
Dixie 

 
HEER: 

1-2 LV stap voor – RV hak voor     Choreografie: Fan Fan N.C.I.S. 

3-4 RV stap achter – LV tik achter     Partner Circle Dance 

5-6 LV stap voor – RV hak voor     72 Tellen - Intermediate 

7-8 RV stap achter – LV tik links     Closed Western 

         Heer facing OLOD – Dame facing ILOD 

( L-H heer & R-H dame vast)     Muziek:  

9-10 LV kruis achter RV – RV stap ¼ R-om voor   Charlie Daniels – Get Me Back To Dixie 

11-12 LV stap voor – RV tik naast LV      

( R-H heer & L-H dame vast) 

13-14 RV stap achter – LV stap ½ L-om links 

15-16 RV stap voor – LV tik achter RV 

 

( L-H heer & R-H dame vast) 

17-18 LV stap achter RV – RV stap ½ R-om voor 

( handen los) 

19-20 LV stap voor – RV tik achter ( R-H tik aan rand van hoed en kijk elkaar aan) 

21-22 RV stap ¼ R-om rechts – LV stap ½ R-om 

23-24 RV stap voor – LV tik naast RV 

 

( Closed Western Position – Face to Face) 

25-26 LV stap links – RV tik naast LV ( L-H heer & R-H dame over hoofd dame – R-H heer & L-H dame los) 

27-28 RV stap rechts – LV tik naast RV ( L-H heer & R-H dame vast) 

29-30 LV stap links – RV tik naast LV ( R-H heer en L-H dame vast) 

31-32 RV stap voor – LV tik naast RV ( R-H heer & R-H dame vast op hoofd-hoogte-) 

( schouders naast elkaar – Window en kijk elkaar aan) 

 

33-34 LV stap links – RV tik naast LV 

35-36 RV stap ¼ L-om achter – LV tik naast RV 

( Sweetheart Position – LOD) 

37-38 LV stap diagonaal voor – RV tik naast LV 

39-40 RV stap diagonaal voor – LV tik naast RV 

 

41&42 LV hak voor & (spring) LV terug – RV tik achter 

43-44 RV brush voor – RV tik tegen RV dame 

45-46 RV hak voor – RV kruis voor L-been 

47-48 RV hak voor – RV tik achter    TAG: 

          

49-56 4 X Shuffle naar voor ( R-L-R-L)   Bij originele muziek is er een pauze van 4 tellen. 

        Dan maakt men 4 HEEL DROPS 

57&58 RV shuffle voor ( R-H over hoofd van dame)  Heer: LV – Dame: RV 

59&60 LV shuffle voor ( en eindig om middel van dame) 

62& RV stap ¼ R-om & LV tik achter RV ] hele   Hierna wordt de dans nog 1 X gedaan, 

63& RV stap ¼ R-om & LV tik achter RV ] achterwaartse   maar dan in een sneller tempo. 

64 RV stap ¼ R-om            ]  draai als partners 

 

65-66 LV stap voor – RV tik naast LV 

67-68 RV stap achter – LV tik naast RV 

69-70 LV stap links – RV tik naast LV 

71-72 RV stap voor ¼ R-om – LV tik naast RV 

( terug in begin positie) 

 

Begin opnieuw. 

 

 

 

 



Dixie 
 

DAME: 

1-2 RV stap achter – LV tik achter    Choreografie: Fan Fan N.C.I.S. 

3-4 LV stap voor – RV hak voor    Partner Circle Dance 

5-6 RV stap achter – LV tik achter    72 Tellen - Intermediate 

7-8 LV stap voor – RV tik rechts    Closed Western 

        Heer start in OLOD – Dame start  in ILOD 

( L-H heer & R-H dame vast) 

9-10 RV kruis achter LV – LV ¼ L-om voor   Muziek: 

11-12 RV stap voor – LV tik achter    Charlie Daniels – Get Me Back To Dixie 

( R-H heer & L-H dame vast) 

13-14 LV stap achter – RV stap ½ R-om voor 

15-16 LV stap voor – RV tik achter LV 

 

( L-H heer & R-H dame vast) 

17-18 RV stap achter – LV stap ½ L-om voor   TAG: 

 ( handen los)      Bij originele muziek is er een pauze van 4 tellen. 

19-20 RV stap voor – LV tik achter    Dan maakt men: 4 HEEL DROPS 

( LH tik aan rand van hoed en kijk elkaar aan)  Heer: LV – Dame RV 

21-22 LV stap ¼ L-om links – RV ½ L-om 

23-24 LV stap voor – RV tik naast LV    Hierna wordt de dans nog 1 X gedaan, 

        Maar dan in een sneller tempo. 

( Closed Western – Face  to Face) 

25-26 RV stap rechts – LV tik naast RV 

( L-H heer & R-H dame over hoofd van dame ) 

( R-H heer & L-H dame los) 

27-28 LV stap ¼ L-om voor – RV stap ½ L-om achter 

29-30 LV stap ¼ L-om – RV tik naast LV 

31-32 RV stap voor – LV tik naast RV ( R-H heer & R-H dame vast op hoofd hoogte –)  

( schouders naast elkaar – Windows en kijk elkaar aan) 

 

33-34 LV stap links – RV tik naast LV 

35-36 RV stap ¼ L-om achter - draai op RV ½ L-om voor 

( Sweetheart Positie) 

37-38 LV stap diagonaal voor – RV tik naast LV 

39-40 RV stap diagonaal voor – LV tik naast RV 

 

41&42 LV hak voor & ( spring) op LV terug naast RV – RV tik achter 

43-44 RV brush voor – RV tik tegen RV heer 

45-46 RV hak voor – RV kruis voor L-been 

47-48 RV hak voor – RV tik achter 

 

49-56 4 X shuffle naar voor ( R-L-R-L ) 

 

57&58 RV triple turn ½ L-om iets naar voor  ( R-H over hoofd van dame) 

59&60 LV triple turn ½ L-om iets naar voor  ( en eindig om middel van dame) 

61& RV stap ¼ R-om – LV tik naast RV  ] 

62& RV stap ¼ R-om – LV tik naast RV  ]  hele 

63& RV stap ¼ R-om – LV tik naast RV  ]  achterwaartse  

64 RV stap ¼ R-om           ]  draai als partners 

 

65-66 LV stap voor – RV tik naast LV 

67-68 RV stap achter – LV tik naast RV 

69-70 RV stap rechts – LV tik naast RV ( R-H heer & L-H dame vast) 

71-72 LV stap voor ¼ L-om – RV tik naast LV 

( terug in begin positie) 

 

Begin opnieuw 

 


