
 
North American Polka 
Choreograaf :  
Soort Dans : Partner Dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 32 
Info  : Stappen voor de dame zijn tegengesteld  
Muziek  :   
Bron  :  

Deze dansbeschrijving is onduidelijk en/of bevat fouten. Omdat een betere versie niet beschikbaar lijkt,  
hebben wij besloten deze volledigheidshalve tóch op te nemen in onze zoekmachine.  

 
1 LV tik hak voor 
2 LV tik teen achter 
3 LV tik hak voor 
4 LV tik teen achter 
 
5 LV stap opzij en schuif RV aan 
6 LV stap opzij en schuif RV aan 
7 LV stap opzij en schuif RV aan 
8 LV stap opzij en schuif RV aan 
 
9 RV tik hak voor 
10 RV tik teen achter 
11 RV tik hak voor 
12 RV tik teen achter 
 
13 RV stap opzij en schuif LV aan 
14 RV stap opzij en schuif LV aan 
15 RV stap opzij en schuif LV aan 
16 RV stap opzij en schuif LV aan 
 
Laat handen los en klap als volgt: 
17-18 RH klap 3x tegen L hand van dame 
19-20 LH klap 3x tegen R hand van dame 
21-22 L+RH klap 3x tegen handen van dame 
23-24 L+RH klap 3x in eigen handen 
 
Haak R ellebogen 
Shuffle in polka stijl met de klok mee. 
De heer begint op LV.  Maak een complete cirkel. 
25 LV 1/6 rechtsom, stap voor 
& RV sluit aan 
26 LV 1/6 rechtsom, stap voor 
27 RV 1/6 rechtsom, stap voor 
& LV sluit aan 
28 RV 1/6 rechtsom, stap voor 
29 LV 1/6 rechtsom, stap voor 
& RV sluit aan 
30 LV 1/6 rechtsom, stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partnerwissel 
Laat de ellebogen los. 
31 de heer stapt naar links, de dame op de 
 plaats 
32 de heer stapt naar links, de dame op de 
 plaats 
De dame krijgt hier een nieuwe partner. 
 
Begin opnieuw 
 
  


