
Kyle’s posse 
Borger-Odoorn 

Lay down and dance 
 
Choreograaf : Fiona Murray (IRL), Roy Hadisubroto (NL) October 2016 

Type dans : 4-wall line dance 

Niveau : Intermediate 

Tellen : 32 

Tempo :  

Muziek : Baby, lay down and dance, Garth Brooks 

Bron : Copperknob.co.uk

 
Intro 32 tellen. 

 

DOROTHY STEP, EXTENDED LOCKSTEP, 

SYNCOPATED JAZZBOX, ¼ TURN R 

1 RV stap diagonaal rechtsvoor 

2 LV stap gekruist achter RV 

& RV stap diagonaal rechtsvoor 

3 LV stap diagonaal linksvoor 

& RV stap gekruist achter LV 

4 LV stap diagonaal linksvoor 

& RV stap gekruist achter LV 

5 LV stap diagonaal linksvoor 

6 RV stap gekruist voor LV 

7 LV stap achter 

& RV draai ¼ rechtsom en stap naast LV 

8 LV stap gekruist voor RV  3 

 

POINT, CROSS, POINT, CROSS, HEEL SWITCHES, 

SWIVEL 

1 RV tik rechts opzij 

2 RV stap gekruist voor LV 

3 LV tik links opzij 

4 LV stap gekruist voor RV 

5 RV tik hak voor 

& RV stap naast LV 

6 LV tik hak voor 

& LV stap naast RV 

7 RV tik teen voor 

&  draai beide hakken naar rechts 

8  draai beide hakken terug en zet neer (gewicht op  

 LV)  3 

 

TOUCH BACK, 1/2 TURN R, STEP, ¼ TURN R, SIDE 

MAMBO CROSS 2X, HEEL JACK, BALL STEP 

1 RV tik teen achter 

2 RV draai ½ rechtsom en zet RV neer  9 

3 LV draai ¼ rechtsom en rock links opzij 

& RV gewicht terug op RV 

4 LV stap gekruist voor RV 

5 RV rock rechts opzij 

& LV gewicht terug op LV 

6 RV stap gekruist voor LV 

& LV stap links opzij 

7 RV tik hak diagonaal rechtsvoor 

& RV stap naast LV op bal van de voet 

8 LV stap voor  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSH, HITCH, STEP BACK, BRUSH, HITCH, STEP 

BACK, 1/4 TURN R, KNEE POPS 3X 

1 RV schuif met bal van de voet over de vloer  

 naar voor 

& RV til knie iets op (maak evt. een ‘hop’ naar  

 achter op je LV) 

2 RV stap achter  

3 LV schuif met bal van de voet over de vloer  

 naar voor 

& LV til knie op (maak evt. een ‘hop’ naar  

  achter op je RV) 

4 LV stap achter 

5 RV draai ¼ rechtsom en stap rechts opzij    3 

6  til hakken van de vloer, duw beide knieën  

  iets naar voor en zet hakken weer neer 

7  til hakken van de vloer, duw beide knieën  

  iets naar voor en zet hakken weer neer 

8  til hakken van de vloer, duw beide knieën  

  iets naar voor en zet hakken weer neer 

 

TAG 

SHUFFLES 2X, 1/2 TURN, KICK BALL CHANGE 

1&2  shuffle naar voor R/L/R 

3&4  shuffle naar voor L/R/L 

5 RV stap voor 

6 LV draai ½ linksom en stap voor 

7 RV schop voor 

& RV stap naast LV op bal van de voet 

8 LV stap naast RV 

 

VOLGORDE VAN DE DANS  

Dans 1x, tag 2x, dans 1x, tag 2x, dans 2x, tag 1x, dans 3x, tag 

3x. 

 

FINISH 

Bij de allerlaatste tag de 1/2 draai vervangen door een 1/4 draai 

zodat je op  12 uitkomt. 

 

BEGIN OPNIEUW 

 

Veel plezier! 

 


