
Your Cold, Cold Heart 
Choreografie : JOJO Team (Joke Mozes & John Warnars) December 2018  
Soort Dans    : 4 wall line dance     
Niveau           : Easy Intermediate   
Tellen           : 32 - 180 bpm - intro 36 tellen. 
Info           : No Tags/Restarts.   
Muziek         : Alan Gregory - Cold cold heart. 
Website        : www.theflyingbirdscountrydancers.com / www.linedancerjohn.eu    
Email           : jbcmozes@home.nl / johnwarnars@gmail.com  
 
Point, & ¼ R Ball with Heel Tap,  ¼ R Ball with Hook, 
& Cross Stomp, Point, Touch, Point, Sailor Step, 
& Close, Cross Shuffle; 
1 RV tik met teen rechts opzij 
& LV op bal van voet, ¼ draai rechtsom [3], 
  en RV tik met hak voor 
2 LV op bal van voet, ¼ draai rechtsom [6], 
  en RV haak gekruist voor L been (hook) 
& RV stamp gekruist over LV 
3 LV tik met teen links opzij 
& LV tik met teen naast RV 
4 LV tik met teen links opzij 
5 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap iets rechts opzij 
6 LV stap iets links opzij 
& RV stap/sluit naast LV 
7 LV stap gekruist over RV 
& RV stap iets rechts opzij 
8 LV stap gekruist over RV 
 
 
Mod. ¼ Montery Turn R, ½ Rumba (fwd), Scuff, 
Cross Rock, Recover, Side Rock, Recover, Sailor Step; 
1 RV tik met teen rechts op 
& LV maak een ¼ draai rechtsom [9], 
  en RV sluit naast LV 
2 LV tik met teen links opzij 
& LV tik met teen naast RV 
3 LV stap links opzij 
& RV stap/sluit naast LV 
4 LV stap naar voor 
& RV scuff naar voor 
5 RV rock gekruist over LV 
& LV gewicht terug 
6 RV rock rechts opzij 
& LV gewicht terug 
7 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap iets links opzij 
8 RV stap iets rechts opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diag. Lock Step & Hitch (R & L),  & Scuff, Rock, 
Recover, ½ L Toe Heel Strut, ¼ L Toe Heel Strut, 
Across Step; 
1 LV stap schuin rechts voor [10:30] 
& RV stap gekruist achter LV 
2 LV stap naar voor 
& LV stap op bal van voet, 

maak ¼ draai linksom [7:30], 
en RV til knie op (hitch) 

3 RV stap schuin links voor 
& LV stap gekruist achter RV 
4 RV stap naar voor 
& RV stap op bal van voet, 
  maak een ⅛ draai rechtsom [9], 
  en LV scuff naar voor 
5 LV rock naar voor  
& RV gewicht terug 
6 LV ½ draai linksom [3], stap op teen voor 
& RV zet hak neer 
7 LV ¼ draai linksom [12], stap op teen, 
  rechts opzij 
& RV zet hak neer 
8 LV stap gekruist over RV 
 
Diag. Step & Close, Heel Twist R, 
Diag. Step & Close, Heel Twist L, 
Lock  Step (back), Sweep (back) into ¼ L Sailor Cross; 
1 RV stap schuin rechts voor 
& LV stap/sluit naast RV 
2     RV+LV draai hakken rechts 
&    RV+LV draai hakken midden 
3 LV stap schuin links voor 
& RV stap/sluit naast LV 
4     LV+RV draai hakken links 
&    LV+RV draai hakken midden 
5 RV stap naar achter 
& LV stap gekruist voor RV 
6 RV stap naar achter 
& LV sweep van voor naar achter 
7 LV ¼ draai linksom [9], 

stap gekruist achter RV 
& RV stap rechts opzij 
8 LV stap gekruist over RV 
 
1 RV Begin opnieuw. 


