
 
 

 

Dig Your Heels 

Choreograaf : Maddison Glover (Okt 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Phrased Intermediate 
Tellen : Part A 32 – Part B: 20 – Tag: 16 
Muziek : Here’s To You & I by The McClymonts 

Dansvolgorde : A-B-A-A-A-A-B-A-A-A-tag-tag+-A-A-tag 
Intro : 16 tellen 

Part A: 

Sec-1: Kick R, kick R, R sailor step, kick L, kick L, sailor ¼ turn L 
1-2  schop RV voor, schop RV diag rechts voor 
3&4  kruis RV achter LV, stap LV opzij, stap RV opzij 
5-6  schop LV voor, schop LV diag links voor 
7&8  ¼ draai L-om kruis LV achter RV, stap RV opzij, stap LV opzij (9:00) 

Sec-2: Shuffle fwd R-L, rock step, full turn R 
1&2  stap RV voor, stap LV naast RV, stap RV voor 
3&4  stap LV voor, stap RV naast LV, stap LV voor 
5-6  stap RV voor, gewicht terug op LV 
7-8  ½ draai R-om stap RV voor, ½ draai R-om stap LV achter 

Sec-3: ¼ side shuffle, cross, back, side shuffle back on diag, cross, side 
1&2  ¼ draai R-om stap RV opzij, stap LV naast RV, stap Rv opzij (12:00) 
3-4  stap LV voor, stap RV diag rechts achter 
5&6  stap LV diag links achter, stap RV naast LV, stap LV diag links achter (10:30) 
7-8  stap RV over LV, stap LV opzij (12:00) 

Sec-4: Sailor step, ¼ turn L coaster step, point fwd, ½ turn L flick, walk x2 
1&2  kruis RV achter LV, stap LV opzij, stap RV opzij 
3&4  ¼ draai L-om stap LV achter, stap RV naast LV, stap LV voor (9:00) 
5-6  tik R-teen voor, ½ draai L-om & zwaai RV rechts achter (3:00) 
7-8  stap RV voor, stap LV voor 

Part B: 

Sec-1: Step sweep fwd, cross, side, sweep back behind, side, cross, side, rock, cross ½ hinge 
1-2&  stap RV voor & zwaai LV naar voor, stap LV over RV, stap RV opzij 
3-4&  stap LV achter RV & zwaai RV naar achter, stap RV achter LV, stap LV opzij 
5-6&  stap RV over LV, stap LV opzij, gewicht terug op RV 
7-8&  stap LV over RV, ¼ draai L-om stap RV achter, ¼ draai L-om stap LV opzij (9:00) 

Sec-2: Herhaal Sec 1 en eindigt op 3:00 
 

Sec-3: Cross, back, side, hop fwd 
1-2  stap RV over LV, stap LV achter 
3-4  stap RV opzij, spring op beide voeten voor (gewicht op LV) 

Tag: op zang “Dig Your Heels” 

Sec-1: Heel, hitch, heel, together (R-L), ½ turn walk around 
1&2& tik R-hiel voor, hef R-knie op, tik R-hiel voor, stap RV naast LV 
3&4& tik L-hiel voor, hef L-knie op, tik L-hiel voor, stap Lv naast RV 
5-6  ) loop ½ draai L-om R_L_R_L 
7-8  ) en klap bij elke stap 

Sec-2: Box step, traveling dwight swivels 
1-2  stap RV over LV, stap LV achter 
3-4  stap RV opzij, stap LV voor (6:00) 
5-6  tik R-teen naast LV draai knie in, tik R-hiel diag rechts voor 
7-8  tik R-teen naast LV draai knie in, tik R-hiel diag rechts voor 
Note: beweeg bij tel 5-8 naar rechts 

 
Tag +: als je de tag voor de 2² keer doet herhaal de tellen 5-8 van sec 2 (20 tellen) 

 

Veel dansplezier 


