
JUMP IN THE LINE 
Beschrijving: 1 wall (line or contra)                        Nivo: newcomer          Dansnummer: 113      
Muziek: “Jump in the Line”, (Radio Edit) by SIR             Tempo: 112 BPM 
Choreografie: Ron Welters & Roy Verdonk 
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Do - si - do   
1   RV stap voor 
2   LV stap voor 
3   RV stap voor 
4   LV stap voor 
 
5   RV stap achter 
6   LV stap achter 
7   RV stap achter 
8   LV stap achter 
 
9-16  herhaal  1-8 
 
V step - paddle turn (4x)  
17  RV stap schuin rechts voor 
18  LV stap schuin links voor 
19  RV stap terug 
20  LV stap terug (sluit) 
 
21  RV stap voor op de bal van de voet 
en  LV draai ¼ linksom 
22  RV stap voor op de bal van de voet 
en  LV draai ¼ linksom 
23  RV stap voor op de bal van de voet 
en  LV draai ¼ linksom 
24  RV stap voor op de bal van de voet 
en  LV draai ¼ linksom 
 
25-32  herhaal  17-24 
 
Rolling vine - clap    
33  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
34  LV draai ½ rechtsom, stap achter 
35  RV draai ¼ rechtsom, stap opzij 
36  LV tik naast, klap 
 
37  LV draai ¼ linksom, stap voor 
38  RV draai ½ linksom, stap achter 
39  LV draai ¼ linksom, stap opzij 
40  RV tik naast, klap 
 
41-48  herhaal  33-40 
 
Jump forward - jump back - mambo  
en  RV stapje voor 
49  LV stapje voor 
50  rust 
en  RV draai ¼ linksom, stapje achter 
51  LV stapje achter 
52  rust 
 
53  RV rock opzij 
en  LV gewicht terug 
54  RV sluit 
55  LV rock opzij 
en  RV gewicht terug 
56  LV sluit 
 
en 57-64  herhaal  en 49-56 
en 65-72  herhaal  en 49-56 
en 73-80  herhaal  en 49-56 

 
Party (polonaise) 
81  RV draai ¼ rechtsom, stap voor 
82  LV stap voor   
83  RV stap voor  
84  LV stap voor 
85  RV stap voor 
86  LV stap voor 
87  RV stap voor 
88  LV draai ½ linksom, stap voor  
 
89  RV stap voor  
90  LV stap voor 
91  RV stap voor 
92  LV stap voor 
93  RV stap voor 
94  LV stap voor 
95  RV stap voor 
96  LV draai ½ linksom stap voor 
 
97-111  herhaal  89--95   
112  LV draai ¼ rechtsom, stap voor 
  
Begin opnieuw 
 
 
Bridge: (Tijdens 3e keer)  
na tel 4 -12 - 20 heb je 4 extra tellen in de 
muziek, zwaai hier met de armen in de lucht: 
links - rechts - links - rechts. 
 
 
 


