
 
Buffalo Stampede 
Choreograaf :  
Soort Dans : 4 Wall line dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  :  
Info  :   
Muziek  :   
Bron  :  

Deze dansbeschrijving is onduidelijk en/of bevat fouten. Omdat een betere versie niet beschikbaar lijkt,  
hebben wij besloten deze volledigheidshalve tóch op te nemen in onze zoekmachine.  

 
1 Schouders schudden (skimmy) naar voor 
2 Schouders schudden (skimmy) naar 
 achter 
 
3 RV een stap schuin naar rechts voor 
4 Sprongetje maken naar de LV 
5 LV een stap schuin naar links voor 
6 Sprongetje maken naar de RV 
7 Klap in de handen 
 
8 RV een stap naar rechts opzij zetten 
9 LV kruiselings achter de RV zetten 
10 RV een stap naar rechts opzij zetten 
11 LV een hele draai naar rechts maken 
 
12 LV met de hak voor de vloer aantikken 
13 LV met de tenen achter de vloer 
 aantikken 
14 LV naast de RV zetten 
 
15 LV een stap naar links opzij zetten 
16 RV kruiselings achter de LV zetten 
17 LV een stap naar links opzij zetten 
18 RV naast de LV de vloer aantikken 
 
19 RV een stap naar voor zetten 
20 LV naast de RV de vloer aantikken 
21 LV een stap naar achter zetten 
22 RV naast de LV de vloer aantikken 
 
23 RV een stap naar voor zetten 
24 Een hele draai naar links maken 
25 RV een stap naar voor zetten 
26 Een ¼ draai naar links maken 
27 RV een stap naar voor zetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 LV naast de RV de vloer aantikken 
29 LV kruiselings voor de RV zetten 
30 Met de tenen achter de LV de vloer  
 aantikken 
31 RV een stap naar achter zetten 
32 LV een stap naar achter zetten 
33 LV de knie optrekken 
34 RV 2x naar voor huppelen 
 
35 LV neerzetten 
36 RV met een schop naar voor terugzetten 
 
Begin opnieuw 


