
 
Joe Speed 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 174 Bpm  
Muziek  : "Old Black Joe" by Van Morrison & Linda Gail Lewis 
   "Swingin'" by John Anderson 
Bron  :  
 
4x Hip Bumps with Expression, 2x Sailor 
Steps  
1   bump heupen rechts en zwaai  
  armen mee 
2  bump heupen links en zwaai  
  armen mee 
3   bump heupen rechts en zwaai  
  armen mee 
4  bump heupen links en zwaai  
  armen mee 
5  LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts opzij 
6 LV  stap naast RV 
7  RV  stap gekruist achter LV 
& LV  stap links opzij 
8 RV  stap naast LV 
 
4x Forward Cross Scuffs with Expression 
1  LV  scuff gekruist voor RV 
2 LV  zet neer en klap handen aan  
  L kant van het hoofd 
3 RV  scuff gekruist voor LV 
4 RV  zet neer en klap handen aan  
  R kant van het hoofd 
5 LV  scuff gekruist voor RV 
6 LV  zet neer en klap handen aan  
  L kant van het hoofd 
7 RV  scuff gekruist voor LV 
8 RV  zet neer en klap handen aan  
  R kant van het hoofd 
 
Rock, ½ Right, ¼ Right Chasse Left,  ¾ Right, 
Heel Prick, ¼ Left, Side Step 
1 LV  rock achter 
2 RV ½ rechtsom en stap voor 
3 LV ¼ rechtsom en stap links opzij 
& RV  stap naast LV 
4 LV  stap links opzij 
5 RV ¾ rechtsom en stap voor 
6 LV  tik hak voor 
note tel 6: zet L hak voor en hitch achter 
7 LV (met L-knie nog steeds omhoog) 
  ¼ linksom, stap links opzij 
 
 
 

 
4x Crossing Toe Heel Struts with Expression 
note: tijdens de volgende 8 tellen zijn de handen 
aan weerszijde van het hoofd 
1 RV  stap op teen gekruist voor LV 
2 RV  zet hak neer en knip vingers 
3 LV  stap op teen links opzij 
4 LV  zet hak neer en knip vingers 
5 RV  stap op teen gekruist voor LV 
6 RV  zet hak neer en knip vingers 
7 LV  stap op teen links opzij 
8 LV  zet hak neer en knip vingers 
 
Begin opnieuw 
 
Note:  
na de 7e muur lijkt het net of je naast de maat 
danst – ga gewoon door met de dans 
 
Einde:  
dans de 14e muur tot en met tel 24 (t/m 3e blok) 
en doe dan het volgende: 
1 RV  stap gekruist voor LV 
2 R+L  op beide voeten ½ draai linksom 
  met R hand op hoedrand 
 


