
Old School 
Choreograaf  : Darren Bailey, Raymond Sarlemijn, Roy Verdonk 
Soort Dance  : 2 Wall Line Dance, fun dance 
Niveau   : Intermediate 
Tellen    : 48 
BPM    :  
Muziek : "Any Old School” hip hop music 
Bron :  
 

 

Moonwalks, ¼ Turn R Ripple and Collapse 
1. RV sleep RV over de grond naar achteren 
2. LV sleep LV over de grond naar achteren 
3. RV sleep RV over de grond naar achteren 
4. LV sleep LV over de grond naar achteren 
5. RV tik teen achter 
6.  ¼ draai R, op beide voeten 
7-8.  (met R arm uitgestrekt naar R op 

schouderhoogte) maak golf beweging 
van de vingers tot de schouder en laat je 
bovenlichaam naar voren vallen (als een 
gebroken robot) 

 

Pull Body Back Up x2, Right Hitches x2 
1-2.  plaats beide handen voor je op de grond, 

vingers naar voren. Richt jezelf half op, 
houd je handen waar ze zijn 

3-4.  plaats je handen weer voor je op de 
grond. Richt je helemaal op 

5. RV hitch, breng R knie voor L been 
6. RV tik teen opzij 
7. RV hitch, breng R knie voor L been  
8. RV tik teen opzij 
 

Weight Change, Left Hitches x2,  
Weight Change, Body Roll with ¼ L 
1.  zak door de knieën, lichaam zakt in, 

breng je gewicht op RV  
2. LV hitch, breng L knie voor R been 
3. LV tik teen opzij 
4. LV hitch, breng L knie voor R been 
5. LV tik teen opzij 
6.  met gebogen knieën breng gewicht naar 

LV 
7-8.  Body roll met ¼ draai L 
 

Toe Struts With Drags x4 (On The Spot) 
1. RV stap op teen voor 
2. RV zet hak neer en sleep LV achter 
3. LV stap op teen voor 
4. LV zet hak neer en sleep RV achter 
5. RV stap op teen voor 
6. RV zet hak neer en sleep LV achter 
7. LV stap op teen voor 
8. LV zet hak neer en sleep RV achter 
 

Out, Out, Hands On The Wall Move Across 
The Wall To L (Miming) 
1. RV stap uit en breng R hand, palm vooruit,  

boven RV (druk tegen denkbeeldige 
muur) 

2. LV stap uit en breng L hand, palm vooruit, 
boven LV 

3.  kruis  R arm over L en plaats R hand L 
naast L hand (alsof je handen over de 
muur lopen) 

4.  breng L hand L van R hand 
(‘doorlopen’) 

& RV stap naast (handen op de plaats houden) 
5. LV stap opzij 
6.  kruis  R arm over L en plaats R hand L 

naast L hand 
7.  breng L hand L van R hand 
& RV stap naast 
8. LV stap opzij 
 

Step R Forward Make ¼ L x2,  
Arms Ripple Into Body Roll Down 
1. RV laat handen zakken, stap voor 
2.  ¼ draai L  
3. RV stap voor 
4.  ½ draai L 
5-6. RV strek R arm uit opzij op schouderhoogte 

en maak een golfbeweging met je arm, 
van vingers naar de schouder en door 
laten lopen door de L arm tot aan de L 
vingers 

7-8.  Met L arm uitgestrekt naar L op 
schouderhoogte, golf beweging terug 
van vingers naar schouder, doe een body 
roll van schouder tot voeten, breng 
gewicht op LV (klaar om met de 
moonwalks aan het begin van de dans 
verder te gaan) 

 
Start Over and Enjoy 


