
Southern State Drinker 
Choreograaf  : Diane Jackson 
Soort Dans  : Partner dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen   : 48 
Info   : 124 Bpm – Start in rechter side-by-side positie, beiden met zelfde voet 
Muziek  : "Designated Drinker" by Alan Jackson  CD: Drive  
Bron   :  
 
 
Walks Forward, Kick, Walks Back, Coaster Step 
1 LV stap voor 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
4 RV schop voor 
5 RV stap achter 
6 LV stap achter 
7&8 RV stap achter 
& LV  stap naast RV 
8 RV  stap voor 
 
Vine Diagonal Left, Brush, Vine Diagonal Right ¼, 
Touch 
1 LV stap diagonaal voor 
2 RV kruis achter LV 
3 LV stap opzij naar links 
4 RV veeg over de vloer naar voren 
5 RV stap diagonaal voor 
6 LV kruis achter RV 
7 RV stap naar rechts met ¼ rechtsom (OLOD) 
8 LV tik met tenen aan 
Optie voor de dames: Maak 1¼ draai onder de R arm 
van de man door en eindig in Indian Positie 
 
Vine Left, Touch, Step Kick, Step Touch 
HEER 
R hand over hoofd dame, eindig tegenover elkaar 
met gekruiste armen met de R handen boven 
1 LV stap naar links 
2 RV kruis achter LV 
3 LV stap naar links 
4 RV tik met tenen naast LV 
DAME 
1 LV stap naar links 
2 RV kruis achter LV 
3 LV stap links met ½ draai linksom 
eindig met gezicht naar de heer 
4 RV tik met tenen naast LV (ILOD) 
BEIDEN 
5 RV stap diagonaal rechtsvoor 
linker schouders tegen elkaar 
6 LV schop naar voor 
7 LV stap achter 
8 RV tik met tenen naast LV 
 
Change Side, Touch, Step Kick, Step Touch 
R armen omhoog zodat de dame met een ½ draai 
rechtsom voorlangs de heer passeert, armen blijven 
vast, de dame loopt voor de heer, L schouders tegen 
elkaar en de L handen boven 
1-3 RLR loop naar voor met ½ draai linksom en 
  verwissel van plaats (ILOD) 
Bij passen 1-3 dame rechtsom (OLOD) 
4 LV tik teen naast RV 

 
 
5 LV stap diagonaal linksvoor  
R schouders tegen elkaar 
6 RV schop naar voren 
7 RV stap achter 
8 LV tik met tenen naast RV 
 
HEER 
Change Side, Touch, ¼ Turn LOD, Brush 
L armen omhoog zodat de dame met een ½ draai 
linksom voorlangs de heer passeert, armen blijven vast, 
de dame loopt voor de heer, R schouders tegen elkaar 
en de R handen boven 
1-3 LRL loop naar voor met ½ draai rechtsom en 
  verwissel van plaats (OLOD) 
4 RV tik teen naast LV 
L handen los, R handen omhoog, terwijl dame 1¼ draai 
maakt in LOD, L handen  vast, eindig in side-by-side 
5 RV stap ¼ linksom in LOD  
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
8 LV brush 
 
DAME 
Change Side, Touch, 1¼ Turn LOD, Brush 
L armen omhoog zodat de dame met een ½ draai 
linksom voorlangs de heer passeert, armen blijven vast, 
de dame loopt voor de heer, R schouders tegen elkaar 
en de R handen boven 
1-3 LRL loop naar voor met ½ draai linksom en 
  verwissel van plaats (ILOD) 
4 RV tik teen naast LV 
L handen los, R handen omhoog, terwijl dame 1¼ draai 
maakt in LOD, L handen  vast, eindig in side-by-side 
5-7 RLR stap met 1¼ rechtsom in LOD  
8 LV brush 
 
BEIDEN 
4x Shuffle Forward 
1 LV stap voor 
& RV sluit aan 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
 
 
 
Begin opnieuw 


