
Travelling Wanderer 
1 Wall Fun Party Dance - 48 tellen 

Choreografie: June Wilson 
Muziek: (any polka tempo) “Dance” - Twister Alley /  “Restless” - Clark Family Experience (start on vocal) ***snel & leuk 

Vertaling: Charlie One Horse Dancers 
http://www.ucmdf.nl 
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(Opm.: Er is nog een dans genaamd "Wanderer", geschreven door June Wilson die heel veel van deze dans weg 
heeft, dus waarschijnlijk is deze dans een variatie op June's dans de "Wanderer ". De step sheet die ik gekregen 
heb van deze dans werd toegeschreven aan, zoals bij veel choreografen: A. Nonymous) 
 
Zorg ervoor voordat je de dans start, de dansers in rijen van minimaal 3 personen staan – hoe meer hoe 
beter!! De eerste danser in iedere rij doet de dans zoals beschreven. Alle andere dansers mogen op de 
plaats variaties maken in de laatste 8 tellen. Veel plezier! 
 
1-8 R Side Shuffle, L Rock Back & Recover, L Side Shuffle, R Rock Back & Recover 
1&2 RV stap rechts opzij & LV sluit aan, RV stap rechts opzij 
3-4 LV rock achter, rock voor terug op RV 
5&6 LV stap links opzij & RV sluit aan, LV stap links opzij 
7-8 RV rock achter, rock voor terug op LV 
 
9-16 R Side Shuffle, L Rock Back & Recover, L Side Shuffle, R Rock Back & Recover 
1&2 RV stap rechts opzij & LV sluit aan, RV stap rechts opzij 
3-4 LV rock achter, rock voor terug op RV 
5&6 LV stap links opzij & RV sluit aan, LV stap links opzij 
7-8 RV rock achter, rock voor terug op LV 
 
17-24 Walk Forward 3, L Kick & Clap, Walk Back 2, L Coaster Step 
1-4    RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, LV schop voor & Klap 
5-6    LV stap achter, RV stap achter 
7&8   LV stap achter & RV zet naast LV, LV stap voor 
 
25-32 Walk Forward 3, L Kick & Clap, Walk Back 2, L Coaster Step 
1-4    RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, LV schop voor & Klap 
5-6    LV stap achter, RV stap achter 
7&8   LV stap achter & RV zet naast LV, LV stap voor 
 
33-40 Step Kick & Claps 
1-2     RV stap rechts opzij, LV schop schuin voor RV & Klap 
3-4     LV stap links opzij, RV schop schuin voor LV & Klap 
5-6     RV stap rechts opzij, LV schop schuin voor RV & Klap 
7-8     LV stap links opzij, RV schop schuin voor LV & Klap 
 
41-48 The Travelling Wanderer - 4 Shuffles (With the First in Line really doing the travelling!!) 
1&2    Start met de ½ draai rechtsom: RV stap voor & LV sluit aan, RV stap voor 
3&4    LV stap voor & RV sluit aan, LV stap voor 
5&6    RV stap voor & LV sluit aan, RV stap voor 
7&8    Draai ½ rechtsom: LV stap voor & RV sluit aan, LV stap voor 
 
*Opm.: Bovenstaande 8 tellen (41-48) zijn voor de éérste danser in iedere rij. Alle andere dansers die achter de 
eerste danser staan, doen hun shuffles OP DE PLAATS. [4 shuffles zonder draaien!!] voordat ze weer opnieuw 
met de dans starten. 


