
Muddy Waters
Choreograaf : Darren Bailey
Soort Dans : 1 wall phrased line dance
Niveau : Advanced
Tellen : deel A 32, deel B 32, tag 16
Dansvolgorde : Tag, A, B, Tag, A, B, B24, Tag8*, B, Tag3
Info : Intro 8 tellen
Muziek : "Muddy Waters" by LP

TAG
Side Hold (raise hands and lower head, hands
down and head up), Basic NC, Full Pirouette Turn
1 RV stap opzij
2-3 rust
1-3: Met de handpalmen naar boven en de ellebogen
gebogen, breng handen van de zijkant naar de
schouders, maak vuisten en laat het hoofd zakken
4 duw armen omlaag, hoofd omhoog
5 RV grote stap opzij
6 LV rock gekruist achter
& RV gewicht terug
7 LV ¼ linksom, stap voor en hitch RV
8 RV ¾ linksom, stap opzij [12]
Note Tag8*
Indien slechts 8 tellen van tag worden gedanst, eindig
dan met RV tik naast om deel B te kunnen starten

Side Hold (raise hands and lower head, hands
down and head up), Basic NC, Full Pirouette Turn
1 RV stap opzij
2-3 rust
1-3: Met de handpalmen naar boven en de ellebogen
gebogen, breng handen van de zijkant naar de
schouders, maak vuisten en laat het hoofd zakken
4 duw armen omlaag, hoofd omhoog
5 RV grote stap opzij
6 LV rock gekruist achter
& RV gewicht terug
7 LV ¼ linksom, stap voor en hitch RV
8 RV ¾ linksom, stap opzij [12]

DEEL A
Sailor, Behind, ¼ Turn L, Scuff/Hitch, Press,
Twist x2, Kick, Back, Toe Twist x2, Push
1 LV kruis achter
& RV stap naast
2 LV stap opzij
& RV kruis achter
3 LV ¼ linksom, stap voor
& RV scuff
a RV hitch
4 RV duw voor
5 RV draai hak rechts
& RV draai terug
6 RV kick voor
& RV stap achter
7 LV ¼ rechtsom, draai tenen rechts
& RV ¼ rechtsom, draai tenen rechts
8 LV duw achter
&8: strek beide handen voor, palmen naar voor

Sweep, Behind, Side, Cross, ¼ L Side, Close, Walk
Fwd x2, Out, Rock, Recover, Push
1 RV stap achter en sweep LV achter
2 LV kruis achter
& RV stap opzij
3 LV kruis over
& RV ¼ linksom, stap opzij
4 LV sluit
5 RV stap voor
6 LV stap voor
& RV stap opzij (out)
7 LV rock opzij
& RV gewicht terug
8 LV grote stap opzij
7&8: kruis armen voor borst, handen opzij op
hoofdhoogte, duw armen opzij

Sweep, Cross, Hinge ½ L, Hold/Arms, Sweep,
Cross, Close, Sweep, Cross, Close
1 RV stap voor en sweep LV voor
2 LV kruis over
& RV ¼ linksom, stap achter
3 LV ¼ linksom, stap opzij, breng L hand

op R schouderhoogte, palm opzij
& L arm naar L schouder
a L arm naar boven op hoofdhoogte
4 duw met L hand hoofd opzij
& hoofd en hand terug
5 RV stap voor en sweep LV voor
6 LV kruis over
& RV sluit aan
7 LV stap voor en sweep RV voor
8 RV kruis over
& LV sluit aan

¼ L Side, Slow Push, 1¼ Volta Turn R, Rock to L
Fwd Diagonal, Recover, Behind, Rock to R Back
Diagonal, Recover, ½ Turn L
1 RV ¼ linksom, rock opzij
2 duw R hand voor de borst naar

links en draai lichaam mee
& LV gewicht en hand terug
3 RV ½ rechtsom, stap voor
& LV sluit aan
a RV ½ rechtsom, stap voor
4 LV sluit aan
& RV ¼ rechtsom, kruis over
5 LV rock links voor
6 RV gewicht terug
& LV kruis achter
7 RV rock rechts achter
8 LV ½ linksom, gewicht terug

naar blad 2



blad 2  -  vervolg 'Muddy Waters'

DEEL B
Diamond ½ R, Full Turn R/Sweep, Sweep
1 RV stap opzij
2 LV  rechtsom, stap voor
& RV stap voor
3 LV  rechtsom, grote stap opzij
4 RV  rechtsom, stap achter
& LV  rechtsom, stap achter
5 RV ¼ rechtsom, stap voor
6 LV stap voor
& L+R ½ draai rechtsom
7 LV ½ rechtsom, stap naast en sweep

RV voor
8 RV stap achter en sweep LV achter
& LV kruis achter [9]

Diamond ½ R, Full Turn R/Sweep, Sweep
1 RV stap opzij
2 LV  rechtsom, stap voor
& RV stap voor
3 LV  rechtsom, grote stap opzij
4 RV  rechtsom, stap achter
& LV  rechtsom, stap achter
5 RV ¼ rechtsom, stap voor
6 LV stap voor
& L+R ½ draai rechtsom
7 LV ½ rechtsom, stap naast en sweep

RV voor
8 RV stap achter en sweep LV achter
& LV kruis achter [6]

Side, Rock Across Recover, Rolling Vine, Cross,
Rock Side Recover, Cross, Hinge ½ L
1 RV stap opzij
2 LV rock gekruist over
& RV gewicht terug
3 LV ¼ linksom, stap voor
& RV ½ linksom, stap achter
4 LV ¼ linksom, stap opzij
5 RV kruis over
6 LV rock opzij
& RV gewicht terug
7 LV kruis over
& RV ¼ linksom, stap achter
8 LV ¼ linksom, stap opzij

 L Brush, Brush Back,  R Side Stomp, Heel
Grind, Snap, Walk x2 ¼, Run x 4 (½ Turn L)
1 RV  linksom, brush voor
& RV brush achter
2 RV  rechtsom, stamp opzij
3 LV stap op hak gekruist over, tenen

rechts
& RV ¼ linksom, draai L tenen links en

stap achter
4 LV stap naast en knip vingers opzij en

kijk rechts
5 RV stap voor
6 LV ¼ linksom, stap voor
7 RV  linksom, stap voor
& LV  linksom, stap voor
8 RV  linksom, stap voor
& LV  linksom, stap voor


