
 
 

He’s A Heartache 

Choreograaf : Alain Vanderheyden 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Intro : 32 tellen, start op zang 
BPM : 176 
Muziek : He’s A Heartache by Janie Fricke 

Rocking chair, out, out, in, in,  
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap op hiel rechts voor 
6. LV stap op hiel links voor 
7. RV stap terug center 
8. LV stap terug center 

Grapevine, scuff, grapevine with ¼ turn L, 
scuff 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap opzij 
4. LV schuif hiel over vloer 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
7.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
8. RV schuif hiel over vloer (9:00) 

Toe strut, step fwd, ½ turn, toe strut, step 
fwd, ½ turn 
1. RV tik teen voor 
2. RV zet hiel neer 
3. LV stap voor 
4.   ½ draai rechtsom (3:00) 
 
5. LV tik teen voor 
6. LV zet hiel neer 
7. RV stap voor 
8.   ½ draai linksom (9:00) 

Jazz box with toe struts 
1. RV tik teen gekruist over LV 
2. RV zet hiel neer 
3. LV tik teen achter 
4. LV zet hiel neer 
 
5. RV tik teen opzij 
6. RV zet hiel neer 
7. LV tik teen voor 
8. LV zet hiel neer 

Step, lock step, scuff, step, lock step, scuff 
1. RV stap voor 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap voor 
4. LV schuif hiel over vloer 
 
5. LV stap voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap voor 
8. RV schuif hiel over vloer 
 
 

Step, ½ turn pivot, step, full turn, shuffle, 
step, ¼ turn R, cross 
1. RV stap voor 
&   ½ draai linksom (3:00) 
2. RV stap voor 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
&   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
&   ¼ draai rechtsom (6:00) 
8. LV kruis over RV 

Weave to R, side rock cross 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis achter RV 
7. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
8. RV kruis over LV 

¼ turn L, ¼ turn L, cross, monterey ½ turn, 
rocking chair 
1.   ¼ draai linksom, LV stap achter 
&   ¼ draai linksom (12:00) 
2. LV kruis over RV 
3. RV tik teen opzij 
&   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
4. LV tik teen opzij (6:00) 
& LV stap naast RV 

 *** Restart *** 

5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap achter 
8. LV gewicht terug 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: op muur 2 dans je t/m tel 60 (tel 4& van het 

8e blokje) en begin opnieuw (12:00) 
 


