
 
 

Horseman 

Choreograaf : Arne Stakkestad 
Type dans : Partner circle dance 
Niveau : Beginner - Intermediate 
Tellen : 32 
BPM : 96  Start in Sweetheart Positie 
Muziek : Horseman  George McAnthony (CD:Dust Off Boots) 
De passen voor de Heer zijn gegeven, de Dame danst spiegelbeeld. 

Steps fwd, shuffle, ¼ turn R, step back, touch, 
¼ turn L, side step, touch, ¼ turn R, step 
back, touch, ¼ turn L, side step, touch 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
R-hand los en klap R-hand Dame 
6.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
& LV tik teen naast RV 
R-hand vast, in Sweetheart Positie 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
R-hand los en klap R-hand Dame 
8.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
& LV tik teen naast RV 
R-hand vast, in Sweetheart Positie 

Shuffles fwd L, R, L, R 
9. LV stap voor 
& RV sluit 
10. LV stap voor 
11. RV stap voor 
& LV sluit 
12. RV stap voor 
 
13. LV stap voor 
& RV sluit 
14. LV stap voor 
15. RV stap voor 
& LV sluit 
16. RV stap voor 

Step, ½ turn pivot, step, ½ turn pivot, kick ball 
step, kick ball step 
R-arm over hoofd Dame, beide handen vast 
17. LV stap voor 
18.   ½ draai rechtsom 
R-hand los, L-hand eerst over hoofd Dame dan over 
hoofd Heer 
19. LV stap voor 
20.   ½ draai rechtsom 
R-hand vast, Sweetheart Positie 
 
21. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
22. RV stap voor 
23. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV 
24. RV stap voor 
 
 
 

Rock step, coaster step, step, bumps, step, 
bumps 
25. LV stap voor 
26. RV gewicht terug 
27. LV stap achter 
& RV stap naast LV 
28. LV stap voor 
 
29. RV stap voor, heup rechts 
&   heup links 
30.   heup rechts 
31. LV stap voor, heup links 
&   heup rechts 
32.   heup links 
 
 

Begin opnieuw 
 


