
DECK 51 
Two wall line dance 

 
 
 STEP LOCK STEP TWICE, ROCK & STEP STEP LOCK STEP TWICE, ROCK &S TEP 
  1&2 RV stap voor & LV lock achter RV, RV stap voor 
  3&4 LV stap voor & RV lock achter RV, LV stap voor 
  5&6 RV rock voor & rock terug op LV, RV stap achter 
  7&8 LV stap achter & RV lock voor LV, LV stap achter 
  9&10 RV stap achter & LV lock voor LV, RV stap achter 
11&12 LV rock achter & rock terug op RV, LV stap voor 
 
 SIDE MAMBO TWICE, SIDE CROSS SIDE, JAZZ BOX 1/4 TURN STEP LOCK STEP TWICE  
13&14 RV rock rechts opzij & rock terug op LV, RV kruis voor LV 
15&16 LV rock links opzij & rock terug op RV, LV kruis voor RV 
17&18 RV stap rechts opzij & LV kruis voor RV, RV stap rechts opzij 
19&20 LV kruis voor RV & RV stap achter, LV 1/4 draai linksom, stap voor 
21&22 RV stap voor & LV lock achter RV, RV stap voor 
23&24 LV stap voor & RV lock achter RV, LV stap voor 
 
 SIDE CROSS SIDE, JAZZ BOX 1/4 TURN STEP LOCK STEP TWICE 
25&26 RV stap rechts opzij & LV kruis voor RV, RV stap rechts opzij 
27&28 LV kruis voor RV & RV stap achter, LV 1/4 draai linksom, stap voor 
29&30 RV stap voor & LV lock achter RV, RV stap voor 
31&32 LV stap voor & RV lock achter RV, LV stap voor 
 
 TOE STRUT x 4 OUT OUT IN IN  
    &33 & RV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &34 & LV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &35 & RV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &36 & LV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &37 & RV stap rechts naar buiten, LV stap links naar buiten 
    &38 & RV stap terug naar binnen, LV stap terug naar binnen 
 
 STEP CLAP 1/2 TURN CLAP x 3 
    &39 & RV stap voor, Klap 
    &40 & Draai 1/2 linksom, Klap 
    &41 & Draai 1/2 rechtsom, Klap 
    &42 & Draai 1/2 linksom, Klap 
 
 TOE STRUT x 4 OUT OUT IN IN  
    &43 & RV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &44 & LV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &45 & RV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &46 & LV stap op teen voor, zet hiel neer 
    &47 & RV stap rechts naar buiten, LV stap links naar buiten 
    &48 & RV stap terug naar binnen, LV stap terug naar binnen 
 
 STEP CLAP 1/2 TURN CLAP x 3 
    &49 & RV stap voor, Klap 
    &50 & Draai 1/2 linksom, Klap 
    &51 & Draai 1/2 rechtsom, Klap 
    &52 & Draai 1/2 linksom, Klap 
 
 TOUCH OUT IN OUT BEHIND SIDE IN FRONT TW ICE  
53&54 RV tik met teen rechts opzij & tik naast LV, RV tik met teen rechts opzij 
55&56 RV kruis achter LV & LV stap links opzij, RV kruis voor LV 
57&58 LV tik met teen links opzij & tik naast RV, LV tik met teen links opzij 
59&60 LV kruis achter RV & RV stap rechts opzij, LV kruis voor RV 
 
 JAZZ BOX 1/2 TURN TOUCH HOLD TWICE  
61&62 RV kruis over LV & LV stap achter, RV 1/2 draai rechtsom, stap voor 
&63-64 & LV zet naast RV, RV tik met teen rechts opzij, Rust 
65&66 RV kruis over LV & LV stap achter, RV 1/2 draai rechtsom, stap voor 
&67-68 & LV zet naast RV, RV tik met teen rechts opzij, Rust 
 
  1&2 Begin opnieuw 

Z.O.Z. 



 
 
 
 TAG 
1. Bij de 3e muur (je kijkt dan naar de voormuur), laat je het eerste deel van de dans weg en start je met de “toe struts”.   
2. Ga door tot het einde van die muur en i.p.v. 2x turning jazz boxes te doen, doe je er 3; dus je eindigt dan naar de 
achtermuur. Start nu de dans opnieuw bij de achtermuur. 
3. Aan het einde van de 4e muur dans je 4 turning jazz boxes. Dan kijk je weer naar de voormuur. 
Vanaf dit punt geen wijzigingen meer – blijf gewoon doordansen tot de muziek stopt. 
***Met ander woorden: 

3e muur start met “toe struts” en eindigt met 3 “turning jazz boxes” 
4e muur eindigt met 4 “turning jazz boxes” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choreografie: Edward Lawton & Malcom White 
Vertaling: Charlie One Horse Dancers 
Nivo: 2 
Muziek als voorbeeld: 
Flowers On The Wall  by Eric Heatherly 
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