
 
D. Kay’s Tap-Routine 
Choreograaf : Justin D Kay 
Soort Dans : 1 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 132 Bpm  
Muziek  : "Walkin’ The Line" by Tracy Byrd 
Bron  : 
 
Flap, Heel-Drop, Ball-Change 
& RV veeg bal voet voor 
1  RV zet bal van de voet neer 
2 RV  zet hak neer 
& LV veeg bal voet voor 
3 LV zet bal van de voet neer 
4 LV zet hak neer 
& RV veeg bal voet voor 
5  RV zet bal van de voet neer 
6 RV  zet hak neer 
& LV veeg bal voet voor 
7 LV zet bal van de voet neer 
& RV stap voor 
8 LV zet hak neer 
 
Flap Back, Heel-Drop 
& LV veeg bal voet achter 
1 LV zet bal van de voet neer 
2 LV  zet hak neer 
& RV veeg bal voet achter  
3 RV zet bal van de voet neer 
4 RV zet hak neer 
& LV veeg bal voet voor 
5 LV zet bal van de voet neer 
6 LV zet hak neer 
& RV veeg bal  voet voor 
7 RV  zet bal van de voet neer 
8 RV zet hak neer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shuffle-Step, ½ Turn CW 
tel 1 t/m 8: maak ½ draai rechtsom 
& LV veeg opzij (uitgedraaid) 
1 LV veeg terug naar binnen 
2 LV stap naast RV 
& RV veeg opzij (uitgedraaid) 
3 RV veeg terug naar binnen 
4 RV stap naast LV 
& LV veeg opzij (uitgedraaid) 
5 LV veeg terug naar binnen 
6 LV stap naast RV 
& RV veeg opzij (uitgedraaid) 
7 RV veeg terug naar binnen 
8 RV stap naast LV 
 
Flap, Heel-Drop, Ball-Change 
tel 1 t/m 6: maak op standbeen (R been) ½ draai 
rechtsom 
& LV veeg bal voet opzij 
1 LV zet bal van de voet neer 
2 RV zet hak neer 
& LV veeg bal voet opzij 
3 LV zet bal van de voet neer 
4 RV zet hak neer 
& LV veeg bal voet opzij 
5 LV zet bal van de voet neer 
6 RV zet hak neer 
& LV veeg bal voet voor 
7 LV zet bal van de voet neer 
& RV stap voor 
8 LV zet hele voet voor neer 
 
Begin opnieuw 
 


