
 

Side Kick (partnerdans) 

Choreographie : Kathy & Rick Stearns 
30 tellen, intermediate niveau 
Muziek : Two of a kind workin’ on a full house, Garth Brooks (langzaam) 
   Trashy women, Confederate Railroad (middel) 
   All you ever do is bring me down, The Mavericks (snel) 
Startpositie : side by side 
 

LOD = line of dance (dansrichting) / OLOD = outside line of dance (kijk naar buitenkant) 

ILOD – inside line of dance (kijk naar de binnenkant) 
 

Heer   Dame 

Step forward, Touch, Step back, Touch, Shuffle, Scuff Step forward, Touch, Step back, Touch, Shuffle, Scuff 

1-2 LV stap voor, RV tik teen naast LV  1-2 RV stap voor, LV tik teen naast RV 
3-4 RV stap achter, LV tik teen naast RV 3-4 LV stap achter, RV tik teen naast LV 
5-7 LV stap voor, RV zet naas LVt, LV stap voor 5-7 RV stap voor, LV zet naast RV, RV stap voor 
8 RV veeg met de hak over de vloer naar voor (iets gekruist) 8 LV veeg met de hak over de vloer naar voor (iets gekruist) 
 
 
 

Jazzbox with ¼ turn, Scuff Jazzbox with ¼ turn, Scuff 

1 RV stap gekruist voor LV 1 LV stap gekruist voor RV 
2 LV stap achter  2 RV stap achter 

3 maak ¼ draai rechtsom RV stap opzij (OLOD) 3 maak ¼ draai linksom LV stap opzij (ILOD) 

4 LV veeg met de hak over de vloer naast de RV 4 RV veeg met de hak over de vloer naast de LV 
dame en heer nu tegenover elkaar en  beide handen vast 
 
 
 

Side, together, Step forward. Kick, Back, Touch back Side, together, Step forward, Kick, Back, Touch back 

1-3 LV stap links opzij, RV zet naast LV, LV stap voor 1-3 RV stap rechts opzij, LV zet naast RV, RV stap voor 
4 RV kick naast de linkerzijde van de dame 4 LV kick tussen de benen van de heer 
5-6 RV stap achter, LV tik teen achter 5-6 LV stap achter, RV tik teen achter 
 
 
 

Step forward, Together, Step ½ turn left with flick, Step forward, Together, Step ½ turn right with flick, 

Step forward, Kick, Step back, Touch Step forward, Kick, Step back, Touch 

laat rechterhand van de dame los 
1 LV stap voor (aan de linkerzijde van de dame) 1 RV stap voor (aan de linkerzijde van de heer) 
2 RV zet naast LV  2 LV zet naast RV 
3-4 LV stap voor en maak op de bal een ½ draai linksom  3-4 RV stap voor en maak op de bal een ½ draai rechtsom (onder 
 en flick RV achter   de R-arm van de heer) en LV flick achter 
dame en heer staan nu tegenover elkaar 
5-6 RV stap voor, LV kick naast de rechterzijde van de dame 5-6 LV stap voor, RV kick tussen de benen van de heer 
7-8 LV stap achter, RV tik teen achter 7-8 RV stap achter, LV tik teen achter 
 
 
 

Step forward, Together, ¼ Turn right, Scuff Step forward, Together, ¼ Turn left, Scuff 

1 RV stap voor (aan de rechterzijde van de dame) 1 LV stap voor (aan de rechterzijde van de heer) 
2 LV zet naast RV  2 RV zet naast LV 

3 maak ¼ draai rechtsom RV stap voor (LOD) 3 maak ¼ draai linksom LV stap voor (LOD) 

4 LV veeg met de hak over de vloer 4 RV veeg met de hak over de vloer 
 
 
 

 
Begin opnieuw 
 
 

Doe voorzichtig met de kicks! Danger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

Veel dansplezier 
  
 

 

 
 
 

   

 
 
 
     


