
Kruisdans - Koppel 
 

 

 
Muziek: 

 

� Deep in the heart of Texas – Eddie Jones 

� Hello MaryLou –  Ricky Nelson 

� ‘t Smidje – Laïs 

 

 

beginpositie : 

� koppels in kringvorm, mannen aan de binnenkant, vrouwen aan de buitenkant - man en vrouw 

kijken in dezelfde richting, naast elkaar, in tegenwijzerzin  

� elkaar vasthouden met de hand op schouderhoogte  

 

 

4 stappen voorwaarts :  

voor de man: links - rechts - links - rechts  

voor de vrouw: rechts - links - rechts - links  

samen: halve draai met gezicht naar elkaar toe en wisselen van hand  

& 

4 stappen achteruit:  

voor de man: links - rechts - links - rechts  

voor de vrouw: rechts - links - rechts - links  

 

terug 4 stappen vooruit  

man links beginnen 

vrouw rechts beginnen 

samen halve draai met gezicht naar elkaar toe en wisselen van hand  

 

& 4 stappen achteruit  

man links beginnen en vrouw rechts 

laatste stap gewoon bijtikken 

 

dan zijwaartse sprong uit elkaar, voor de vrouw (rechts en LV bij) & zijwaartse 

sprong naar elkaar toe, voor de vrouw (links & RV bij) 

voor de mannen spiegelbeeld 

 

vervolgens wisselen van plaats:  

voor de man  vine achter naar rechts  

voor de vrouw 4 passen in een draaiende beweging rond de man (rechts-links-rechts-links bij)  

gezicht naar de man gedraaid  

mannen aan buitenkant van de kring, vrouwen aan binnenkant van de kring, in dezelfde 

richting (tegenwijzerzin)  

dan zijwaartse sprong naar elkaar, voor de vrouw (links en RV bij) & 

zijwaartse sprong uit elkaar, voor de vrouw (rechts & LV bij) 

voor de mannen spiegelbeeld 

 

de vrouw gaat in pirouette onder de linkerarm van de man door, met vrije linkerhand nieuwe 

partner aannemen (van het koppel achter u)  

de man laat de  vrouw onder de linkerarm door, schuin voorwaarts links met vrije rechterhand 

nieuwe partner aannemen (van het koppel voor u)  

 

Alles herhalen 

 


