
 
 

 

The Gambler 

Choreograaf : Guy Dubé & Denis Henley 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32  Start na 8 tellen instrumental 
BPM : 210 
Muziek : The Gambler  Kenny Rogers & Robert Wilsdon

Monterey turn, sailor with ¼ turn L, 2x scoot 
back with hitch - step back, coaster step 
1. RV tik teen opzij 
&   ½ draai rechtsom, RV sluit 
2. LV tik teen opzij 
3.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV stap voor 
 
& LV kleine sprong achter met R hitch 
5. RV stap achter 
& RV kleine sprong achter met L hitch 
6. LV stap achter 
7. RV stap achter 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Kick ball tap, heel jack, together, cross, side 
step, cross, side step, cross, heel jack, 
together, cross 
9. LV schop naar voor 
& LV zet iets voor 
10. RV tik teen achter LV 
& RV stap opzij 
11. LV tik hak diagonaal L voor 
& LV sluit 
12. RV kruis over LV 
 
& LV stap opzij 
13. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
14. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
15. RV tik hak diagonaal R voor 
& RV sluit 
16. LV kruis over RV 

Scuff, scoot, chasse, rock step, side step, 
sailor with ¼ L, step fwd 
17. RV schuif hak over de vloer 
& LV kleine sprong naar R 
18. RV stap opzij 
& LV sluit 
19. RV stap opzij 
& LV kruis achter RV 
20. RV gewicht terug 
 
21. LV stap opzij 
22. RV kruis achter LV 
&   ¼ draai linksom, LV stap voor 
23. RV stap voor 
24. LV stap voor 
 
 
 
 

2x kick ball point, cross, ¼ turn R step back, 
heel, together, cross shuffle 
25. RV schop naar voor 
& RV stap iets voor 
26. LV tik teen opzij 
27. LV schop naar voor 
& LV stap iets voor 
28. RV tik teen opzij 
 
29. RV kruis over LV 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
30. RV tik hak voor 
& RV sluit 
31. LV kruis over RV 
& RV stap iets opzij 
32. LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 
 

Tag 1: aan het einde van muur 2: 
Heel, together, cross 
1. RV tik hak voor 
& RV sluit 
2. LV kruis over RV 
 
 

Tag 2: aan het einde van muur 4: 
Heel, together, cross, touch, touch, ¼ turn L 
sailor 
1. RV tik hak voor 
& RV sluit 
2. LV kruis over RV 
 
3. RV tik teen opzij 
& RV sluit 
4. LV tik teen opzij 
 
5.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV sluit 
6. LV stap opzij 
 
 
 


