
Get Your Feet Down                       Dansnummer: 560 

 
Country   :2 wall linedance 
Choreografie   :Michelle Chandonnet 
Muziek   :1,2,3 – Ann Tayler 
Niveau   :3 
Intro   :32 tellen (start op zang) 
Tempo   :180  BPM 
Tellen   :A 32 , B 36, C 32, D 32  
Volgorde  :ABCD, ABCD, AD, BCD, CD, Finish D tel 17 t/m 32 
2

e
 vertaling  :Mariska van den Bos 

 
 
DEEL A 
 
  1    t/m     8  hook combination, touch, vine, touch 
  1    t/m     4  RV hak tik voor, RV kruis voor Linkerbeen, RV hak tik voor, RV teen tik naast  LV 
  5    t/m     8  RV stap opzij, LV stap gekruist  achter RV, RV stap opzij, LV teen tik naast RV    
   
 9   t/m    16  hook combination, touch, vine, scuff 
 1   t/m      4  LV hak tik voor, LV kruis voor rechterbeen, LV hak tik voor, LV teen tik naast  RV 
 5   t/m      8  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, LV schop hak over vloer 
 
17  t/m    24  electrick rock, rhythem steps diagonal 
 1   t/m      4  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock  terug op LV 
 5   t/m      8  RV stap schuin voor, LV teen tik naast RV, LV stap schuin voor, RV teen tik naast LV 
  
25  t/m    32  diagonale kick fwd, modified jive walks bkw 
1    t/m      4  RV schop schuin rechts voor, RV stap gekruist achter LV, LV schop schuin links voor, LV stap gekruist achter RV 
5    t/m      8  Herhaal 1 t/m 4 
 
DEEL B 
 
 1    t/m      8  scissor steps, hold with clap (right and Left) 
 1    t/m      4  RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV, rust en klap 
 5    t/m      8  LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV, rust en klap 
   
9    t/m    16  lockstep bkw, step bkw, kick fwd (right and left) 
1    t/m      4  RV stap achter, LV stap gekruist (lock) voor RV, RV stap achter, LV schop voor,  
5    t/m      8  LV stap achter, RV stap gekruist (lock) voor LV, LV stap achter, RV schop voor 
  
17  t/m   24  2 military turn left, run fwd, 2 x kick fwd  
1    t/m      4  RV stap voor, RV+LV draai ¼ Linksom, RV stap voor, RV+LV draai ¼ Linksom 
5    t/m      8  RV stap voor, LV stap voor, RV schop voor, RV schop voor 
  
25 t/m   32  slow coaster step, together, heel swivels  
1    t/m     4  RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, sluit bij RV 
5    t/m     8  RV+LV hakken rechts, LV+RV hakken midden, LV+RV hakken links, RV+LV hakken midden 
 
33  t/m  36  monterey turn right 
1      +       2  RV teen tik opzij, LV draai ½ rechtsom en RV sluit bij LV 
3      +       4  LV teen tik opzij, LV sluit aan bij de RV 
 
 
 
 



Deel C 
 
1    t/m     8  stomp fwd, hold with Clap (right and left) 
1    t/m      4  RV stamp voor,  rust en klap, LV stamp voor, rust en klap  
5    t/m      8  Herhaal 1 t/m 4 
  
9    t/m    16     toe struts bkw (right and left) 
1    t/m      4  RV stap op teen achter ,RV zet hak neer, LV stap op teen achter, LV zet hak neer 
5    t/m      8  Herhaal 1 t/m 4 
 
17  t/m   24  traveling pivot right with holds and claps 
1    t/m      4  RV stap voor, rust en klap, draai op RV ½ rechtsom LV stap achter, rust  en klap 
5    t/m      8   draai op LV ½ rechtsom RV stap voor, rust en klap, LV stap voor, rust en klap 
   
25  t/m    32  cross toe strut, side toe strut 
1    t/m      4  RV stap op tenen gekruist over LV, RV zet hak neer, LV stap op tenen opzij, LV zet hak neer 
5    t/m      8  Herhaal 1  t/m 4 
 
 
Deel D 
 
1    t/m      8  paddle turn ⅛ left (4x) , paddle turn ¼  left (2x) 
1    t/m      4  RV stap op teen ⅛ voor, RV+LV draai ⅛ linksom, RV stap op teen ⅛ voor, RV+LV draai ⅛ linksom 
5    t/m      8  RV stap op teen ⅛ voor, RV+LV draai ¼ linksom, RV stap op teen ⅛ voor, RV+LV draai ¼ linksom 
 
9    t/m   16  lockstep fwd, step fwd, scuff (right and Left) 
1    t/m     4  RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, LV schop met hak over  vloer 
5    t/m     8  LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV schop met hak over  vloer 
 
17  t/m  24  modified toe switches  
1      2      &  RV tik teen schuin naast LV, RV schop hak over vloer, & RV sluit bij LV 
3      4      &  LV tik teen schuin naast RV, LV schop  hak over vloer, & LV sluit bij RV 
5      6      &  RV tik teen schuin naast LV, RV schop hak over vloer, & RV sluit bij LV 
7     +     8  LV tik teen schuin naast RV, LV schop hak over vloer 

 
25  t/m  32  vine, scuff, turning vine ¼ turn right, together 
1   t/m   4  LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV schop hak over vloer 
5   t/m   8  RV stap rechts opzij, LV stap gekruist  achter RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV sluit bij  RV. 
 
Zie dans volgorde. 
 
Begin opnieuw 
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