
BARN DANCE 
Beschrijving: partner                                       Nivo: newcomer                     Dansnummer: 171 
Muziek: “wild Wild West” Escape Club          Tempo: 140 BPM  
Choreografie: Dick & Geneva Matteis 
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Heer 
 
Side, together, side, touch (l & r) 
1   LV stap opzij           beide handen vast 
2   RV sluit 
3   LV stap opzij 
4   RV tik naast 
 
5   RV stap opzij 
6   LV sluit 
7   RV stap opzij 
8   LV tik naast 
 
Side- together- side- touch (l & r)  
9    LV stap opzij       l-hand omhoog, r-hand los 
10  RV sluit 
11  LV stap opzij 
12  RV tik naast 
 
13  RV stap opzij      r-hand omhoog, l-hand los    
14  LV sluit 
15  RV stap opzij 
16  LV tik naast 
 
¼ turn step, hop & hitch, step, kick 
17  LV draai ¼ linksom, stap voor  
18  RV til knie op, hopje naar voor 
19  RV stap voor 
20  LV tik tegen RV van de dame 
 
21  LV stap voor  
22  RV til knie op, hopje naar voor 
23  RV stap voor 
24  LV tik tegen RV van de dame   
 
Vine, kick & clap, diagonal vine ¼ turn, touch 
25  LV stap opzij          beide handen los        
26  RV kruis achter 
27  LV stap opzij 
28  RV kick & klap 
 
29  RV stap schuin voor 
30  LV kruis achter 
31  RV draai ¼ linksom, stap voor 
32  LV tik naast           beide handen vast 
 
De heer wisselt van partner en danst verder met  
de eerst volgende dame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dame 
  
Side, together, side, touch (r & l) 
1   RV stap opzij 
2   LV sluit 
3   RV stap opzij 
4   LV tik naast 
   
5   LV stap opzij 
6   RV sluit 
7   LV stap opzij 
8   RV tik naast 
 
Rolling vine, touch, rolling vine, touch 
9    RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
10  LV draai ½ rechtsom, stap achter 
11  RV draai ¼ rechtsom, stap opzij 
12  LV tik naast 
 
13  LV draai ¼ linksom, stap voor  
14  RV draai ½ linksom, stap achter 
15  LV draai ¼ linksom, stap opzij 
16  RV tik naast 
 
¼ turn step, hop & hitch, step, kick 
17  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
18  LV til knie op, hopje naar voor 
19  LV stap voor 
20  RV tik tegen LV van de heer 
 
21  RV stap voor 
22  LV til knie op, hopje naar voor 
23  LV stap voor 
24  RV tik tegen LV van de heer 
 
Vine, kick & clap, vine ¼ turn, touch 
25  RV stap opzij 
26  LV kruis achter 
27  RV stap opzij 
28  LV kick & klap 
 
29  LV stap opzij 
30  RV kruis achter 
31  LV draai ¼ linksom, stap voor 
32  RV tik naast 


