terug 
R H Heer en LH Dame vast, Open Promenade. Wissel 
van plaats, Heer voor de Dame langs onder 
opgeheven armen door. 
 
27. RV kruis over LV 
& LV stap iets opzij 
28. RV kruis over LV 
Dame stapt met ½ draai rechtsom om de Heer heen 
en komt voor de Heer in Closed Western Position 
 
29.   ½ draai rechtsom, LV stap schuin L achter 
30. RV stap achter 
31. LV stap achter 
& RV sluit 
32. LV stap achter 
 
 

Begin opnieuw 


