
A 413 UNION MARE 

Choreografie:  Tonnie Vos 

Soort dans:   4 wall linedance 

Niveau:   Easy intermediate 

Tellen:   32 

Muziek:  Union Mare and the 

Confederate grey 

Artiest:   Daddy Redneck 

Intro:    10 tellen vanaf de harde beat 

Start op het woord: Two horses were trotting 

 

 

 

Step right, tog, fw, shuffle fw, mambo ¼ right, 

cross shuffle 

1  RV  stap rechts opzij 

&  LV  naast RV 

2 RV  stap voor 

3  LV  stap voor 

& RV  naast LV 

4  LV  stap voor 

5  RV    rock voor 

& LV gewicht terug op LV draai ¼ rechtsom 

6 RV  stap rechts opzij (3:00) 

7  LV  gekruist over RV 

& RV  stap rechts opzij 

8 LV  gekruist over rv  

 

Point, tog, point, tog, heel switches, heel, hook, 

heel, knee lift, coasterstep 

9  RV  tik teen rechts opzij  

& RV stap naast LV 

10 LV  tik teen links opzij 

& LV stap naast RV 

11 RV  hak voor 

& RV stap naast LV 

12 LV  hak voor  

& LV stap naast RV 

13  RV  hak voor  

& RV kruis voor LV 

14 RV hak voor 

& RV knie omhoog 

15 RV  stap achter 

& LV  naast RV 

16 RV  stap voor 

 

 

 

 

 

Shuffle fw, knee lift, Shuffle fw, knee lift, shuffle 4x 

step knee lift making 1/1 turn right 

17  LV  stap voor 

& RV  naast LV 

18 LV  stap voor 

& RV  knie omhoog 

19 RV  stap voor 

& LV  naast RV 

20 RV  stap voor 

& LV  knie omhoog 

21 LV  ¼ rechtsom 

& RV  knie omhoog  

22 RV  ¼ rechtsom 

& LV  knie omhoog (9:00) 

23 LV  ¼ rechtsom 

& RV  knie omhoog 

24 RV  ¼ rechtsom 

& LV  knie omhoog 

 

Coasterstep,vaudeville, cross shuffle, ½ montery 

turn 

25  LV  stap achter 

& RV  naast LV 

26 LV  stap voor 

27  RV  gekruist over LV 

& LV  klein stapje links 

28 RV  hak diagonaal voor 

& RV  naast LV 

29  LV  gekruist over RV 

& RV  rechts opzij 

30 LV  gekruist over rv 

31  RV  tik rechts opzij 

& RV  naast LV ½ draai rechtsom 

32 LV  tik opzij 

& LV stap naast RV 

 

Begin opnieuw en veel plezier! 

 

 

 

 


