
 
Doodlin’ 
Choreograaf : Irene Groundwater 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 117 Bpm – Intro van 16 tellen 
Muziek  : "Doodlin’" by Peggy Lee 
Bron  :  
 
Forward, Toe Out, Toe In, Toe Out, Jazz Box 
With ¼ Turn Left 
1 RV stamp voor 
knip vingers van de R-hand links voor het 
lichaam op taille hoogte 
2 RV draai R-teen naar rechts 
knip vingers van de R-hand rechts opzij  
3 RV draai R-teen naar links 
knip vingers van de R-hand links opzij  
4 RV draai R-teen naar rechts 
knip vingers van de R-hand rechts opzij  
5 LV stap gekruist voor RV 
6 RV stap achter 
7 LV stap opzij met ¼ draai linksom 
8 RV stap naast LV 
 
Forward, Toe Out, Toe In, Toe Out, Jazz Box 
With ¼ Turn Right 
1 LV stamp voor 
knip vingers L-hand rechts voor lichaam op taille 
hoogte 
2 LV draai L-teen naar links 
knip vingers van de L-hand links opzij  
3 LV draai L-teen naar rechts 
knip vingers van de L-hand rechts opzij  
4 LV draai L-teen naar links 
knip vingers van de L-hand links opzij  
5 RV stap gekruist voor LV 
6 LV stap achter 
7 RV stap rechts opzij met ¼ rechtsom 
8 LV stap naast RV 
 
Forward, Drag, Drag, Tap, Tap, Forward, 
Drag, Drag, Tap, Tap 
1 RV grote stap naar voor 
draai lichaam naar links 
2 LV sleep naar RV 
3 LV sleep verder naar RV 
& LV tik naast RV 
4 LV tik naast RV 
5 LV grote stap naar voor 
draai lichaam naar rechts 
6 RV sleep naar LV 
7 RV sleep verder naar LV 
& RV tik teen naast LV 
8 RV tik teen naast LV 
 

 
Point, Hold, Close, Point, Hold, Close, 
Forward, ¼ Turn Left, Forward, ¼ Turn Left 
1 RV draai lichaam naar voor, tik teen  
  rechts opzij 
kijk hierbij rechts opzij strek daarbij R-hand 
naar rechts 
2  rust 
& RV stap naast LV 
kijk naar voor. De R-hand gaat weer naar de 
normale positie 
3 LV tik teen links opzij 
kijk hierbij naar links en strek L-hand naar links, 
4  rust 
& LV stap naast RV 
kijk naar voor de L-hand gaat weer naar de 
normale positie 
5 RV rock voor 
6 LV gewicht terug met ¼ linksom 
7 RV rock voor 
8 LV gewicht terug met ¼ linksom 
Optie: 29-32: Strek R-hand boven hoofd en maak 
een cirkelbeweging naar rechts en draai hierbij 
de heupen in een cirkelbeweging naar links 
 
Begin opnieuw 
 
Optie einde: Na de 8e muur op tel 32: LV stap 
gekruist voor RV en blijf zo staan met beide 
handen naar opzij op borsthoogte met palmen 
omhoog  
 


