
 
Hernando's Hideaway 
Choreograaf : Roy Verdonk 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 32 
Info  :  
Muziek  : "Hernando's Hideaway " by The Johnston Brothers  
Bron  :  
 
 
Stomp, steps and touches, stomp, step and touches, sidestep, touch. 
1&2 RV stamp naast LV , LV stap voor , RV tik achter LV  
&3&4 RV stap achter , LV tik naast RV , LV tik opzij , LV stap achter RV  
&5&6 RV stamp voor , LV tik achter RV , LV stap achter , RV tik naast LV  
&7&8 RV tik opzij , RV stap achter LV , LV stap opzij , RV tik naast LV  
 
 
Full turn right, touch, step, hold, behind, side, cross over. 
1- 2 RV stap ¼ draai rechtsom , ½ draai rechtsom en LV stap achter 
3- 4 ¼ draai rechtsom en RV stap opzij , LV tik naast RV  
5- 6 LV stap opzij , rust 
7&8 RV stap gekruist achter LV , LV stap opzij , RV stap gekruist voor LV  
 
 
¼ turn left, hold, ¼ turn left, hold, make a ½ circle in 3 steps, hold. 
1- 2 ¼ draai linksom en LV stap voor , rust 
3- 4 ¼ draai linksom en RV stap voor, rust 
5- 7 In 3 stappen een halve cirkel met LV , RV , LV  
8 Rust 
 
 
Stomp, point left, hold, jazzbox, side step, point backwards with pose. 
&1-2 RV stamp voor , LV tik opzij en RV buig knie , rust 
3&4 LV stap gekruist voor RV , RV stap opzij , ¼ draai linksom en LV stap opzij 
5- 6 RV stap gekruist voor LV , LV stap opzij 
7- 8 RV tik teen achter (linker arm naar voor en gebogen , rechter arm gebogen boven je hoofd),rust 
 
 
 
 
 
Herhaal alles 
 


