
 
 

Down On The Bayou 

Choreograaf : Micaela Svensson Erlandsson (Mei 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : High Beginner 
Tellen : 34 
Muziek : Down On The Bayou by Robert Mizzell 

Intro: 18 Tellen

Rolling vine, touch & clap x2 (R – L) 
1.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
&   klap 
4. LV tik teen naast RV & klap 
 
5.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
6.   ½ draai linksom, RV stap achter 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
&   klap 
8. RV tik teen naast LV & klap 

Heel, step, heel, step, heel, step, step, rock 
step, ½ turn shuffle 
1. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
2. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
3. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (6:00) 

*** Tag *** 

Heel, step, heel, step, heel, step, step, rock 
step, ½ turn shuffle 
1. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
2. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
3. RV stap op hak voor met teen rechts 
& LV stap voor 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (12:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel ¼ turn L, heel, heel, hook, heel, heel, 
hook, heel, shuffle 
1. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
2.   ¼ draai linksom, LV tik hak voor (9:00) 
& LV stap naast RV 
3. RV tik hak voor 
& RV kruis voor L-been 
4. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
 
5. LV tik hak voor 
& LV kruis voor R-been 
6. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
7. RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Shuffle 
1. LV stap voor 
& RV sluit 
2. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: 

In muur 2 (3:00) , 5 (6:00) & 6 (9:00)doe je volgende 2 
tellen bij na tel 16: 
1. RV tik hak voor 
2. RV tik teen achter 
 
 
Ending: 

Op tel 31&32 shuffle doe je shuffle ¼ draai linksom 
(12:00) 


