
 
Back When 
Choreograaf : Cato Larsen  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 32 
Info  : 136 Bpm  
Muziek  : “Back When” by Tim MGraw    CD: Live like you were dying  
Bron  :  
 
Rock forward & back with Claps. 
1 RV  rock voor 
2 LV rock terug 
3 RV  rock achter en klap in de handen 
4 LV rock terug en klap in de handen 
5 RV  rock voor 
6 LV rock terug 
7 RV  rock achter en klap in de handen 
8 LV rock terug en klap in de handen 
 
Right Grapevine, Point, 1/4 turn, Hitch, Side, 
1/4 turn & Hitch. 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap gekruist achter RV 
3 RV  stap rechts opzij 
4 LV  tik teen links opzij 
5 LV ¼ draai linksom en stap voor 
6 RV hitch knie 
7 RV  stap rechts opzij 
8 LV ¼ draai linksom en hitch knie  
 
Side, 1/4 Monterey Turn, Cross, Point, Cross, 
Point. 
1 LV  stap links opzij 
2 RV  tik teen rechts opzij 
3 RV ¼ draai rechtsom en stap naast  
  LV 
4 LV  tik teen links opzij 
5 LV  stap gekruist voor RV 
6 RV  tik teen rechts opzij 
7 RV  stap gekruist voor LV 
8 LV  tik teen links opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hop forward & back with Claps. 
& LV  stap voor 
1 RV  stap naast LV  (voeten   
  schouderbreedte uit elkaar) 
2  klap in de handen 
& RV  stap achter 
3 LV  stap naast RV (voeten   
  schouderbreedte uit elkaar) 
4  klap in de handen 
& RV  stap voor 
5 LV  stap naast RV (voeten   
  schouderbreedte uit elkaar) 
& RV  stap voor 
6 LV  stap naast RV (voeten   
  schouderbreedte uit elkaar) 
& RV  stap voor 
7 LV  stap naast RV (voeten   
  schouderbreedte uit elkaar) 
8  klap in de handen 
 
Begin opnieuw 
 


