
 

APPLEJACK 
Four wall line dance 

 
 
 
 APPLEJACK LEFT AND RIGHT 
  1./ LV draai op de hak tenen naar links en RV draai op de tenen hak naar links 
  & LV+RV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
  2./ RV draai op de hak tenen naar rechts en LV draai op de tenen hak naar rechts 
  & RV+LV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
 
 APPLEJACK LEFT 2x 
  3./ LV draai op de hak tenen naar links en RV draai op de tenen hak naar links 
  & LV+RV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
  4./ LV draai op de hak tenen naar links en RV draai op de tenen hak naar links 
  & LV+RV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
 
 APPLEJACK RIGHT 2x 
  5./ RV draai op de hak tenen naar rechts en LV draai op de tenen hak naar rechts 
  & RV+LV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
  6./ RV draai op de hak tenen naar rechts en LV draai op de tenen hak naar rechts 
  & RV+LV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
 
 APPLEJACK LEFT AND RIGHT 
  7./ LV draai op de hak tenen naar links en RV draai op de tenen hak naar links 
  & LV+RV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
  8./ RV draai op de hak tenen naar rechts en LV draai op de tenen hak naar rechts 
  & RV+LV draai tenen en hak weer terug en zet neer 
 
 HEEL, TOUCH BACK, STEP FORWARDS, 
 1/4 TURN RIGHT AND TOUCH LEFT, 
 STEP FORWARDS, TOUCH RIGHT 
  9./ RV tik hiel voor 
10./ RV tik teen achter 
11./ RV stap voor 
12./ RV maak 1/4 draai rechtsom en LV tik teen links opzij 
13./ LV stap voor 
14./ RV tik teen rechts opzij 
 
 JAZZBOX WITH JUMP 
15./ RV zet gekruist voor LV 
16./ LV stap achter 
17./ RV stap opzij 
18./ RV+LV spring voorwaarts en klap in de handen 
 
 
 
  1./ Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: NSCD afd. ZW Friesland 
Choreografie: onbekend 
Nivo: 2 
Muziek: Applejack by Dolly Parton 
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