
 
Coca Cola Cowboy 
Choreograaf :  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 30 
Info  :   
Muziek  : "Dancing Shoes" by Ronnie McDowell 
Bron  :  
 
Hop, Hitch, Step, Touch, Toe Touches 
&  LV  hop voor 
1  RV  stap op de plaats  
bij deze 2 stappen blijft men op de plaats 
2  LV  til de knie op en sla (of tik) met  
  R hand op L knie 
3  LV  stap op de plaats 
4  RV  tik met de teen naast LV  
  (gewicht op links) 
gewicht blijft bij de volgende 4 tellen op links 
5  RV  tik achter met de teen 
6  RV  tik met de teen naast LV 
7  RV  tik opzij met de teen 
8  RV  tik met de teen naast LV 
 
Tap, Tap, Shuffle Forward, Touch, Touch, 
Shuffle Back 
1  RV  tik voor met de hak 
2  RV  tik voor met de hak 
3  RV  stap voor 
&  LV  sleep naast RV 
4  RV  stap voor 
5  LV  tik achter met de teen 
6  LV  tik achter met de teen 
7  LV  stap achter 
&  RV  sleep naast LV 
8  LV  stap achter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiggles 
1  RV  stap achter (gew. RV) 
2   duw de heupen schuin (45°) links 
  voor  
zet meeste gewicht op RV, gebruik LV voor 
balans 
3   draai heupen en lichaam naar  
  schuin (45°) rechts voor 
zet meeste gewicht op LV, gebruik RV 
voor balans 
4   duw de heupen schuin (45°)  
  rechts voor 
5   duw de heupen schuin (45°)  
  rechts voor 
6   draai heupen en lichaam naar  
  schuin (45°) links voor  
zet meeste gewicht op RV, gebruik LV voor 
balans 
7   duw de heupen schuin (45°) links 
  voor 
8   draai heupen en lichaam naar  
  schuin (45°) rechts voor  
zet meeste gewicht op LV, gebruik RV 
voor balans 
1   duw de heupen schuin (45°)  
  rechts voor 
2   duw de heupen schuin (45°)  
  rechts voor 
 
Turn, Triple Step, Clap & Snap 
3 RV  stap 1/4 rechtsom gedraaid rechts 
  opzij (gewicht RV) 
&  LV  stap naast RV (gewicht LV) 
4  RV  tik (of stamp) op de plaats  
  (gewicht RV) 
5   klap (of tik) beide handen op de 
  knieën met een lichte buiging  
  van de knieën 
&   klap in de handen 
6   knip met de vingers (zet gewicht 
  op RV) 
 
Begin opnieuw 


