
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: op zoek naar de video footloose, leuke dans gevonden 429 
 

FAKE I.D. 
Choreograaf:   Jamal Sims       
Soort:   4 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   48 
Muziek:   Big & Rich, feat. Gretchen Wilson – Fake I.D. 
Intro:  16 tellen 

 
VOLGORDE AA B A B-  AA B AA-  TAG AAAA …TOT DE MUZIEK STOPT (12-9-6-6-3-9-6-3-3-12-9-3-12-3-6) 
B- 16 tellen van B (laat de turnaround weg),  A- 24 tellen van A (op tel 24 stap je op LV), TAG run around (laatste 4 tellen van B) 
 
PART A: 
 
 1. STEP 1 – 8: 
DOROTHY STEP, HEEL & HEEL, SIDE, BEHIND, BALL CROSS, HITCH ½ TURN L. 
1.2.&. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
3.&.4. LV tik hak voor, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
5.6. RV stap opzij, LV gekruist achter RV (hitch R-knie en sla op beide heupen) 
7.&.8. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, til R-knie op en draai op LV ½ linksom 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SIDE, BEHIND, & CROSS-UNWIND ½ TURN R., HEEL STOMP 3X, JUMP ¼ TURN R. 
1.2. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV 
&.3.4. RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, draai ½ rechtsom (gew.LV) 
5.6.7. stamp R-hiel voor, stamp R-hiel voor, stamp R-hiel voor  
8. spring ¼ gedraaid rechtsom 
 
 3. STEP 17 – 24: 
JUMP 3X, JUMP 3X ½ TURN L., STEP-TOUCH-TURN KICK 2X 
1.&.2. spring 3x op de plaats (draai hielen uit-in-uit) 
3.&.4. spring in 3x ½ draai linksom op de plaats 
5.&.6. spring op LV, RV tik achter, draai ½ rechtsom en RV schop voor 
7.&.8. spring op RV, LV tik achter, draai ½ linksom en LV schop voor 
 
 4. STEP 25 – 32: 
PIVOT ½ TURN R., SHUFFLE, PIVOT ¼ TURN L. 2X 
1.2. LV stap voor, draai ½ rechtsom (gew. RV) 
3.&.4. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor 
5.6. RV stap voor, draai ¼ linksom (zwaai met heupen en sla op rechter heup) 
7.8. RV stap voor, draai ¼ linksom (zwaai met heupen en sla op rechter heup) 
 
PART B: 
 
 1. STEP 1 – 8: 
BACK, STEP IN PLACE 2X, BACK, COASTER-KNEE POP, STEP, ¼ TURN L. SWEEP, SWIVEL WITH CLAPS 
1. RV stap achter 
2.&.3. LV stap op de plaats, RV stap op de plaats 
4. LV stap achter en duw knie naar voor 
5.6. LV stap voor, draai ¼ linksom en zwaai RV naar voor 
7.&.8. draai R-hiel rechts, draai R-hiel links, draai R-hiel rechts (klap in handen 3x) 
 
 2. STEP 9 – 16: 
¼ L., TOUCH, SIDE, TOUCH, HEEL JACKS 2X 
1.2. draai ¼ links en RV stap opzij, LV tik voor op linker diagonaal 
3.4. LV stap opzij, RV tik voor op rechter diagonaal 
&.5.&.6. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, RV stap naast LV, LV tik hak voor 
&.7.&.8. LV stap naast RV, RV stap gekruist voor LV, LV stap naast RV, RV tik hak voor 
 
 RUN AROUND 
4 COUNT ½ TURN RUN AROUND 
1.&.2.&. stap achter, rechts, links, rechts, links terwijl je ¼ linksom draait 
3.&.4.&. draai ¼ linksom stappend rechts, links, rechts, links 
 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_791225&feature=iv&src_vid=w1s7GX8TOvo&v=Y4-wQ8I3_Y4
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