
 
41 Ford 
Choreograaf : William Sevone 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 28 
Info  : 158 Bpm begin op het woord 'A' (a look a there) 
Muziek  : "Something Else" by Eddie Cochran 
Bron  :  
 
 
2x Side Heel Touch With Expression, 
Together, Double Toe Fan 
1 RV tik hak rechts opzij (teen wijst  
  naar rechts) 
2 RV stap naast LV 
3 RV (met gewicht op hak) draai teen 
  naar rechts  
4 RV draai teen terug 
5 LV tik hak links opzij (teen wijst  
  naar links) 
6 LV stap naast RV 
7 LV (met gewicht op hak) draai teen 
  naar rechts 
8 LV draai teen terug 
 
Chassé Right, ¼ Right Step Fwd With 
Expression, Hitch & Step, Shuffle Bkw, ½ 
Right Step Fwd, Together 
1 RV stap rechts opzij 
& LV stap naast RV 
2 RV stap rechts opzij 
3 LV ¼ rechtsom (leun naar achter),  
  stap voor 
4 RV hitch knie en zet voet neer 
5 LV stap achter 
& RV sluit aan 
6 LV stap achter 
7 RV ½ rechtsom, stap voor 
8 LV stap naast RV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4x Hip Bumps With Expression, 2x ¼ Turn 
Bkw, Rock With Expression, ¼ Turn Side 
Step 
1  (met handen op de heupen) bump 
  heupen naar links (draai hoofd  
  naar links) 
2  (met handen op de heupen) bump 
  heupen naar rechts (draai hoofd 
  naar rechts)  
3  (met handen op de heupen) bump 
  heupen naar links (draai hoofd  
  naar links) 
4  (met handen op de heupen) bump 
  heupen naar rechts (draai hoofd 
  naar rechts)  
5 RV ¼ rechtsom, rock achter en lift  
  met L duim over L schouder en 
  kijk hierbij over de L schouder 
6 RV ¼ linksom, stap rechts opzij 
7 LV ¼ linksom, rock achter en lift  
  met R duim over R schouder en 
  kijk hierbij over de R schouder 
8 LV ¼ rechtsom, stap links opzij 
 
¼ Left Sailor Step, ¼ Left Fwd Sailorstep 
1 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap links opzij 
2 RV stap rechts opzij met ¼ draai  
  linksom 
3 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap rechts opzij 
4 LV stap voor met ¼ draai linksom 
 
 
Begin opnieuw 
 
 


