
 
 

Jump Right In 

Choreograaf : Magali Chabret 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
BPM : 104 
Muziek : Jump Right In by Zac Brown Band 

R & L side mambo, touch ¼ turn L, touch ¼ 
turn L, cross shuffle 
1. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
4. LV stap naast RV 
 
5. LV ¼ draai linksom op bal van voet, 

  RV tik teen opzij 
6. LV ¼ draai linksom op bal van voet, 

  RV tik teen opzij (6:00) 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Side rock ¼ turn R, full turn, cross samba, 
syncopated weave 
1. LV stap opzij 
2.   ¼ draai rechtsom, gewicht op RV (9:00) 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
4.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis achter LV 

*** Restart *** 

Back rock, recover, ½ turn shuffle, back rock, 
recover, walk, walk 
1. LV stap achter 
2. RV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter (3:00) 
 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap gekruist voor LV 
8. LV stap gekruist voor RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R diagonal lock step, L diagonal lock step, 
point, switch, flick, point ½ turn L 
1. RV stap rechts diagonaal voor 
& LV kruis achter RV 
2. RV stap rechts diagonaal voor 
3. LV stap links diagonaal voor 
& RV kruis achter LV 
4. LV stap links diagonaal voor 
 
5. RV tik teen voor 
& RV stap naast LV 
6. LV flick achter 
7. LV tik teen achter 
8.   ½ draai linksom, gewicht op LV (9:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: 

Tijdens de 6e muur (9:00) dans de eerste 16 tellen, 
doe volgende passen: 
1 – 2  LV tik teen achter, ½ draai linksom 
   (gewicht op LV) 
Je bent terug op de startmuur (12:00), begin opnieuw. 


