
 

 

Daddy’s Radio 

Choreograaf : Jos Slijpen 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate / Beginner 
Tellen : 32 
BPM : 144  Intro: 16 tellen 
Muziek : Daddy’s Radio  Billy Yates

Cross, side, behind, sweep, behind, side, step 
fwd, sweep 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
4. LV sweep naar achter 
 
5. LV kruis achter RV 
6. RV stap opzij 
7. LV stap voor 
8. RV sweep naar voor 

Step lock step, scuff, step, ¼ turn R, cross, 
hold 
9. RV stap voor 
10. LV kruis achter RV 
11. RV stap voor 
12. LV schuif hak over vloer 
 
13. LV stap voor 
14.   ¼ draai rechtsom 
15. LV kruis over RV 
16.   rust 

¼ turn L, ½ turn L, ¼ turn L, hold, coaster 
step, scuff 
17.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
18.   ½ draai linksom, LV stap voor 
19.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
20.   rust 
 
21. LV stap achter 
22. RV sluit 
23. LV stap voor 
24. RV schuif hak over vloer 

Step fwd, ½ pivot, step fwd, hold, ½ turn R, ¼ 
turn R, cross, sweep 
25. RV stap voor 
26.   ½ draai linksom 
27. RV stap voor 
28.   rust 
 
29.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
30.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
31. LV kruis over RV 
32. RV sweep naar voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restart: 

Dans de 5² muur t/m tel 16, begin opnieuw 
(hierna wisselen de muren) 
 
 
Brug: 

Aan het einde van de 10² muur: 
Cross, hold, ¼ turn L, hold 

1. RV stap gekruist over LV 
2.   rust 
3.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
4.   rust 
(hierna wisselen de muren) 
 
 
Einde: 

Dans aan het einde van de 12² muur: 
Cross, ¼ turn R, ¼ turn R, step fwd 

1. RV kruis over LV 
2.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
4. LV stap voor 
 
 


