
Billy’s Walk 
Choreograaf :  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 40 
Info  :   
Muziek  : "A Little Bit Is Better Than Nada" by Texas Tornados 
Bron  :  
 
Side-Steps, Touch (2x) 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap naast RV 
3  RV  stap rechts opzij 
4  LV  tik teen naast RV 
5           LV  stap links opzij 
6           RV  stap naast LV 
7           LV  stap links opzij 
8           RV  tik teen naast LV 
  
Side-Steps, Touch (2x) 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap naast RV 
3 RV  stap rechts opzij 
4  LV  tik teen naast RV 
5  LV  stap links opzij 
6   RV  stap naast LV 
7  LV  stap links opzij 
8 RV  tik teen naast LV 
  
Walk-Steps, Hitch With Lift Arm (2x) 
1          RV  stap achter 
2          LV  stap achter 
3          RV  stap achter 
4          LV  trek knie op, maak een ‘lift’- 
  beweging met de handen 
5          LV  stap voor 
6          RV  stap voor 
7          LV  stap voor 
8          R+L spring ¼ draai linksom  
 
Hip-Bumps With Arms  
1           duw heupen rechts, strek R arm 
  omhoog 
2           duw heupen links, strek L arm  
  omhoog 
3           duw heupen rechts, strek R arm 
  omhoog 
4           duw heupen links, strek L arm  
  omhoog 
5           duw heupen rechts 
6           duw heupen links, maak met  
  beide handen een rol-beweging  
  naar rechts 
7           duw heupen rechts 
8           duw heupen links, maak met  
  beide handen een rol-beweging  
  naar rechts 
  

 
Hip-Bumps With Arms  
1           duw heupen rechts, strek R arm 
  omhoog 
2           duw heupen links, strek L arm  
  omhoog 
3           duw heupen rechts, strek R arm 
  omhoog 
4           duw heupen links, strek L arm  
  omhoog 
5           duw heupen rechts 
6           duw heupen links, maak met  
  beide handen een rol-beweging  
  naar rechts 
7           duw heupen rechts 
8           duw heupen links, maak met  
  beide handen een rol-beweging  
  naar rechts 
  
Begin opnieuw 
 
 


