
 
 

Superheroes 

Choreograaf : Maggie Gallagher 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : Superheroes by The Script 

Drag, rock back, drag, rock back, point touch 
drag, ¼ turn R sailor step 
1. RV grote stap opzij 
& LV sleep tot naast RV 
2. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
3. LV grote stap opzij 
& RV sleep tot naast LV 
4. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
 
5. RV tik teen opzij 
& RV tik teen naast LV 
6. RV grote stap opzij 
& LV sleep tot naast RV 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV stap voor (3:00) 

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

Cross, unwind full turn & point & touch & 
cross & heel & cross back ¼ turn cross 
1. RV kruis over LV 
2.   draai een hele draai linksom (6:00) 
& RV stap opzij 
3. LV tik teen gekruist over RV 
& LV stap naast RV 
4. RV tik teen naast LV 
& RV stap naast LV 
 
5. LV kruis over RV 
& RV stap achter 
6. LV tik hak schuin voor 
& LV stap naast RV 
7. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV kruis over RV (9:00) 
  *** Restarts *** 
 

Side rock, together, rock fwd ½ turn L step 
fwd, rock fwd, ½ turn R step fwd, step fwd full 
turn 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
& RV stap naast LV 
3. LV stap voor 
4. RV gewicht terug 
 
&   ½ draai linksom, LV stap voor (3:00) 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor (9:00) 
7. LV stap voor 
8.   ½ draai linksom, RV stap achter 
&   ½ draai linksom, LV stap voor (9:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restarts: In de 1e, 2e & 4e muur dans je t/m tel 24  

(tel 8& van het 3e blokje), begin opnieuw 
 
 
Tag 1: Aan het einde van muur 3  doe je volgende 

tellen en begin opnieuw: 
1. RV stap voor, duw heupen naar voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap voor, duw heupen naar voor 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
& LV sweep naar achter 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 
 
 
Tag 2: Aan het einde van muur 7 doe je volgende 

tellen en begin opnieuw: 
1. RV stap voor, duw heupen naar voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap voor, duw heupen naar voor 
4. LV gewicht terug 
 


