
    The Dancer 
4 Wall line dance (Waltz) 
Choreografie: Richard Meurink 
Muziek: The Dancer            Artiest: Nathan Carter 
Niveau 1-2                          48 Tellen 

 
Tag: tijdens de 1ste en 4de keer voeg je na tel 36, 24 tellen toe 
1 t/m 3  across, step bkw, diag. step bkw 

1 t/m 3  LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV stap diagonaal l inks achter  
 
4 t/m 9  twinkels (right and left) 
1 t/m 3  RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij, RV stap rechts opzij  

4 t/m 6  LV stap gekruist over RV, RV stap rechts opzij, LV stap links opzij  
 
10 t/m 15  across, step bkw in ¼ turn, step bkw, waltzstep bkw 
1 t/m 3  RV stap gekruist over LV, Lv stap achter in ¼ draai rechtsom, RV stap achter  

4 t/m 6  LV stap achter, RV sluit aan, LV stap op de plaats  
 
16 t/m 21  waltzstep fwd in ¼ turn right, waltz step bkw 

1 t/m3  RV stap voor, LV sluit aan in ¼ draai rechtsom, RV stap op de plaats  
4 t/m 6  LV stap achter, RV sluit aan, LV stap op de plaats  
 
22 t/m 24  step fwd, 2 count drag 

1 t/m 3  RV stap voor, LV sleep bij in 2 tellen 
 
Herstart: tijdens de 7de keer na tel 36 

 
1 t/m 6  waltzstep fwd in ½ turn left, waltzstep bkw  
1 t/m 3  LV stap voor, draai op LV ½ linksom en RV sluit aan, LV stap op de plaats  
5 t/m 6  RV stap achter, LV sluit aan, RV stap op de plaats    

 
7 t/m 12  jive walk fwd, hold, jive walk bkw, hold  
1 t/m 3  LV stap voor, RV teentik rechts opzij, hold 
4 t/m 6  RV stap voor, LV teentik l inks opzij, hold 

 
13 t/m 18  across, step bkw in ¼ turn left, sidestep, zigzag left 
1 t/m 3  LV stap gekruist over RV, RV stap achter in ¼ turn left, LV stap links opzij  

4 t/m 6  RV stap gekruist over LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV 
 
19 t/m 24  sidestep, 2 count drag (left and right) 
1 t/m 3  LV stap links opzij, RV sleep bij in 2 tellen 

4 t/m 6  RV stap rechts opzij, LV sleep bij in 2 tellen 
 
25 t/m 30  walzstep in ¼ turn left, step fwd, 2 count kick  
1 t/m 3  LV stap ¼ linksom voor, RV sluit aan, LV stap op de plaats  

4 t/m 6  RV stap voor, LV schop voor in 2 tellen 
 
31 t/m 36  walzstep bkw in ½ turn right, step fwd, 2 count kick  

1 t/m 3  LV stap achter, LV draai ½ rechtsom en RV sluit aan, LV stap op de plaats  
4 t/m 6  RV stap voor, LV schop voor in 2 tellen 
 
37 t/m 42  step bkw, 2 count rondé (left and right) 

1 t/m 3  LV stap achter, RV rondé in 2 tellen 
4 t/m 6  RV stap achter, LV rondé in 2 tellen 
 

43 t/m 48  cross behind, step fwd in ¼ turn right, step fwd, pivotturn left, step fwd 
1 t/m 3  LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV step fwd 
4 t/m 6  RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor 
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