
 
Ease On Down… 
Choreograaf : Kim Thijssens 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Novive / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "Ease On Down The Road" by Michael Jackson and Diana Ross (CD: The Wizz) 
Bron  :  
 
 
1  RV stap achter LV  
&  LV stap opzij  
2  RV stap schuin rechts voor  
3  LV stap achter RV  
&  RV stap opzij  
4  LV stap schuin links voor  
5  RV stap achter LV  
&  LV stap opzij  
6  RV stap schuin rechts voor  
7  LV ½ draai rechtsom, stap achter  
8  RV ½ draai rechtsom, stap voor  
 
 
1  LV stap opzij  
&  RV sluit aan 
2  LV stap opzij  
&  RV sluit aan 
3  LV stap opzij  
&  RV sluit aan 
4  LV spring opzij en til RV opzij op  
5  RV spring terug en til LV opzij op  
6  LV spring op de plaats en til RV  
  opzij op  
7  RV spring op de plaats en til LV  
  opzij op  
&  LV spring op de plaats en til RV  
  opzij op  
8  RV spring op de plaats en til LV   
  opzij op  
 
 
1  LV spring opzij  
&  RV sluit aan, til LV iets op  
2  LV stap op plaats, til RV iets op  
3  RV spring opzij  
&  LV sluit aan, til RV iets op  
4  RV stap op plaats, til LV iets op  
5  LV ½ draai rechtsom, stap achter en 
  trek R knie op  
6  RV stap naast LV 
7  R+L spring voeten uit elkaar  
&  R+L spring voeten bij elkaar  
8  R+L spring voeten uit elkaar  
 
 
 

 
 
1  RV schop opzij (hak opzij duwend,  
  als bij karate)  
2  RV stap voor  
3  R+L ½ draai linksom 
4  RV stap voor  
5  R+L ½ draai linksom 
6  RV stap schuin rechts voor  
7  LV sleep naast RV  
&  LV til hak op  
8  LV stap schuin links voor 
 
Begin opnieuw 
 


