
Bambolero 
Choreograaf : Ramona van der Sangen 
Soort Dans : 2 wall line dance  (non country)      
Niveau  : Intermediate      
Tellen  : 96 
Info  :     
Muziek  : “Bambolero” by Jody Bernal 
Bron  :  
 
Toe Switches, Touch, Toe Jack, Rock 
Step, Vine Turn 
1 RV tik teen voor 
& RV zet bij LV 
2 LV tik teen voor 
& LV zet bij RV 
3 RV tik naast LV 
& RV kleine stap achter 
4 LV tik teen voor 
5 LV rock links opzij 
6 RV gewicht terug 
7 LV kruis achter RV 
& RV stap rechts opzij, ¼   
 draai rechtsom 
8 LV stap voor 
 
Toe Switches, touch, Toe Jack, Rock Step, 
Vine Turn 
1-8 herhaal bovenstaande 8 tellen 
 
Walks, Shuffle, Turn, Shuffle 
1 RV stap voor LV 
2 LV stap voor RV 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
6 R+L ½ draai rechtsom 
7 LV stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Walks, Shuffle, Turn, Shuffle 
1-8 herhaal bovenstaande 8 tellen 
 
Arm Movements, Turn Touch, Turn, 
Touch 
1 LH zwaai rechtsom hoofd   
 tot L schouder 
2 RH strek rechts opzij, RV   
 tik rechts opzij 
3 RH zwaai linksom hoofd tot   
 R schouder, RV sluit bij  LV 
4 LH strek naar voor, LV tik links  
 opzij 
5 LV ½ draai linksom 
6 RV tik rechts opzij, strek beide  
 armen opzij 
7 RV ½ draai rechtsom 
8 LV tik links opzij, strek beide  
 armen opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Step, Close, Step, Touch, Shuffle, Rock 
Step 
1 LV stap links opzij 
2 RV sluit bij LV 
3 LV stap links opzij 
4 RV tik bij LV 
Van 1-4 beweeg beetje met schouders mee 
5 RV stap rechts opzij 
& LV sluit bij RV 
6 RV stap rechts opzij 
7 LV rock achter 
8 RV gewicht terug 
 
Arm Movements, Turn Touch, Turn, 
Touch 
1 RH zwaai linksom hoofd tot R  
  schouder 
2 LH strek links opzij, LV tik links  
  opzij 
3 LH zwaai rechtsom hoofd tot L  
  schouder, LV sluit bij RV 
4 RH strek naar voor, RV tik rechts  
  opzij 
5 RV ½ draai rechtsom 
6 LV tik links opzij, strek beide  
  armen opzij 
7 LV ½ draai linksom 
8 RV tik rechts opzij, strek beide  
  armen opzij 
 
Step, Close, Step, Touch, Shuffle, Rock 
Step 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV sluit bij RV 
3 RV stap rechts opzij 
4 LV tik bij RV 
Van 1-4 beweeg beetje met schouders mee 
5 LV stap links opzij 
& RV sluit bij LV 
6 LV stap links opzij 
7 RV rock achter 
8 LV gewicht terug 
 
Hip & Hand Movements 
& RV tik teen voor met heup links 
1  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
2  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
3  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
4  bump rechts, R hand gooi opzij 
& LV tik teen voor met heup rechts 
5  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
6  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
7  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
8  bump links, L hand gooi opzij 
 
 

 
Turns With Arm Movements 
1 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
2 R+L ¼ draai linksom, gooi armen  
  linksom hoofd 
3 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
4 R+L ¼ draai linksom, gooi armen 
  linksom hoofd 
5 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
6 R+L ¼ draai linksom, gooi armen  
  linksom hoofd 
7 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
8 R+L ¼ draai linksom, gooi armen 
  linksom hoofd 
 
Hip & Hand Movements 
& RV tik teen voor met heup links 
1  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
2  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
3  bump rechts, R hand gooi opzij 
&  bump links, R hand terug 
4  bump rechts, R hand gooi opzij 
& LV tik teen voor met heup rechts 
5  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
6  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
7  bump links, L hand gooi opzij 
&  bump rechts, L hand terug 
8  bump links, L hand gooi opzij 
 
Turns With Arm Movements 
1 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
2 R+L ¼ draai linksom, gooi armen  
  linksom hoofd 
3 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
4 R+L ¼ draai linksom, gooi armen 
  linksom hoofd 
5 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
6 R+L ¼ draai linksom, gooi armen  
  linksom hoofd 
7 RV stap voor, beweeg beide armen 
  naar voor 
8 R+L ¼ draai linksom, gooi armen 
  linksom hoofd 
 
Bridge: In de 3e keer na 64 tellen (8e blok) 
Step, Touch Clap, Step, Touch Clap 
1 RV stap voor 
2 LV tik bij RV, klap 
3 LV stap voor 
4 RV tik bij LV, klap 
Daarna begint de dans opnieuw 
 


