
Jacob’s Ladder 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Gordon Elliot 

Muziek   :Jacob’s ladder – Mark Wills 

   :Blue rodeo – The Woolpackers 

Niveau   :1 

Tempo   :103 BPM 

Tellen   :48 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note;   Let op!!! op de muziek van Mark Wills komr er een brug, herhaal na 4

e
 muur tellen 41 t/m 48 

1  t/m  8   heelsplit, together (2x), 2x stomp, 2x clap 

1  t/m  4   RV+LV draai hakken uit, RV+LV draai hakken terug, RV+LV draai hakken uit, RV+LV draai hakken terug 

5  t/m  8   RV stamp op plaats, LV stamp op plaats, klap, klap 

 
 

1  t/m  8   vine right, hookcombination, touch 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 

5  t/m  8   LV haktik schuin li-voor, LV kruist voor re-been, LV haktik schuin li-voor, LV teentik naast RV 

 

9  t/m  16  vine left, hookcombination, touch behind 

1  t/m  4   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV teentik naast LV 

5  t/m  8   RV haktik schuin re-voor, RV kruist voor li-been, RV haktik schuin re-voor, RV teentik achter 

 

17 t/m 24  2x slow militaryturn left 

1  t/m  4   RV stamp voor, rust, RV+LV draai ¼ linksom, rust 

5  t/m  8   RV stamp voor, rust, RV+LV draai ¼ linksom, rust 

 

25 t/m 32  vine right, hook with a slap (right and left) 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter LV, RV stap opzij, LV kruist voor re-been R hand tik op L knie 

5  t/m  8   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV kruist voor li-been L hand tik op R knie 

 

33 t/m 40  broadway kicks left and right, turningvine right, together 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV schop schuin rechts voor, LV stap opzij, RV schop schuin links voor 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV sluit bij RV 

 

41 t/m 48  heelsplit, together (2x), 2x stomp, 2x clap 

1  t/m  4   RV+LV draai hakken uit, RV+LV draai hakken terug, RV+LV draai hakken uit, RV+LV draai hakken terug 

5  t/m  8   RV stamp op plaats, LV stamp op plaats, klap, klap 

 

Begin opnieuw 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd  
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