
Reggae Cowboy 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Gene Schrivener 

Muziek   :Get in to reggae cowboy – The Bellamy Brothers 

Niveau   :1 

Tempo   :120 BPM 

Tellen   :48 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 

1  t/m  8   walk fwd with hitches and claps 

1  t/m  4   RV stap voor, LV til knie omhoog en klap, LV stap voor, RV til knie omhoog en klap 

5  t/m  8   RV stap voor, LV til knie omhoog en klap, LV stap voor, RV til knie omhoog en klap 

 

9  t/m  16  run bkw, hitch and clap, run bkw, hitch and clap 

1  t/m  4   RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV til knie omhoog en klap 

5  t/m  8   LV stap achter, RV stap achter, LV stap achter, RV til knie omhoog en klap 

 

17 t/m 24  2x vine right and left with scuff’s on count 4 en 8 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV schop met hak over vloer 

5  t/m  8   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV schop met hak over vloer 

 

25 t/m 32  2x vine right and left with scuff’s on count 4 en 8 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV schop met hak over vloer 

5  t/m  8   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV schop met hak over vloer 

 

33 t/m 40  diagonal shuffles fwd and bkw with 1/8 and ¼ turns 

1    &    2   RV stap 1/8 schuin voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

3    &    4   LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

5    &    6   RV stap ¼  achter, & LV schuif bij RV, RV stap achter 

7    &    8   LV stap achter, & RV schuif bij LV, LV stap achter  

 

41 t/m 48  diagonal shuffles fwd and bkw with 1/8 and ¼ turns 

1    &    2   RV stap 1/8 schuin voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

3    &    4   LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

5    &    6   RV stap ¼  achter, & LV schuif bij RV, RV stap achter 

7    &    8   LV stap achter, & RV schuif bij LV, LV stap achter 

 

Begin opnieuw 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd     
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