
 
Really Really Love A Woman 
Choreograaf : Greywolf & Wiya Wambli 
Soort Dans : 4 wall partner line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 24 
Info  : Heer tegenover dame, beide handen vast, armen gestrekt naar voor  
Muziek  : "Have You Ever Really Loved A Woman" by Rick Trevino  
Bron  :  
 
HEER 
1 LV stap voor 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
1-3: armen naar opzij; 4-6: armen weer strekken 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
 
L hand heer en R hand dame omhoog, R hand 
heer en L hand dame los, heer draait onder 
armen door 
1 LV stap voor 
2 RV ¼ linksom, stap naast LV 
3 LV ¼ linksom, stap naast RV 
beide handen weer vast 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
 
L hand heer en R hand dame blijven vast en 
omhoog, dame gaat onder de arm door, L hand 
heer enR hand dame op borsthoogte, heer gaat 
achter dame, R hand heer en L hand dame gaan 
weer vast, onder de andere arm 
1 LV stap voor, ¼ rechtsom 
2 RV stap naast LV 
3 LV stap naast RV 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
6 RV stap voor 
 
L hand heer en R hand dame hoog andere 
handen los 
1 LV stap achter 
2 RV stap achter 
3 LV stap achter 
beide handen vast 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter  
 
 
 
 
 
 

 
DAME 
1 LV stap voor 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
1-3: armen naar opzij; 4-6: armen weer strekken 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
 
L hand heer en R hand dame omhoog, R hand 
heer en L hand dame los, heer draait onder 
armen door 
1 LV stap voor 
2 RV ¼ linksom, stap naast LV 
3 LV ¼ linksom, stap naast RV 
beide handen weer vast 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
 
L hand heer en R hand dame blijven vast en 
omhoog, dame gaat onder de arm door, L hand 
heer enR hand dame op borsthoogte, heer gaat 
achter dame, R hand heer en L hand dame gaan 
weer vast, onder de andere arm 
1 LV stap schuin links voor, ¼ linksom 
2 RV stap naast LV 
3 LV stap naast RV 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
6 RV stap voor 
 
L hand heer en R hand dame hoog andere 
handen los 
1 LV ½ linksom, stap op de plaats 
3 RV ½ linksom, stap op de plaats 
3 LV ½ linksom, stap op de plaats 
beide handen vast 
4 RV stap achter 
5 LV stap achter 
6 RV stap achter 
 
Begin opnieuw 
 


