
 
 

Heartbreaker 

Choreograaf : Mario & Lilly Hollnsteiner 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : A 64 – B 32 – Tag 1 & 2 
Muziek : Peace Of My Heart by Faith Hill 

Dansvolgorde: A-A32-T1-B-B-T1-A-A32-T1-B-B-T1-T2-B3-B-B-B 

Deel A:

Monterey ½ turn R, kick ball step, swivet 
1. RV tik teen opzij 
2.   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
3. LV tik teen opzij 
4. LV stap naast RV 
 
5. RV schop naar voor 
& RV stap op bal v/d voet naast LV 
6. LV stap voor 
7. R+L draai hielen naar links 
8. R+L draai terug center 

Back rock, toe strut ½ turn R, back rock, kick, 
½ turn L flick 
1. LV stap achter 
2. RV gewicht terug 
3. LV tik teen voor 
4.   ½ draai rechtsom, LV zet hiel neer 
 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV schop naar voor 
8.   ½ draai linksom, RV flick 

Grapevine R with scuff, grapevine L with 
hook 
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. LV stap opzij 
8. RV hook achter L-been 

Touch toe side-fwd-side-back, unwind, 
stomp, hold 
1. RV tik teen opzij 
2. RV tik teen voor LV 
3. RV tik teen opzij 
4. RV tik teen achter 
 
5.   ½ draai rechtsom op RV 
6.   ½ draai rechtsom op RV 
7. LV stamp naast RV 
8.   rust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazz box ½ turn R touch, 1 ½ rolling vine with 
scuff 
1. RV kruis over LV 
2.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
4. LV tik teen opzij 
 
5.   ½ draai linksom, LV stap voor 
6.   ½ draai linksom, RV stap achter 
7.   ½ draai linksom, LV stap voor 
8. RV schuif hiel over vloer 

Toe struts R-L, touch, back, touch, back 
1. RV tik teen voor 
2. RV zet hiel neer 
3. LV tik teen voor 
4. LV zet hiel neer 
 
5. RV tik teen opzij 
6. RV stap achter 
7. LV tik teen opzij 
8. LV stap achter 

Side rock, cross, hold, side rock ¼ turn R, 
½ turn R, kick 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis over LV 
4.   rust 
 
5. LV stap opzij 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
7.   ½ draai rechtsom, LV stap voor 
8. RV schop naar voor 

Kick, cross ¼ turn, kick, back rock, stomp, 
stomp, hold 
1. LV (jump) schop naar voor 
2. LV (jump) kruis over RV met ¼ draai 
3. LV (jump) schop naar voor 
4. LV (jump) stap achter 
 
5. RV (jump) gewicht terug 
6. LV stamp naast RV 
7. RV stamp naast LV 
8.   rust 
 
 

Begin opnieuw 
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Heartbreaker (vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 

Deel B: 
Stomp, kick, cross, kick, kick, cross, kick, 
flick 
1. RV stamp up naast LV 
2. RV (jump) schop naar voor 
3. RV (jump) kruis over LV 
4. RV (jump) schop naar voor 
 
5. LV (jump) schop naar voor 
6. LV (jump) kruis over RV 
7. LV (jump) schop naar voor 
8. LV stap naast R en RV flick 

Scuff, out, out, hitch, side rock ¼ turn R, toe 
strut back 
1. RV schuif hiel over vloer 
2. RV stap opzij (out) 
3. LV stap opzij (out) 
4. RV hef knie op 
 
5. RV stap opzij 
6.   ¼ draai rechtsom, gewicht op LV 
7. RV tik teen achter 
8. RV zet hiel neer 

Scoot & hitch ¾ turn L, step, stomp, swivet, 
toe strut ½ turn R 
1. RV spring ¼ draai linksom en LV hef knie op 
2. RV spring ¼ draai linksom en LV hef knie op 
3. RV spring ¼ draai linksom en LV stap voor 
4. RV stamp voor 
 
5. R+L draai hielen naar rechts 
6. R+L draai terug center 
7. RV tik teen achter 
8.   ½ draai rechtsom, RV zet hiel neer 

Step, ½ turn R, step scuff, jazz box cross 
1. LV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom 
3. LV stap voor 
4. RV schuif hiel over vloer 
 
5. RV (jump) krui over LV 
6. LV (jump) stap achter 
7. RV (jump) stap opzij 
8. LV (jump) kruis over RV 
 
 
A32: Deel A op eind sect 4 
B3:   Deel B op sect 3 (scoot & hitch) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag 1: 
Kick, kick, toe strut ½ turn R, kick, ½ turn R, 
kick, together 
1. RV schop naar voor 
2. RV schop naar voor 
3. RV tik teen achter 
4.   ½ draai rechtsom, RV zet hiel neer 
 
5. LV schop naar voor 
6.   ½ draai rechtsom, LV stap naast RV 
7. RV schop naar voor 
8. RV stap naast LV 

Kick, kick, toe strut ½ turn L, kick, ½ turn L, 
kick, together 
1. LV schop naar voor 
2. LV schop naar voor 
3. LV tik teen achter 
4.   ½ draai linksom, LV zet hiel neer 
 
5. RV schop naar voor 
6.   ½ draai linksom, RV stap naast LV 
7. LV schop naar voor 
8. LV stap naast RV 
 
 

Tag 2: 
Stomp, 3x hold, stomp, 3x hold 
1. RV stamp opzij 
2.   rust 
3.   rust 
4.   rust 
 
5. LV stamp opzij 
6.   rust 
7.   rust 
8.   rust 

½ turn L stomp, 3x hold, L heel fan in, R heel 
fan in 
1.   ½ draai linksom, RV stamp 
2.   rust 
3.   rust 
4.   rust 
 
5. LV draai hiel naar binnen 
6. LV draai hiel terug center 
7. RV draai hiel naar binnen 
8. RV draai terug center 
 


