
 

Funk the preacher man 
 
Choreograaf : Gary O’Reilly 

Type dans : 4-wall linedance 

Niveau : Intermediate 

Tellen : 32 

Tempo :  

Muziek : Amen, Matthew West 

Bron :  Copperknob.co.uk

 

Intro 16 tellen vanaf de eerste heavy beat.  

Note: de dans start met het gezicht naar [1:30] en is niet 

zo ingewikkeld als het lijkt. Luister gewoon naar de 

muziek! 

 
OUT, OUT, BACK, COASTER STEP, CROSS, 1/4, 1/4, 3/8 

& RV stap voor en iets rechts opzij [1:30] 

1 LV stap iets links opzij 

2 RV stap achter 

3 LV stap achter 

& RV stap naast LV 

4 LV stap voor 

5 RV stap gekruist voor LV 

6 LV draai ¼ rechtsom en stap achter 

7 RV draai ¼ rechtsom en stap voor 

8 LV draai 3/8 rechtsom en stap links opzij [12] 

 

BALL SIDE ROCK, CROSSING SAMBAA 1/4 L, 

PADDLE 1/4 , PADDLE 1/4,  R CROSS & HEEL & 

& RV stap op de bal van de voet naast LV 

1 LV rock links opzij 

2 RV gewicht terug op RV 

3 LV stap gekruist voor RV 

& RV rock rechts opzij 

4 LV draai ¼ linksom en gewicht terug op LV 

5 RV draai ¼ linksom en tik rechts opzij 

6 RV draai ¼ linksom en tik rechts opzij 

7 RV stap gekruist voor LV 

& LV stap links opzij 

8 RV tik hak schuin rechts voor 

& RV stap naast LV 

 

CROSS, SIDE, SAILOR 1/4 L, FORWARD ROCK, 

1/2, 1/2  

1 LV stap gekruist voor RV 

2 RV stap rechts opzij 

3 LV draai ¼ linksom en stap gekruist achter RV 

& RV stap naast LV 

4 LV stap voor [12] 

* Herstart in de 4e muur, draai 1/8 rechtsom en begin 

opnieuw. 

5 RV rock voor 

6 LV gewicht terug op LV 

7 RV draai ½ rechtsom en stap voor 

8 LV draai scherp ½ rechtsom op bal van voet en  

  stap naast LV [12] 

 

 

 

 

 

 

STOMP, HOLD, KICK & POINT & POINT, 

1/4, PIVOT 3/8 

1 RV stamp rechts opzij 

2  rust 

3 LV schop voor 

& LV stap naast RV 

4 RV tik rechts opzij 

& RV stap naast LV 

5 LV tik links opzij 

6 LV draai ¼ linksom en stap voor       [9] 

7 RV stap voor 

8 LV+RV draai 3/8 linksom (gewicht op LV)  [4:30] 

 

BEGIN OPNIEUW 

 

TAG 

Aan het einde van de 2e muur [7:30] dans de alle 20 

tellen van deze brug (je eindigt weer op [7:30]). 

Aan het einde van de 5e muur [1:30] dans de eerste 16 

tellen van deze brug (je eindigt op [7:30]) 

 

WALK, SWEEP, CROSS, SIDE, BEHIND, SWEEP, 

BEHIND, SIDE 

1 RV stap voor 

2 LV zwaai rond van achter naar voren [7:30] 

3 LV stap gekruist voor RV 

4 RV stap rechts opzij 

5 LV stap gekruist achter RV 

6 RV zwaai rond van voor naar achter 

7 RV stap gekruist achter LV 

8 LV stap links opzij 

 

WALK, HOLD, PIVOT 1/2, WALK, HOLD, 1/2, 1/2  

1 RV stap voor 

2  rust 

3 LV stap voor 

4 LV+RV draai ½ rechtsom 

5 LV stap voor 

6  rust 

7 RV draai ½ linksom en stap achter 

8 LV draai ½ linksom en stap voor [1:30] 

 

1/2 SEMI-CIRCLE WALK R-L-R-L 

1-2-3-4 loop 4 passen in een halve cirkel linksom 

met R/L/R/L [7:30] 

 

HERSTART 

In de 4e muur dans t/m tel 4 van het 3e blok [9], draai 

naar [10:30] en begin de dans opnieuw. 



 

 

“FUN” TAG 

Aan het einde van de 8e muur [4:30]  

STOMP BOUNCE BOUNCE BOUNCE BOUNCE 

BOUNCE BOUNCE BOUNCE WITH ARMS 

1 RV stamp iets rechts opzij 

&2  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&3  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&4  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&5  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&6  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&6  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&7  til rechterhak iets op en zet weer neer 

&8  til rechterhak iets op en zet weer neer  

Tijdens de eerste 4 tellen spreid je armen, met de  palmen 

naar boven, omhoog kijkend, en beweeg je armen  

geleidelijk naar boven 

Tijdens de laatste 4 tellen breng je armen terug naar 

beneden en over elkaar gevouwen voor de borst, recht 

vooruit kijkend. 

 

FINISH 

De dans eindigt tijdens de 11e muur na het 2e blok [12]. 

Stamp vervolgens de LV gekruist voor de RV, met beide 

armen gespreid, palmen naar voren, naar boven kijkend. 

 

Veel plezier! 

 


