
 

Git Yer Cowboy On 
Choreograaf : Steven Falzone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Novice   
Tellen  : 32 
Info  : 124 Bpm (TR2)  
Muziek  : "Git Yer Cowboy On" by Sean Patrick McGraw 
Bron  :  
 
Bouncy Toe Heel Struts Forward (Cowboy 
Struts) 
1 LV tik teen schuin links voor [10] 
& LV zet teen schuin links voor 
2 LV zet hak neer 
3 RV tik teen schuin rechts voor [2] 
& RV zet teen schuin rechts voor 
4 RV zet hak neer 
5 LV tik teen schuin links voor [10] 
& LV zet teen schuin links voor 
6 LV zet hak neer 
7 RV tik teen schuin rechts voor [2] 
& RV zet teen schuin rechts voor 
8 RV zet hak neer 
Note: handen op de buckle of uit elkaar en doe 
alsof je een revolver trekt 
 
Left Kick Ball Change, Coaster Step, 2 Sailor 
Steps  
1 LV kick voor 
& LV sluit naast op bal voet 
2 RV stap op de plaats 
3 LV stap achter 
& RV sluit 
4 LV stap voor 
5 RV stap gekruist achter 
& LV stap opzij 
6 RV stap opzij [2] 
7 LV stap gekruist achter 
& RV stap opzij 
8 LV stap opzij [10] 
 
Step Turn & Kick, Rock & Recover, 4 Gallops  
1 RV stap voor 
& RV ½ draai linksom (gewicht RV) 
2 LV kick voor 
3 LV rock achter 
4 RV gewicht terug 
5 LV stap voor, RV scoot kruis achter 
6 LV stap voor, RV scoot kruis achter 
7 LV stap voor, RV scoot kruis achter 
8 LV stap voor, RV scoot kruis achter 
Note: doe alsof je paardrijdt met een lasso in de 
hand 
 
 
 
 

 
Step Forward & Turn ¼ Left 3 Times And 
Stomp Left And Stomp Right 
1 RV stap voor 
2 LV ¼ linksom, stap opzij 
3 RV stap voor 
4 LV ¼ linksom, stap opzij 
5 RV stap voor 
6 RV ¼ draai linksom (gewicht RV) 
7 LV stamp 
8 RV stamp 
optie 7-8: duw heup 2x voorwaarts met vuisten 
op borsthoogte en met attitude 
 
Begin opnieuw 
 
Tag: 
Na de 3e en 7e muur. 
Bouncy Toe Heel Struts Forward (Cowboy 
Struts) 
1 LV tik teen schuin links voor [10] 
& LV zet teen schuin links voor 
2 LV zet hak neer 
3 RV tik teen schuin rechts voor [2] 
& RV zet teen schuin rechts voor 
4 RV zet hak neer 
5 LV tik teen schuin links voor [10] 
& LV zet teen schuin links voor 
6 LV zet hak neer 
7 RV tik teen schuin rechts voor [2] 
& RV zet teen schuin rechts voor 
8 RV zet hak neer 
Note: handen op de buckle of uit elkaar en doe 
alsof je een revolver trekt 
 
Bouncy Toe Heel Struts Backwards (Cowboy 
Struts) 
1 LV tik teen schuin links achter [7] 
& LV zet teen schuin links achter 
2 LV zet hak neer 
3 RV tik teen schuin rechts achter [5] 
& RV zet teen schuin rechts achter 
4 RV zet hak neer 
5 LV tik teen schuin links achter [7] 
& LV zet teen schuin links achter 
6 LV zet hak neer 
7 RV tik teen schuin rechts achter [5] 
& RV zet teen schuin rechts achter 
8 RV zet hak neer 


