
Cheater, cheater 
 
Beschrijving: 64 tellen / 2 wall line dance / intermediate-advanced 
Muziek: Cheater, cheater / Joey & Rory 
Choreograaf: Séverine Fillion 
 
TRIPLE FORWARD, TRIPLE ½ TURN, TRIPLE ½ TURN, KICK BALL T OUCH 
1&2 Chasse voor rechts, links, rechts 
3&4 Draai ½ linksom en chasse achter links, rechts, links 
5&6 Draai ½ linksom en chasse voor rechts, links, rechts 
7&8 Kick links voor, stap links naast rechts, tik rechts naast links 
 
MONTERY ¼ TURN, KICK BALL SIDE TOE, ¼ TURN & HITCH, STOMP,  STOMP 
9-10 Tik rechts opzij, draai ¼ rechtsom en stap rechts naast links 
11 Tik links opzij 
12&13 Kick links voor, stap links naast rechts, tik rechts opzij 
14-15-16 Draai ¼ rechtsom (hitch R-knie), stamp rechts naast links, stamp rechts naast links 
 
SIDE STEP, BEHIND, SIDE STEP, HEEL, TOGETHER, CROSS OVER (RIGHT & LEFT)  
17-18 Stap rechts opzij, kruis links achter rechts 
&19 Stap rechts opzij, tik L-hiel voor 
&20 Stap links naast rechts, kruis rechts over links 
Restart op 4e muur 
21-22 Stap links opzij, kruis rechts achter links 
&23 Stap links opzij, tik R-hiel voor 
&24 Stap rechts naast links, kruis links over rechts 
 
TRIPLE ¼ TURN TWICE, HEEL HOOK HEEL FLICK STOMP, HOLD  
25&26 draai ¼ rechtsom en chasse voor rechts, links, rechts 
27&28 draai ¼ rechtsom en chasse links opzij links, rechts, links 
29&30 tik R-hiel voor, hook rechts over links, tik R-hiel voor 
&31-32 flick rechts diagonaal achter, stamp rechts voor, rust 
 
TOUCH, KICK & ¼ TURN, COASTER STEP, STEP, SPIN, WALK, WALK  
33-34 tik rechts naast links, draai ¼ rechtsom en kick voor 
35&36 stap rechts achter, stap links naast rechts, stap rechts voor 
37-38 stap links voor, draai een volle draai rechtsom 
39-40 stap rechts voor, stap links voor 
 
TOUCH, KICK & ¼ TURN, COASTER STEP, STEP, SPIN, WALK, WALK  
41-42 tik rechts naast links, draai ¼ rechtsom en kick voor 
43&44 stap rechts achter, stap links naast rechts, stap rechts voor 
45-46 stap links voor, draai een volle draai rechtsom 
47-48 stap rechts voor, stap links voor 
 
STOMP, BOUNCE (RIGHT & LEFT), APPLEJACKS  
49&50 stamp rechts voor, hef R-hiel op, zet R-hiel neer 
51&52 stamp links naast rechts, hef L-hiel op, zet L-hiel neer 
&53 swivel L-teen & R-hiel naar links, terug naar center 
&54 swivel R-teen & L-hiel naar rechts, terug naar center 
&55&56 herhaal &53&54 
 
SIDE STOMP, HOLD, SAILOR STEP TWICE  
57-58 stamp rechts opzij, rust 
59&60 linker sailor step 
61-62 stamp rechts opzij, rust 
63&64 linker sailor step 
 
Begin de dans opnieuw. 
 
Restart: 
Op het einde van de 2e muur, dans de laatste 4 tellen (61-64) nogmaals en herstart 
Op de 4e muur, herstart na tel 20 
Op het einde van de 6e muur, dans de laatste 4 tellen (61-64) nogmaals en herstart 
 


