
 
 

Son Of A Bitch 

Choreograaf : Jef Camps & Daisy Simons (November 201) 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Easy Intermediate 
Tellen : 96 Part A: 64 – Part B: 32 
Muziek : S.O.B. by Nathaniel Rateliff & The Night Sweats 

Count In  : start on the vocals 
Dansvolgorde : A-B-A-B-A-A (32)-B-B-A (Ending) 

Part A: 
Out, out, coaster step, out, out, coaster step 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV stap diagonaal links voor 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
6. RV stap diagonaal rechts voor 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Rock step, ½ turn shuffle, full turn, mambo 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
6.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
7. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
8. LV stap achter (6:00) 

Back, back, coaster step, step, ½ turn pivot, 
shuffle 
1. RV stap achter 
2. LV stap achter 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom (12:00) 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Stap fwd (clap), ½ turn (clap) x3, syncopated 
jazz box, point 
1. RV stap naar voor 
&   klap 
2.   ½ draai linksom 
&   klap 
3.   ½ draai rechtsom 
&   klap 
4.   ½ draai linksom, klap 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
& RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
8. RV rik teen opzij 
 

 

Cross, side rock, cross, side rock, cros, back, 
chasse ¼ turn R 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
3. LV kruis over RV 
4. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
7. RV stap opzij 
& LV stap naast 
8. RV ¼ draai rechtsom, RV stap voor (9:00) 

Step, ¼ turn R, cross shuffle, ½ turn hinge, 
cross mambo 
1. LV stap voor 
2.   ¼ draai rechtsom 
3. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
6.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
7. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
8. RV stap opzij 

Cross, side, ¼ turn L coaster step, step, ¼ 
turn L, mambo 
1. LV kruis over RV 
2. RV stap opzij 
3.   ¼ draai linksom, LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6.   ¼ draai linksom, gewicht op LV 
7. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
8. RV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vervolg: Son Of A Bitch 

Mambo back, step, ½ turn L pivot, heel 
switches, point-hitch-point 
1. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai linksom (6:00) 
 
5. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
7. RV tik teen opzij 
& RV hef knie op voor L-been 
8. RV tik teen opzij 
 

Part B: 
Step diag, touch, back, kick, behind-side-
cross 2x (R-L) 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV tik teen naast RV 
2. LV stap achter 
& RV schop schuin rechts voor 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap diagonaal links voor 
& RV tik teen naast LV 
6. RV stap achter 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV stap voor 

Step, hook, step back, hook, step-lock-step, 
step, ½ turn pivot, Step, run run run 
1. RV stap voor 
& LV kruis achter R-been 
2. LV stap achter 
& RV kruis voor L-been 
3. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
&   ½ draai rechts (12:00) 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor (run) 
& LV stap voor (run) 
8. RV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

High kick, mambo back, high kick, mambo 
back 
1. LV schop naar voor 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
4. RV stap voor 
 
5. LV schop naar voor 
6. LV stap naast RV 
7. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
8. RV stap voor 

Step, ½ turn pivot, step-lock-step, step, ½ 
turn pivot, kick-ball-stomp 
1. LV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom 
3. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
4. LV stap voor 

 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom (12:00) 
7. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
8. LV stamp naast RV 

 
 

Begin opnieuw 

 
 
Ending: op de laatste muur dans je t/m tel 62 (part A) 

dan doe je: 
7. RV kruis over LV 
8. ½ draai linksom (12:00) 
 
 


