
Haunted Heart       

 

Type:   4 wall linedance 

Choreografie: Robert Jackson & Jean Marshall 

Muziek:   Haunted heart – Sammy Kershaw 

Niveau:  1   
 

Heel struts, camel walk. 
01.-02. RV zet hak voor, RV zet teen neer. 

03.-04. LV zet hak voor, LV zet teen neer. 

05.-06. RV stamp voor en buig iets door, LV stamp voor en buig nog iets verder door. 

 

Heel struts, camel walk (herhaling 01.-06.) 

07.-08. RV zet hak voor, RV zet teen neer. 

09.-10. LV zet hak voor, LV zet teen neer. 

11.-12. RV stamp voor en buig iets door, LV stamp voor en buig nog iets verder door. 

 

Heel struts, R cross, hold, L back, hold. 
13.-14. RV zet hak voor, RV zet teen neer. 

15.-16. LV zet hak voor, LV zet teen neer. 

17.-18. RV stap gekruist voor LV, Rusttel. 

19.-20. LV stap achter, Rusttel. 

 

Zig zag with clap. 

21.-22. RV stap schuin rechts achter, LV tik teen naast RV en klap. 

23.-24. LV stap schuin links achter, RV tik teen naast LV en klap. 

25.-26. RV stap schuin rechts achter, LV tik teen naast RV en klap. 

27.-28. LV stap schuin links achter, RV tik teen naast LV en klap. 

29.-30. RV stap schuin rechts achter, LV tik teen naast RV en klap. 

31.-32. LV stap schuin links achter, RV tik teen naast LV en klap. 

 

R heel, hold, R heel, hold, R cross-behind, L side, R cross-over, hold. 
33.-34. RV tik hak schuin rechts voor, Rusttel. 

35.-36. RV til op en tik hak weer voor, Rusttel. 

37.-38. RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzij. 

39.-40. RV stap gekruist voor LV, Rusttel. 

 

L heel, hold, L heel, hold, L cross-behind, R side, L cross-over, hold. 
41.-42. LV tik hak schuin links voor, Rusttel. 

43.-44. LV til op en tik hak weer voor, Rusttel. 

45.-46. LV stap gekruist achter RV, RV stap rechts opzij. 

47.-48. LV stap gekruist voor RV, Rusttel. 

 

R heel, hold, R heel, hold, R cross-behind, L side, R cross-over, hold (herhaling 33.-40.) 

49.-50. RV tik hak schuin rechts voor, Rusttel. 

51.-52. RV til op en tik hak weer voor, Rusttel. 

53.-54. RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzij. 

55.-56. RV stap gekruist voor LV, Rusttel. 

 

L heel, hold, L heel, hold, L cross-behind, R ¼ R, L close, hold. 

57.-58. LV tik hak schuin links voor, Rusttel. 

59.-60. LV til op en tik hak weer voor, Rusttel. 

61.-62. LV stap gekruist achter RV, RV stap met ¼ R naar rechts opzij. 

63.-64. LV stap naast RV, Rusttel. 

Begin opnieuw 


