
 
Buick 
Choreograaf :  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 28 
Info  : 125 Bpm  
Muziek  : "Buick" by Sawyer Brown 
Bron  :  
 
 
Begin met voeten naast elkaar, ellebogen opzij en 
handen iets omhoog bij schouders (dit is tevens 
de houding bij stap 2, 4, en 6). 
Tijdens 1, 3, en 5 gaan de handen omlaag naar 
de zij en knip met de vingers. 
 
1 RV tik teen rechts opzij  
handen naar beneden, knip vingers, kijk naar RV 
2 RV stap voor 
handen bij schouders kijk vooruit 
3 LV tik teen links opzij 
handen naar beneden, knip vingers, kijk naar LV 
4 LV stap voor 
(handen bij schouders kijk vooruit 
5 RV tik teen rechts opzij  
handen naar beneden, knip vingers, kijk naar RV 
6 RV stap voor 
handen bij schouders kijk vooruit 
7 LV tik teen links opzij 
handen naar beneden, knip vingers, kijk naar LV 
8 LV stap voor 
handen bij schouders kijk vooruit 
9 RV tik teen rechts opzij 
handen naar beneden, knip vingers, kijk naar RV 
10 RV schop achter LV 
 
 
1 RV stap schuin rechts achter en  
  begin hele draai rechtsom  
2 LV stap voor RV en draai verder 
3 RV stap rechts schuin achter en  
  voltooi hele draai 
4 LV stamp naast RV 
5 LV stap schuin links achter en begin  
  hele draai linksom 
6 RV stap voor LV en draai verder 
7 LV stap schuin links achter en  
  voltooi hele draai 
8 RV stamp naast LV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 RV draai tenen naar rechts 
2 RV draai tenen terug 
3 RV draai tenen naar rechts 
4 RV draai tenen terug 
5 RV schop voor 
& RV stap naast LV 
6 LV stap op de plaats 
7 RV stap voor 
8 L+R ¼ draai linksom 
9 RV schop voor 
& RV stap naast LV 
10 LV stap op de plaats 
 
Begin opnieuw 
 


