
 

BLACK & WHITE RAG 
Four wall line dance 

 
 
 
 FORWARD, HOLD & CLAP, SIDE, HOLD & CLAP, 
 BACK, HOLD & CLAP, SIDE, HOLD & CLAP 
  1./ RV stap voor 
  2./ rust & klap rechts boven het hoofd 
  3./ LV stap links opzij (schouderhoogte) 
  4./ rust & klap links boven het hoofd 
  5./ RV stap achter 
  6/ rust & klap rechts naast de heup 
  7./ LV stap links opzij (schouderbreedte) 
  8./ rust & klap links naast de heup (gewicht op LV) 
 
 STOMP, KNEE SLAP, 1/4 TURN, HOLD, 
 SIDE STEP, DRAG, TOUCH 
  9./ RV stap naast LV 
10./ RV buig en strek R-knie, tik R-hand op R-dij 
11./ RV stap voor 1/4 naar rechts 
12./ rust 
13./ LV grote stap links opzij 
14-16 RV sleep naast LV 
Optionele hoedbeweging: op tel 13-16, neem hoed af met R-hand en 
beweeg deze langzaam van rechts naar links en zet hoed weer op bij tel 16 
 
 HEEL TAP, HOLD, DIAGONAL POINT, HOLD, 
 FORWARD, HOLD, SIDE POINT, HOLD 
17./ RV tik voor LV 
18./ rust & klik vingers van beide handen 
19./ RV tik teen 45o rechts achter (4:00 uur) 
20./ rust & klik vingers van beide handen 
Styling: op tel 19-20, leun lichaam naar voren naar 10:00 uur 
21./ RV stap voor LV 
22./ rust & klik vingers van beide handen 
23./ LV tik teen naar links 
24./ rust & klik vingers van beide handen 
Optionele hoed beweging: op tel 24, pak de hoedrand aan de 
linkervoorkant en kijk naar links 
 
  
 HEEL TAP, HOLD, DIAGONAL POINT, HOLD, 
 FORWARD, HOLD, SIDE POINT, HOLD 
25./ LV tik voor RV 
26./ rust & klik vingers van beide handen 
27./ LV tik teen 45o links achter (7:00 uur) 
28./ rust & klik vingers van beide handen 
Styling: op tel 27-28, leun lichaam naar voren naar 2:00 uur 
29./ LV stap voor RV 
30./ rust & klik vingers van beide handen 
31./ RV tik teen naar rechts 
32./ rust & klik vingers van beide handen 
Optionele hoedbeweging: op tel 32, pak de hoedrand aan de 
rechtervoorkant en kijk naar rechts 
 
 
 
Choreografie: Evelyn Khinoo 
Nivo: 2 
Muziek als voorbeeld: 
Wear My Ring Around Your Neck  by Ricky van Shelton 
BPM: 219 
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