
 
 

 

Come On Down 

Choreograaf : Gudrun Schneider (Jan 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 48 
Muziek : Come On Down by High Valley 

De dans start na 16 tellen met de vocals: ‘You Don’t Need …’ 

Sec-1: Chasse, sailor step turn ¼, step fwd, kick ball step, step fwd 
1&2 RV stap opzij, LV stap naast RV, RV stap opzij 
3&4 Kruis LV achter RV, ¼ draai linksom RV stap naast LV, LV stap voor (9:00) 
5 RV stap voor,  
6&7 LV schop naar veer, LV stap naast RV, RV stap voor 
8 LV stap voor 

Sec-2: Heel switches & rock fwd & back, back, coaster step 
1&2 RV tik hiel voor, RV stap naast LV, LV tik hiel voor 
&3-4 LV stap naast RV, RV stap voor, gewicht terug op LV 
&5-6 RV stap naast LV, LV stap achter, RV stap achter 
7&8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 

Sec-3: Step fwd, ¼ turn L, behind-side-cross, ¼ turn R, ¼ turn R, point fwd, point side 
1-2 RV stap voor, ¼ draai linksom (6:00) 
3&4 RV kruis achter LV, LV stap opzij, RV kruis over LV 
5-6 ¼ draai rechtsom LV stap achter, ¼ draai rechtsom RV stap opzij (12:00) 
7-8 LV tik teen voor, LV tik teen opzij 

Sec-4: Sailor step, sailor step ¼ turn R, heel grind with ¼ turn L, coaster step 
1&2 LV kruis achter RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
3&4 RV kruis achter LV, ¼ draai rechtsom LV stap opzij, RV stap opzij (3:00) 
5-6 LV tik hiel voor en ¼ draai linksom (12:00) 
7&8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 *** Restart wall 5 *** 

Sec-5: Rock fwd, tripple full turn R, side rock & side together 
1-2 RV stap voor, gewicht terug op LV 
3&4 shuffle full turn R (R-L-R) (Optie: coaster step) 
5-6 LV stap opzij, gewicht terug op RV 
&7-8 LV stap naast RV, RV stap opzij, LV stap naast RV 
 *** Restart wall 2 *** 

Sec-6: Shuffle back, ¼ turn L chasse, step fwd, ½ turn L, kick ball cross 
1&2 RV stap achter, LV sluit, RV stap achter 
3&4 ¼ draai linksom LV stap opzij, RV stap naast LV, LV stap opzij (9:00) 
5-6 RV stap voor, ½ draai linksom (3:00) 
7&8 RV schop naar voor, RV stap naast LV, LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 

 

 

Restarts:  
Op muur 2 dans je t/m tel 8 van Sec 5 en begin opnieuw 

Op muur 5 dans je t/m tel 8 van Sec 4 en begin opnieuw 

 


