
 
 

Swingin 

Choreograaf : Kelly Pelckmans 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Muziek : Swingin by LaAnn Rimes 

R chasse, rock step, 2x kick ball cross 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV stap achter LV 
4. RV gewicht terug 
 
5. LV schop schuin links voor 
& RV stap naast LV 
6. LV kruis over RV 
7. LV schop schuin links voor 
& RV stap naast LV 
8. LV kruis over RV 

L chasse, rock step, side rock, sailor step 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap opzij 
3. RV stap achter LV 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV stap opzij 

Fwd rock step, ½ turn shuffle, heel touches R-L-R, touch together 
1. L stap voor 
2. RV gewicht terug 
3.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
 
5. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
7. RV tik hak voor 
8. RV tik teen naast LV 

Fwd shuffle R-L, side rock, triple full turn R 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7.   1/3 draai rechtsom, RV stap op plaats 
&   1/3 draai rechtsom, LV stap op plaats 
8.   1/3 draai rechtsom, RV stap op plaats 

2x kick ball cross, side rock, sailor step 
1. LV schop schuin links voor 
& LV stap naast RV 
2. RV kruis over LV 
3. LV schop schuin links voor 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
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5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV stap opzij 

*** Restart 2e muur *** 

Chasse R-L, walks fwd R-L, back touch, flick, back 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2. RV stap opzij 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4. LV stap opzij 
 
5. RV stap voor 
6. LV stap voor 
7. RV tik teen achter LV 
& RV flick achter met klein hopje 
8. RV stap achter 

2x ½ turn shuffle, coaster step, kick ball step 
1.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
2.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
3.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
8. LV stap opzij 

*** Restart 4e muur *** 

Sailor steps R-L, kick ball touch, bend trough the knees and get back up 
1. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV stap opzij 
 
5. RV schop naar voor 
& RV sluit 
6. LV tik teen voor 

draai bovenlichaam iets links 
7.   buig door knieën 
8.   terug 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restarts: 

Dans de 2e muur t/m tel 40 (tel 8 van het 5e blokje) en begin opnieuw. 
 
Dans de 4e muur t/m tel 56 (tel 8 van het 7e blokje) en begin opnieuw. 


