
 

Knee Deep 

Choreograaf : Peter & Alison 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32  Intro: 32 tellen 
Muziek : Knee Deep Zac Brown Band

Step touch, step kick, behind-side-cross, Step 
touch, step kick, behind ¼ turn R, step fwd 
1. RV stap opzij 
& LV tik naast RV 
2. LV stap opzij 
& RV lage schop opzij 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
& RV tik naast LV 
6. RV stap opzij 
& LV lage schop opzij 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
8. LV stap voor 

Fwd rock, ½ turn R, scuff, ½ turning shuffle, 
coaster step, “run” fwd 3 steps 
9. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
10.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV schuif hak over vloer 
11.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
12.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
13. RV stap achter 
& LV sluit 
14. RV stap voor 
15.   “ren” voor 
&   “ren” voor 
16.   “ren” voor 

Diagonal R step-lock-step, heel fwd, toe touch 
back, diagonal L step-lock-step, jazz box 
17. RV stap schuin rechts voor 
& LV kruis achter RV 
18. RV stap schuin rechts voor 
19. LV tik hak schuin links voor 
20. LV tik teen achter 
 
21. LV stap schuin links voor 
& RV kruis achter LV 
22. LV stap schuin links voor 
23. RV kruis over LV 
& LV stap achter 
24.   1/8 draai rechtsom, RV stap opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full R walk around x4 with L shuffle to 
complete turn, kick ball change 
25. LV ) loop rond 
26. RV ) in een  
27. LV ) cirkel rechtsom 
28. RV )  
 
29. LV stap voor 
& RV sluit 
30. LV stap voor 
31. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
32. LV stap op plaats 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Dans de 3² muur t/m tel 16 en begin opnieuw. 
 
 
Tag: 

Na de 6² muur doe de volgende stappen: 

Mambo fwd, mambo back 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap naast LV 
 
4. LV stap achter 
5. RV gewicht terug 
6. LV stap naast RV 
 


