
 
Cowboy Rhythm 
Choreograaf : Jo Thompson 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  :   
Muziek  : "Four By Four" by The Forest Martin Band 
   “Every Little Thing” by Carlene Carter 
Bron  :  

 

 
Stomp & Fans  
1 RV stamp met teen naar binnen  
2 RV draai teen naar buiten 
3 RV draai teen naar binnen 
4 RV draai teen naar buiten 
5 LV stamp met teen naar binnen 
6 LV draai teen naar buiten 
7 LV draai teen naar binnen  
8 LV draai teen naar buiten 
 
Stomps & Slap Heels 
1 RV stamp iets schuin rechts voor 
2 LV stamp iets schuin links voor 
3 RV zwaai achter L-Been en  
  tik aan met R-Hand 
4 RV stap op de plaats terug 
5 LV zwaai achter R-Been en  
  tik aan met L-Hand 
6 LV stap op de plaats terug 
7  heupen naar rechts & klap  
8  heupen naar links & klap 
 
Diagonal Step Forward, Together, Heel Split 
& Click, Right & Left 
1 RV stap schuin rechts voor 
2 LV stap naast RV 
3 L+R draai hakken naar buiten, doe  
  handen omhoog en knip vingers 
4 L+R hakken sluiten 
5 LV stap schuin links voor 
6 RV stap naast LV 
7 R+L  draai hakken naar buiten, doe  
  handen omhoog en knip vingers 
8 R+L hakken sluiten 
 
Diagonal Step Back & Clap 4x 
1 RV stap schuin rechts achter 
2 LV tik naast RV en klap 
3 LV stap schuin links achter 
4 RV tik naast LV en klap 
5 RV stap schuin rechts achter 
6 LV tik naast RV en klap 
7 LV stap schuin links achter 
8 RV tik naast LV en klap 
 

 
 
 
Vine Right, Scuff, With Slaps, Vine Left, 
Scuff, With Slaps  
1 RV stap rechts opzij en veeg handen 
  langs heupen achter  
2 LV stap gekruist achter RV en veeg 
  handen langs heupen voor 
3 RV stap rechts opzij en klap handen 
  op de heupen 
4 LV veeg hak over de vloer & klap 
5 LV stap links opzij en veeg handen  
  langs heupen achter 
6 RV stap gekruist achter LV en veeg 
  handen langs heupen voor 
7 LV stap links opzij en klap handen  
  op de heupen 
8 RV veeg hak over de vloer & klap 
 
Step, Scuff, 3x, ¼ Turn L., Scuff 
1 RV stap voor 
2 LV veeg hak over de vloer  
3 LV stap voor 
4 RV veeg hak over de vloer 
5 RV stap voor 
6 LV veeg hak over de vloer 
7 LV stap ¼ draai linksom 
8 RV veeg hak over de vloer 
 
Begin opnieuw  
 


