
Who Did You Call Darlin’ 

 

Soort dans  :Four wall country line dance 

Choreografie  :Kevin Smith & Maria Fletcher                                                     Aangesloten bij  St.dcwd 

Muziek   :Who did you call darlin’ – Heather Myles 

Niveau   :1 – 2 

Tempo   :146 BPM 

Tellen   :64 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

 

1  t/m  8 run fwd, hold, run fwd, hold 

1  t/m  4 RV stap voor, LV stap voor, RV stap voor, rust 

5  t/m  8 LV stap voor, RV stap voor, LV stap voor, rust 

 

9  t/m  16 run bkw with a kick left, run bkw with a kick right 

1  t/m  4 RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV schop voor 

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

 

17 t/m 24 siderock, across, hold, siderock, across, hold 

1  t/m  4 RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, rust 

5  t/m  8 LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 

 

25 t/m 32 pivotturn left, step fwd, hold, pivotturn right, step fwd, hold 

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

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

 

33 t/m 40 zigzag ¼ turn right with a step fwd 

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 ¼ rechtsom voor, LV stap voor 

 

41 t/m 48 lockstep, step bkw, side, across, step bkw with a ½ turn right, step fwd left 

1  t/m  4 Rv stap achter, LV stap gekruist (lock) voor RV, RV stap achter, LV stap opzij 

5  t/m  8 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, draai op LV ½ rechtsom RV stap voor, LV stap voor 

 

49 t/m 56 slow mambo rock fwd, hold, slow mambo rock bkw, hold 

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

5  t/m  8 LV stap achter, rock terug op RV, LV sluit bij RV, rust 

 

57 t/m 64 pivotturn left, step fwd, hold, hipbumps, hold 

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

5  t/m  8 LV stap iets schuin voor (heupen links), heupen rechts, heupen links, rust 

 

Begin opnieuw                                                                                                 


