
Foolin’ Around 
 
Four wall line dance 
Choreografie: Henk v. Wijk 
Muziek: Foolin’Around – Dwight Yoakam 
Niveau: 2 
Tempo: 130 BPM                                                                                                                            Aangesloten bij  St.dcwd   
64 tellen 
Bron: St.dcwd 

 
 
 
1  t/m  8  2x heelsplit, vine right 
1  t/m  4  RV+LV hakken spreid, RV+LV hakken sluit, hakken spreid, hakken sluit 
5  t/m  8  RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, LV stap gekruist over RV 
 
9  t/m  16 scissorstep, hold and clap, vine left 
1  t/m  4  RV stap re-opzij, LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV, rust en klap 
5  t/m  8  LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
 
17 t/m 24 scissorstep, hold and clap, vine right, together 
1  t/m  4  LV stap li-opzij, RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV, rust en klap 
5  t/m  8  RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap re-opzij, LV sluit bij RV 
 
25 t/m 32 2x heeltouch fwd, sync. Together, 2x kick fwd, rock bkw, shuffle left fwd 
1  t/m  4  RV 2x haktik voor, & RV sluit bij LV, LV 2x schop voor 
5  t/m  8  LV stap achter, rock terug op RV, LV stap voor, & LV schuif bij RV, LV stap voor 
 
33 t/m 40 pivotturn left, shuffle right fwd, 2x heeltouch fwd, sync. Together, 2x kick fwd 
1  t/m  4  RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
5  t/m  8  LV 2x haktik voor, & LV sluit bij RV, RV 2x schop voor 
 
41 t/m 48 ¼ turn right slow coasterstep, lockstep, step, scuff fwd 
1  t/m  4  RV stap ¼ re-om achter, LV sluit bij RV, RV stap voor, rust 
5  t/m  8  LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, RV schop met hak over vloer 
 
49 t/m 56 2x turning jazzbox right 
1  t/m  4  RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap ¼ re-om voor, LV sluit aan 
5  t/m  8  RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap ¼ re-om voor, LV sluit aan 
 
57 t/m 64 2x kick fwd, tripplestep, right and left 
1  t/m  4  RV 2x schop voor, RV stap op plaats, & LV stap op plaats, RV stap op plaats 
5  t/m  8  LV 2x schop voor, LV stap op plaats, & RV stap op plaats, LV stap op plaats 
 
Begin opnieuw 
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