
Waylon’ S Heroes 
  
Country   : Four wall line dance (Waltz) 
Choreografie  : Kathy King 
Muziek   : My Heroes Have Always Been Cowboys 
Artiest   : Waylon Jennings             CD: Wanted! The Outlaws 
Artiest   : Willy Nelson                     CD: On the road again                              
Niveau    : 2 
Tempo   : 120 BPM                                                                                                  Aangesloten bij st. dcwd 
Tellen    : 48 

 
Bridge:        1 x = alleen na de 3

e
 keer de dans te hebben gedaan: jivewalk, hold    (2x) 

1 t/m 3            LV stap gekruist over RV, RV tik ietwat opzij aan, rust 
4 t/m 6            RV stap gekruist over LV, LV tik ietwat opzij aan, rust 

 
 
  
1 t/m 6        twinkle, across, 2 x ¼  turn right  
1 t/m 3            LV stap gekruist over RV, RV klein stapje rechts opzij, LV stap op de plaats 
4 t/m 6            RV stap gekruist over LV, LV stap ¼ rechtsom achter, RV stap ¼ rechtsom opzij 
  
7 t/m 12       waltzstep fwd, waltzstep bkw in ¼ turn right                                                       
1 t/m 3            LV stap voor, RV sluit aan, LV stap op de plaats 
4 t/m 6            RV stap achter, LV sluit aan in ¼ draai rechtsom, RV stap op de plaats 
  
13 t/m 18     herhaal pas 1 t/m 6 
  
19 t/m 24     herhaal pas 7 t/m 12 
  
25 t/m 30      step fwd, toetouch, hold, step bkw, step fwd, scuff, across 
    1 t/m 3            LV stap voor, RV tik aan naast LV met bal v. voet, rust 
& 4 t/m 6        & RV stap achter, LV stap voor, RV scuff naar voor, RV stap gekruist over LV 
  
31 t/m 36     1 ½ turn right, step fwd, kick fwd, step bkw  
1                       LV stap ¼ rechtsom achter,  
2 + 3                 draai op LV ¼ rechtsom en RV stap voor, draai op RV ½ draai rechtsom en LV stap achter 
4                       draai op LV ½ draai rechtsom en RV stap voor 
5 + 6 &             LV stap voor, RV schop voor & RV kleine stap achter 
  
37 t/m 42      waltzstep fwd, coasterstep 
1 t/m 3            LV stap voor, RV sluit aan, LV stap op de plaats 
4 t/m 6            RV stap achter, LV sluit aan, RV stap voor 
  
43 t/m 48      waltzstep fwd in ¼ turn left, waltzstep bkw 
1 t/m 3            LV stap voor, RV sluit aan in ¼ draai linksom, LV stap op de plaats 
4 t/m 6            RV stap achter, LV sluit aan, RV stap op de plaats 
 
Begin opnieuw 
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