
Wild Wild West 
Choreograaf : Dick & Geneva Mattis 
Soort Dans : Partner dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 32 
Info  : 137 Bpm - Startpositie in een cirkel in ballroom houding, heer OLOD, dame ILOD 
Muziek  : "Wild Wild West" by Escape Club 
Bron  : Jos Slijpen 
 
HEER 
 
1 LV stap naar links 
2 RV sleep naast LV 
3 LV stap naar links 
4 RV sleep naast LV 
5 RV stap naar rechts 
6 LV sleep naast RV 
7 RV stap naar rechts 
8 LV sleep naast RV 
 
laat R hand los, L hand omhoog, zodat dame 
onderdoor kan draaien 
9 LV stap naar links 
10 RV sleep naast LV 
11 LV stap naar links 
12 RV sleep naast LV  
laat dame terug draaien onder omhoog gehouden 
L hand (wissel naar R hand) 
13 RV stap naar rechts 
14 LV sleep naast RV 
15 RV stap naar rechts 
16 LV sleep naast RV 
 
17 LV ¼ linksom, stap voor 
18 RV til knie op en tik deze tegen L knie 
  dame 
19 RV stap naar voor 
20 LV tik voorlangs tegen RV van dame 
21 LV stap naar voor 
22 RV til knie op en tik deze tegen L knie 
  dame 
23 RV stap naar voor 
24 LV tik achterlangs tegen RV van dame 
 
25 LV stap naar links 
26 RV sleep bij 
27 LV stap naar links 
28 RV sleep bij 
bij de volgende 4 stappen loopt de heer naar de 
persoon die rechts van de huidige partner stond 
29 RV stap schuin rechts voor  
30 LV sleep bij 
31 RV stap schuin rechts voor 
32 LV tik naast RV 
en kom weer in uitgangspositie bij nieuwe partner 
 
 
 

 
DAME 
 
1 RV stap naar rechts 
2 LV sleep naast RV 
3 RV stap naar rechts 
4 LV sleep naast RV 
5 LV stap naar links 
6 RV sleep naast LV 
7 LV stap naar links 
8 RV sleep naast LV 
 
L hand los en maak rolling vine rechtsom onder  
L arm heer door 
9 RV ¼ rechtsom, stap voor 
10 LV ½ rechtsom, stap achter 
11 RV ¼ rechtsom, stap opzij 
12 LV tik naast RV 
dame draait terug onder de R hand van heer  
13 LV ¼ linksom, stap voor 
14 RV ½ linksom, stap achter 
15 LV ¼ linksom, stap opzij 
16 RV tik naast LV 
L hand pakt heer weer vast 
 
17 RV ¼ rechtsom, stap voor 
18 LV til knie op en tik deze tegen R knie 
  heer 
19 LV stap naar voor 
20 RV tik voorlangs tegen LV van heer 
21 RV stap naar voor 
22 LV til knie op en tik deze tegen R knie 
  heer 
23 LV stap naar voor 
24 RV tik achterlangs tegen LV van heer 
 
25 RV stap naar rechts 
26 LV sleep bij 
27 RV stap naar rechts 
28 LV sleep bij 
bij de volgende 4 stappen loopt de dame naar de 
persoon die links van de partner stond 
29 LV stap schuin links voor 
30 RV sleep bij 
31 LV stap schuin links voor 
32 RV tik naast LV 
en kom weer in uitgangspositie bij nieuwe partner 
 
Begin opnieuw 


