
DOCTOR, DOCTOR 
Choreograaf...: Masters In Line  
Niveau……….: Intermediate 
Tempo……….: 143 BPM 
Counts……….: 80 
Bron…………: LSCD 
Dans…………: 4 Wall Line Dance 
Muziek………: Bad Case Of Loving You / Robert Palmer 
CD…………...: The best of Robert Palmer te bestellen bij www.bn.com 
 

Workshop The Lone Star Country Dancers Deurne  12 juni 2004. Website. http://members.chello.nl/m.aben 
 

Walks forward x3 with kick, walks back x3 with 
touch. 
1-2 RV stap voor, LV stap voor 
3-4 RV stap voor, LV kick voor 
5-6 LV stap achter, RV stap achter 
7-8 LV stap achter, RV tik naast LV 
 
Stomp right, swivel heel, toe, heel, stomp left, 
swivel heel, toe, heel. 
9-10 RV stamp schuin voor, draai L hak in 
11-12 draai L teen in, draai L hak in 
13-14 LV stamp schuin links voor, draai R hak in 
15-16 draai R teen in, draai R hak in 
 
Jump back and clap x4. 
&17-18 RV stap iets achter, LV sluit aan, klap 
&19-24 herhaal deze stappen 3 maal  
 
Rolling vine to right, touch, rolling vine to left, 
touch. 
25-28 Maak een hele draai rechtsom R,L,R, tik LV 
naast RV 
29-32 maak een hele draai linksom L,R,L, tik RV 
naast LV ( Restart tweede muur 3.00 uur, Restart 
& Tag vijfde muur  9.00 uur) 
 
Right shuffle, step ½ turn, left shuffle, step ¾ 
turn. 
33&34  shuffle voor R,L,R 
35-36 LV stap voor, draai ½ rechtsom 
37&38 shuffle voor L,R,L 
39-40 RV stap voor, draai ¾ draai linksom 
 
Right side shuffle, rock back, left side schuffle, 
rock back. 
41&42 shuffle rechts opzij R,L,R 
43-44 LV rock achter RV, RV gewicht terug 
45&46 Shuffle links opzij L,R,L 
47-48 RV rock achter LV, LV gewicht terug 
 
 
 
 

 
Monterey turns x2 
49-50 RV tik opzij, draai ½ rechtsom en RV sluit 
naast LV 
51-52 LV tik opzij, LV sluit naast RV 
53-56 Herhaal 49-52 
 
Turning heel and toe syncopation. 
57&58 RV tik hak voor, RV sluit naast LV, LV tik 
teen achter 
&59 Draai ¼ L en LV sluit naast RV, RV tik teen 
achter 
&60 RV sluit naast LV, LV tik hak voor 
&61 LV sluit naast RV, RV tik hak voor 
&62 RV sluit naast LV, LV tik teen achter 
&63 Draai ¼ L en LV sluit naast RV, RV tik teen 
achter 
&64 RV sluit naast LV, LV tik hak voor 
Optie: doe 8 heel switches en maak een ½ draai 
linksom. 
 
& stomp slow ½ turns x2. 
&65 LV sluit naast RV, RV stamp voor 
66-68 maak in 3 heel bounches ½ draai linksom 
&69 LV sluit naast RV, RV stap voor 
70-72 maak in 3 heel bounches ½ draai linksom 
 
Stomp, stomp, clap, clap, hands on hips, hip roll. 
73-74 RV stamp opzij, LV stamp opzij 
75-76 klap in handen, klap in handen 
77-78 rechter hand op heup, linker hand op heup 
79-80 rol heupen van  rechts naar links 
 
Restart: na 32 tellen in de tweede muur  begin de 
dans opnieuw 
 
Tag & Restart:na 32 tellen in de vijfde muur de 
volgende vier tellen 
1-2 RV stap opzij en linker knie naar binnen, 
gewicht op LV en rechter knie naar binnen 
3-4 herhaal 1-2  
en begin de dans opnieuw 
 


