
The Black Longhorn    (November 2016)
Choreografie : Joke Mozes & John Warnars
Soort dans : 2 muurs Partner dance
Tellen : 32
Passen dame zijn contra aan heer

All Country 
Muziek : Well done
Artiest : Larry Massey
Tempo : 123 BPM
Dansvideo 

Stappen heer: open double handhold
Chassé right, cross rock back, recover, 
chassé left, cross rock back, recover
1 RV stap rechts opzij
& LV stap naast
2 RV stap rechts
3 LV rock gekruist achter RV
4 Gewicht terug op RV
5 LV stap links opzij
& RV stap naast
6 LV stap links
7 RV rock gekruist achter LV
8 Gewicht terug op LV

Diagonal shuffle right, 1/8 turn left cross
step, ¼ turn left, ¼ turn left chassé, 
rock back, recover
09 RV stap schuin rechtsvoor [1.30] LH hoog
& LV stap naast
10 RV stap voor
11 LV stap 1/8 linksom, kruis over RV [12]
12 RV stap ¼ linksom achter [9] Handen vast
13 LV stap ¼ draai linksom opzij [6]
& RV stap naast LV
14 LV stap opzij
15 RV rock achter
16 Gewicht terug op LV

Vine right, kick 1/8 left diagonal,
¼ turn right, touch, ¼ turn left, touch
17 RV stap rechts opzij
18 LV kruis achter RV
19 RV stap opzij
20 LV kick 1/8 diagonaal linksvoor [4.30]
21 LV draai ¼ rechtsom en stap naast RV
22 RV tik naast LV
23 RV draai ¼ linksom 
24 LV tik naast RV

Diagonal shuffle left, ¼ right shuffle,
3/8 turn right side shuffle, rock back, rec.
25 LV stap schuin linksvoor RH los, LH omhoog
& RV stap naast
26 LV stap voor
27 RV ¼ draai linksom, kruis over LV
Wissel handen, LH los, RH omhoog
& LV stap naast RV
28 RV stap voor
29 LV 3/8 rechtsom [6] stap links opzij
& RV stap naast Handen vast
30 LV stap opzij
31 RV rock achter
32 Gewicht terug op LV 

Stappen dame: open double handhold
Chassé left, cross rock back, recover, 
chassé right, cross rock back, recover
1 LV stap links opzij
& RV stap naast
2 LV stap links
3 RV rock gekruist achter LV
4 Gewicht terug op LV
5 RV stap rechts opzij
& LV stap naast
6 RV stap rechts
7 LV rock gekruist achter RV
8 Gewicht terug op RV

Diagonal shuffle right, cross step, 1/8 turn right,
¼ turn right chassé, rock back, recover
09 LV stap schuin rechtsvoor [1.30] RH hoog
& RV stap naast
10 LV stap voor
11 RV kruis over LV
12 LV stap 1/8 rechtsom achter [3] Handen vast
13 RV stap ¼ draai rechtsom opzij [6]
& LV stap naast RV
14 RV stap opzij
15 LV rock achter
16 Gewicht terug op RV

Vine left, kick 1/8 right diagonal, 
¼ turn left, touch, ¼ turn right, touch
17 LV stap links opzij
18 RV kruis achter LV
19 LV stap opzij
20 RV kick 1/8 diagonaal linksvoor [10.30]
21 RV draai ¼ rechtsom en stap naast LV
22 LV tik naast RV
23 LV draai ¼ linksom 
24 RV tik naast LV

Diagonal shuffle left, ¼ right shuffle,
1/8 turn left side shuffle, rock back, recover
25 RV stap schuin linksvoor LH los, RH omhoog
& LV stap naast
26 RV stap voor
27 LV ¼ draai rechtsom, kruis over RV
Wissel handen, RH los, LH omhoog
& RV stap naast LV
28 LV stap voor
29 RV 1/8 linksom [6] stap rechts opzij
& LV stap naast Handen vast
30 RV stap opzij
31 LV rock achter
32 Gewicht terug op RV 
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