
 

Walking Away 

Choreograaf : Rachael McEnaney 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Intro : 32 tellen, begin op vocals 
Muziek : As She’s Walking Away  Alan Jackson

L side – together – fwd, R chasse with ¼ turn 
R, L rumba box 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap voor 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap opzij 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7. RV stap opzij 
& LV sluit 
8. RV stap achter 

L coaster step, step, ¼ turn L, cross, weave L, 
big step L-drag R 
9. LV stap achter 
& RV sluit 
10. LV stap voor 
11. RV stap voor 
&   ¼ draai linksom 
12. RV kruis over LV 
 
13. LV stap opzij 
& RV kruis achter LV 
14. LV stap opzij 
& RV kruis over LV 
15. LV grote stap opzij 
16. RV sleep tot bij LV, gewicht op LV 

Rolling vine with ¼ turn R shuffle, ½ turn L 
doing 4 walks L,R,L,R 
17.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
18.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
19.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
20.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
*** restart 3² & 7² muur *** 

21.   1/8 draai linksom, LV stap voor 
22.   1/8 draai linksom, RV stap voor 
23.   1/8 draai linksom, LV stap voor 
24.   1/8 draai linksom, RV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L fwd rock step, L side rock, L coaster step, R 
fwd rock step, R side rock, R coaster step 
25. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
26. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
27. LV stap achter 
& RV sluit 
28. LV stap voor 
 
29. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
30. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
31. RV stap achter 
& LV sluit 
32. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: in de 3² en 7² muur op tel 20, begin opnieuw. 


