
Driven                                     Dansnummer: 486 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Rob Fowler 

Muziek   :Drive – Casey James 

Tempo   :112 BPM 

Niveau   :2 

Tellen/passen  :84 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; Re-Start en bruggen 

Na de 16
e
 tel (tel 8 van het 2

e
 blok) start je de dans opnieuw 

Na de 3
e
 keer voeg je toe, pivotturn, militaryturn left en ga je verder met tel 57 (tel 1 van 8

e
 blok) 

Na de 4
e
 keer voeg je toe, pivotturn, militaryturn left en ga je verder met tel 57 (tel 1 van 8

e
 blok) en dans vervolgens door t/m tel 

77 (tel 6 van het 10
e
 blok) en voeg weer toe militaryturn left, begin opnieuw 

Finish: dans de laatse keer t/m tel 8 (tel 8 van het 1
e
 blok) sluit af met 2x pivotturn left (12:00) 

 
1  t/m  8   sync. stomp diagonal, stomp diagonal into triangle (2x) 

1  t/m  4   & RV stap iets schuin voor, RV stap verder schuin voor, LV stap opzij, RV stap achter, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   & RV stap iets schuin voor, RV stap verder schuin voor, LV stap opzij, RV stap achter, LV sluit bij RV 

 

9  t/m  16  sync. stomp diagonal, stomp diagonal into triangle, pivotturn left 2x 

1  t/m  4   & RV stap iets schuin voor, RV stap verder schuin voor, LV stap opzij, RV stap achter, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom 

 

17 t/m 24  rockstep fwd, coasterstep, sync. sugarfoot left and right 

1  t/m  4   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

5    &    6   LV teentik naar binnen, & LV haktik naar binnen, LV stap gekruist over RV 

7    &    8   RV teentik naar binnen, & RV haktik naar binnen, RV stap gekruist over LV 

 

25 t/m 32  rockstep fwd, chassé ½ turn left, jazzbox 

1  t/m  4   LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ linksom opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom voor 

5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor 

 

33 t/m 40  herhaal tellen 17 t/m 24 

 

41 t/m 48  herhaal tellen 25 t/m 32 

 

49 t/m 56  rockstep fwd, traveling pivot right, slow coasterstep, ¼ turn right 

1  t/m  4   RV stap voor, rock terug op LV, draai op LV ½ rechtsom RV voor, draai op RV ½ rechtsom LV achter 

5  t/m  8   RV stap achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, draai op RV ¼ rechtsom LV stap opzij 

 

57 t/m 64  heeljacks, traveling cross step into heel switch with a hold 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV haktik voor, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV 

                                               & RV stap opzij, LV haktik voor 

5  t/m  8   & LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij,  

                                               RV haktik voor, rust, & RV sluit bij LV 

 

65 t/m 72  herhaal tellen 57 t/m 64 alleen nu startend met linker voet 

 

73 t/m 80  pivotturn left, chassé ½ turn left, coasterstep, run fwd  

1  t/m  4   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap ¼ linksom opzij, & LV sluit bij RV, RV stap ¼ linksom achter 

5  t/m  8   LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor 

 

81 t/m 84  pivotturn left, militaryturn left 

1  t/m  4   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV+LV draai ¼ linksom 
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