
 
 

Push For The Stride 

Choreograaf : Caroline Cooper 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 48  Intro: 8 tellen, start op zang 
BPM : 86/172 
Muziek : Push For The Stride by Ward Thomas 

Kick, out, out, sailor step, ¼ turn L sailor 
step, step, ¼ turn L, cross over 
1. RV schop naar voor 
& RV stap opzij 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
5.   ¼ draai linksom, LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
6. LV stap opzij (9:00) 
7. RV stap voor 
&   ¼ draai linksom 
8. RV kruis over LV (6:00) 

Side rock cross, side rock cross, side behind 
¼ turn L, step, ½ turn pivot, step 
1. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
2. LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
4. RV kruis over LV 
5. LV stap opzij 
& RV kruis achter LV 
6.   ¼ draai linksom, LV stap voor (3:00) 
7. RV stap voor 
&   ½ draai linksom 
8. RV stap voor (9:00) 

Triple full turn, right mambo, hitch, step back, 
hitch, step back, hitch, coaster step 
1.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
4. RV stap naast LV 
& LV hef knie op 
5. LV stap achter 
& RV hef knie op 
6. RV stap achter 
& LV hef knie op 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

R heel toe, heel toe, heel toe stomp stomp, 
L heel toe, heel toe, heel toe stomp stomp 
1. RV tik hak diagonaal rechts voor 
& RV tik teen gekruist over LV 
2. RV tik hak diagonaal rechts voor 
& RV tik teen gekruist over RV 
3. RV tik hak voor 
& RV tik teen naast LV 
4. RV zet hak neer 
& RV zet hak neer 
5. LV tik hak diagonaal links voor 
& LV tik teen gekruist over RV 
6. LV tik hak diagonaal links voor 

& LV tik teen gekruist over RV 
7. LV tik hak voor 
& LV tik teen naast RV 
8. LV zet hak neer 
& LV zet hak neer 

Cross, step back, ¼ turn R, cross, ½ turn L 
step back, side step, rock fwd, side rock, 
behind side cross 
1. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (12:00) 
3. LV kruis over RV 
&   ½ draai linksom, RV stap achter 
4. LV stap opzij (6:00) 
5. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
6. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
7. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Rhumba box, step back, touch, brush, lock 
step 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap voor 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
5. LV stap achter 
& RV tik teen gekruist over LV 
6. RV stap voor 
& LV schuif hak over vloer 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: Na muur 2 (12:00) 
Rocking chair, step lock step x2 (R – L) 

1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
3. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
4. RV stap voor 
5. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
6. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
7. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
8. LV stap voor 
 


