
 
 

Ding Dang Darn It 

Choreograaf : Rachael McEnenay 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 48 
Muziek : Ding Dang Darn It by Ken Domash 

R jazz box with ¼ turn R, syncopated jump 
fwd, hold, dip down pressing onto R, 
¼ turn L kick 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap achter 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
4. LV stap voor 
 
& RV stap diagonaal rechts voor 
5. LV stap opzij 
6.   rust (handen opzij) 
7. duw gewicht op RV en buig door beide knieën 
8.   ¼ draai linksom, LV schop naar voor 

Shuffle back, rock back, shuffle fwd, 
¾ turn R stepping 
1. LV stap achter 
& RV sluit 
2. LV stap achter 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap voor 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 

Cross, side, behind-side-cross, stomp side, 
hold, close, side, touch 
1. LV kruis over RV 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stamp opzij 
6.   rust 
& LV stap naast RV 
7. RV stap opzij 
8. LV tik teen naast RV 

L toe strut with hip bumps, kick ball change, 
cross rock, ¼ turn R with shuffle fwd 
1. LV tik teen opzij en bump heupen links 
&   bump heupen rechts 
2. LV zet hiel neer en bump heupen links 
3. RV schop diagonaal links voor 
& RV stap op bal v/d voet naast LV 
4. LV stap naast RV 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 
 
 

Rock fwd, ½ turn L with shuffle, step, ½ turn 
pivot, walk fwd R-L 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 

*** Restart *** 

5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom 
7. RV stap voor 
8. LV stap voor 

Heel & toe syncopations making ½ turn L 
1. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik teen achter 
3.   ¼ draai linksom, LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
4. RV tik teen achter 
 
5. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik teen achter 
&   ¼ draai linksom, LV stap naast RV 
7. RV tik teen achter 
& RV stap naast LV 
8. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Tijdens de 5e muur, dans t/m tel 36 (tel 4 van het 5e 
blokje) en begin opnieuw 


