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Back In Line 

Choreograaf : Alan G. Birchall 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 36 
BPM : 191  Begin op zang 
Muziek : I Walk The Line  Johnny Cash & Rodney Crowell (CD; Step In Line)

Heel hook, heel flick, behind, side, cross, 
heel, hook, heel flick, behind, ¼ turn R, step 
fwd, step fwd 
1. RV tik hak voor 
& RV kruis voor L-knie (tik aan met L-hand) 
2. RV tik hak voor 
& RV flick R achter (tik aan met R-hand) 
3. RV stap gekruist achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap gekruist voor LV 
 
5. LV tik hak voor 
& LV kruis voor R-knie (tik aan met R-hand) 
6. LV tik hak voor 
& LV flick links achter (tik aan met L-hand) 
7. LV stap gekruist achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
8. LV stap voor 

¼ turn jazz box 2x, toe & heel switches 
9. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
10.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV stap voor 
11. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
12.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV stap voor 
 
13. RV tik teen rechts opzij 
& RV sluit 
14. LV tik teen links opzij 
& LV sluit 
15. RV tik hak voor 
& RV sluit 
16. LV tik hak voor 
& LV sluit 

Lock step, scuff, lock step, mambo, ½ turn 
shuffle 
17. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
18. RV stap voor 
& LV schuif hak over vloer 
19. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
20. LV stap voor 
 
21. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
22. RV stap achter 
23.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
24.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
 
 

½ turn shuffle, coaster step, step, ½ turn pivot 
2x 
25.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
26.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
27. LV stap achter 
& RV sluit 
28. LV stap voor 
 
29. RV stap voor 
30.   ½ draai linksom 
31. RV stap voor 
32.   ½ draai linksom 

Walks forwards 
33. RV stap voor 
34. LV stap voor 
35. RV stap voor 
36. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: op einde van de 4² muur doe je volgende 

stappen: 
Toe & heel switches 

1. RV tik teen rechts opzij 
& RV sluit 
2. LV tik teen links opzij 
& LV sluit 
3. RV tik hak voor 
& RV sluit 
4. LV tik hak voor 
& LV sluit 
 
 
Ending: Je danst de eerste 4 tellen en daarna het 

volgende: 

Cross, side touch, cross behind, ½ turn L, stomp 
(Spread Arms) 

5. LV tik teen gekruist over RV 
6. LV tik teen links opzij 
7. LV kruis achter RV 
8.   Draai ½ linksom 
9. RV stamp voor met de armen uit elkaar 


