
Spiderman (a.k.a. Spidey Dance) 
Choreograaf : Barry Durand 
Soort Dans : Phrased line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : intro 48, A 32, B 48 
Info   : Volgorde: Intro, A,T1,B,B,A,B,A,A,A,A,,B,T2,A 
  
Muziek  : "Spiderman Theme Song" by Michael Buble  
Bron   :  
 
INTRO: 
Stomp & Coaster 
1  RV  stamp schuin voor 
2  LV  gewicht terug 
3  RV  rock achter 
4  LV  gewicht terug 
5  RV  stamp schuin voor 
6 LV  gewicht terug 
7 RV  rock achter 
8 LV  gewicht terug 
 
1  RV  stamp schuin voor 
2  LV  gewicht terug 
3  RV  rock achter 
4  LV  gewicht terug 
5  RV  stamp schuin voor 
6 RV  zet gewicht er op,  
  lichaam recht 
7  klap 
8   rust 
 
1  LV  stamp schuin voor 
2  RV  gewicht terug 
3  LV  rock achter 
4  RV  gewicht terug 
5  LV  stamp schuin voor 
6 RV  gewicht terug 
7 LV  rock achter 
8 RV  gewicht terug 
 
1  LV  stamp schuin voor 
2  RV  gewicht terug 
3  LV  rock achter 
4  RV  gewicht terug 
5  LV  stamp schuin voor 
6 LV  zet gewicht er op,  
  lichaam recht 
7  klap 
8   rust 
 
Knee Move Sideways, Pivot 
Turn 
1-3  beweeg naar rechts 
  met knieën uit, in,  
  uit, gebruik teen- 
  hak-swivels 
4   rust 
5-7  beweeg naar links  
  met knieën uit, in,  
  uit, gebruik teen- 
  hak-swivels 
8  rust 
 
1  LV  stap voor 
2   rust 
3  L+R ½ draai rechtsom 
4   rust 
5 LV  stap voor 
6   rust 
7  L+R ½ draai rechtsom 
8   rust 

 
DEEL A: 
Charleston 
1  LV  stap voor 
2  rust 
3  RV  schop voor 
4  rust 
5  RV  stap achter 
6  rust 
7  LV  rock achter 
8  RV  gewicht terug 
optie 7-8: LV tik achter, rust 
 
Charleston 
1  LV  stap voor 
2  rust 
3  RV  schop voor 
4  rust 
5  RV  stap achter 
6  rust 
7  LV  rock achter 
8  RV  gewicht terug 
optie 7-8: LV tik achter, rust 
 
Out, Out, Hops Fwd & Back 
&  LV spring voor 
1 RV spring naast  
  (voeten uit elkaar) 
2   klap 
&  LV spring voor 
3 RV spring naast  
  (voeten uit elkaar) 
4   klap 
&  LV spring achter 
5 RV spring naast  
  (voeten uit elkaar) 
6  klap 
&  LV spring achter 
7 RV spring naast  
  (voeten uit elkaar) 
8   klap 
 
Kick Up Down, Coaster Step 
1  LV  schop gekruist voor 
  (lichaam rechts) 
2  LV  hitch 
3  LV  stap achter 
4  rust 
5  RV  stap achter 
6  LV  sluit 
7  RV  stap voor 
8  rust 
 
DEEL B: 
½ Turning Jazz Box (Square)  
1-2  LV  kruis voor 
3-4  RV  ¼ draai linksom,  
  stap achter 
5-6  LV  ¼ draai linksom,  
  stap opzij 
7  RV  sluit 
8  LV  hitch 

 
½ Turning Jazz Box (Square)  
1-2  LV  kruis voor 
3-4  RV  ¼ draai linksom,  
  stap achter 
5-6  LV  ¼ draai linksom,  
  stap opzij 
7  RV  sluit 
8  LV  rust 
 
Hip Swings & Hitch 
1-2   zwaai heupen links 
3-4   zwaai heupen  
  rechts 
5-6   zwaai heupen links 
7   zwaai heupen  
  rechts 
8  LV  hitch 
 
Cross Step & Pivot Turn 
1-2 LV  kruis voor 
3-4  RV  ¼ draai rechtsom,  
  stap voor 
5-6  LV  stap voor 
7-8  L+R ½ draai rechtsom 
 
Look L,R,L Point To L 
1-2  LV  ¼ draai rechtsom,  
  stap opzij 
3-4  kijk naar links 
5-6  kijk naar rechts 
7-8  kijk naar links 
Luister naar de muziek, het is 
duidelijk te horen! 
 
Spider Fingers Or Bodyroll 
1-8   beide armen  
  uitgestrekt naar  
  voren, ellebogen  
  gebogen, wijs naar 
  links, beweeg je  
  vingers en breng je 
  armen van links  
  naar rechts, alsof  
  de spin langsloopt 
(of alleen de rechterhand over 
het lichaam laten “lopen” en 
maak een bodyroll) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag 1: 
8 looppassen in 16 tellen 
rechtsom in een cirkel 
 
Tag 2: 
De muziek vertraagt.. 
In plaats van “spinnevingers” : 
wijs naar links en breng de 
handen langzaam naar voor, 
dans hierna: 
1  LV  ¼ draai linksom,  
  stap voor 
2  RV  ¼ draai linksom,  
  tik naast 
3  RV  stap opzij 
4  LV  tik op de plaats 
5  LV  ¼ draai linksom,  
  stap voor 
6  RV  ¼ draai linksom,  
  tik naast 
7  RV  stap opzij 
8  LV  tik op de plaats 
 
1  LV  ¼ draai linksom,  
  stap voor 
2  RV  ¼ draai linksom,  
  tik naast 
3  RV  stap opzij 
4  LV  tik op de plaats 
5  LV  ¼ draai linksom,  
  stap voor 
6  RV  ¼ draai linksom,  
  tik naast 
7  RV  stap opzij 
8  LV  tik op de plaats 
(men eindigt weer naar 12:00 
uur, totaal 16 tellen) 
 
Let Op! 
Tijdens de 4 A’s (charleston 
sectie) in het midden, moet 
tijdens tellen 25-26 (1-2 van 4e 
blok; kick, hitch) een ¼ draai 
rechtsom worden gemaakt. 
(12:00, 3:00, 6:00 en 9:00 uur) 
 
Einde:  
Ga allemaal op een kluitje in 
het midden staan, laatste beat: 
hand omhoog! 
 


