
Yahety Yak 
Choreograaf : Pascal Siereveld 
Soort Dans : 1 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 32 
Info  :  
Muziek  : “Yahety Yak” by The Deans (Speedy Gonzales and The Deans) 
Bron  : DCWD  
 
INTRO. STEP AND BOUNCE 4 COUNTS 
Je danst de intro de 1e 4 tellen van de vocals 
namelijk op de woorden: They Got the Papers 
and the  
Dan doe je de volgende passen: 
1 RV stap opzij Bounce hielen ( handen zij) 
2 RV+LV Bounce hielen ( handen opzij houden) 
3 RV+LV Bounce hielen ( handen opzij houden) 
4 RV+LV Bounce hielen ( Handen opzij houden) 
op het woordje “Thrash” begin je het dansje pas. 
 
KICK & ½ TURN RIGHT, SHUFFLE, ¾ 
TRIPLE RIGHT, COASTER STEP 
1 RV kick voor 
& RV stap opzij 
2 LV stap met ½ draai rechtsom voor 
3 RV stap voor 
& LV stap bij 
4 RV stap voor 
5 LV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
& RV stap naast met ¼ draai rechtsom 
6 LV stap opzij met ¼ draai rechtsom 
7 RV stap achter 
& LV stap naast RV 
8 RV stap voor 
Note: je staat nu ¼ rechtsom gedraaid van de 
beginmuur 
 
STEP LOCK & STEPS, STOMP, PIVOT ½ 
TURN LEFT, HOLE TURN LEFT 
1 LV stap voor 
2 RV Lock achter 
& LV stap naast RV 
3 RV stap voor 
4 LV stamp naast 
5 RV stap voor 
6 RV+LV ½ draai linksom 
& RV stap ½ draai linksom 
7 LV stap ¼ draai linksom 
& RV stap  op de plaats 
8 LV stap ¼ draai linksom 
Note: je staat nu ¼ LINKSOM gedraaid van de 
beginmuur 
Optie voor tel &7&8 voor de niet draaiers  
& RV stap voor 
7 LV stap bij 
& RV stap naast LV 
8 LV stap voor 
 

TOE TURN, TOE & HEEL & HEEL 
SWITCHES, STEP 3X CLAP 
1 RV tik teen opzij 
& RV zet terug op de plaats en draai tegelijkertijd 
¼ rechtsom 
2 LV tik teen opzij 
& LV zet terug op de plaats 
3 RV hak voor 
& RV zet terug op de plaats 
4 LV hak voor 
5 LV stap voor 
6 Klap 
7 Klap 
8 Klap 
Note: je staat nu aan de beginmuur 
 
½ TURN , SIDE 3X CLAP , ½ TURN 2X 
KICK BALL CHANGHE 
& LV Stap ½ draai linksom op de bal van je voet 
1 RV stap opzij  
2 Klap 
3 Klap 
4 Klap 
& LV stap op de bal van je voet ½ draai linksom 
5 RV kick voor 
& RV zet op de plaats 
6 LV zet op de plaats 
7 RV Kick voor 
& RV zet op de plaats 
8 LV zet op de plaats 
Je staat nu met je gezicht naar de Front wall 
 
Begin Opnieuw 
 
FINISH 
Als je de dans voor de laatste keer doet pas je de 
tellen van het laatste stukje aan, je doet dan het 
volgende. 
Tel & 1-2-3-4& blijven het zelfde tel 5 wordt  
5 RV zet opzij 
einde dans 
 
 


