
Walkin Wazi 

 
Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Michael Callahan & Dave Getty 

Muziek   :Except for Monday – Lorrie Morgan 

   :What I’ve got in mind – Billie Jo Spears 

Niveau   :1 

Tempo   :85 BPM/122 BPM 

Tellen   :40 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   toe touches, 2x kick fwd, step bkw, toe point bkw 

1  t/m  4   RV teentik naast LV, RV sluit bij LV, LV teentik naast RV, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV schop voor, RV schop voor, RV stap achter, LV teentik achter 

 

9  t/m  16  step fwd, scuff in a ¼ turn left, toe touches, 2x kick fwd 

1  t/m  4   LV stap voor, RV schop met hak over de vloer in een ¼ draai linksom, RV teentik naast LV, RV sluit bij LV 

5  t/m  8   LV teentik naast RV, LV sluit bij RV, RV schop voor, RV schop voor 

 

17 t/m 20  step bkw, toe point bkw, step fwd, scuff in a ¼ turn left 

1    +     2  RV stap achter, LV teentik achter 

3    +     4  LV stap voor, RV schop met hak over de vloer in een ¼ draai linksom 

 

21 t/m 28  zigzag right 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

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

 

29 t/m 32  rondé in a ¼ turn left, rockstep fwd, step fwd 

1    +     2  RV zwaai over LV en LV draai ¼ linksom, RV stap voor 

3    +     4  rock terug op LV, RV stap voor 

 

33 t/m 40  3x pivotturn right, step fwd, scuff in a ¼ turn left 

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

5  t/m  8   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV schop over in de vloer in een ¼ draai linksom 

 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd   
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