
 

Leaving a Better Man   

 
Dansnummer :261 

Country  :Four wall line dance 

Choreografie :Huib van der Veen 

Muziek  :Better man – Clint Black 

Tempo  :81 BPM 

Niveau  :1 

Tellen/Passen :32 

 

Note; Finish aan het eind van de dans, dans je de laatste 4 tellen (29 t/m 32) in jazzbox ½ turn right 

29  t/m  32 jazzbox ½ turn right 

5    +    6  RV stap gekruist over LV, LV stap achter 

7    +    8  RV stap ½ rechtsom voor, LV sluit bij RV  (finish) 

 

 

1  t/m  8  modified hook combination, heel touch fwd 2x, flick and hand touch, together  

1    +    2  RV haktik voor, RV teentik naast LV 

3    +    4  RV haktik voor, RV kruist voor linker been 

5    +    6  RV haktik voor, RV haktik voor 

7    +    8  RV til hak gekruist achter LB omhoog en tik met hand LH hak aan, RV sluit bij LV 

 

9  t/m  16 modified hook combination, heel touch fwd 2x, flick and hand touch, together 

1    +    2  LV haktik voor, LV teentik naast RV 

3    +    4  LV haktik voor, LV kruist voor rechter been 

5    +    6  LV haktik voor, LV haktik voor 

7    +    8  LV til hak gekruist achter RB omhoog en tik met RH hand hak aan, LV sluit bij RV 

 

17 t/m 24 cajun shuffle right, scuff left, (right and left) 

1    +    2  RV stap 1/8 schuin voor, LV schuift bij RV 

3    +    4  RV stap 1/8 schuin voor, LV schop met hak over de vloer 

5    +    6  LV stap 1/8 schuin voor, RV schuif bij LV 

7    +    8  LV stap 1/8 schuin voor, RV schop met hak over de vloer 

 

25 t/m 32  jazz box in a ¼ turn right, jazz box 

1    +    2  RV stap gekruist over LV, LV stap achter 

3    +    4  RV stap ¼ rechtsom opzij, LV sluit bij RV 

5    +    6  RV stap gekruist over LV, LV stap achter 

7    +    8  RV stap opzij, LV sluit bij RV 

 

Begin opnieuw 
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