
 
Just A Dance 
Choreograaf : Paulette Hylands 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : Intro 32 tellen – begin bij zang  
Muziek  : "Just A Dance" by Deborah Cox 
Bron  :  
 
Step Forward, Slide Back, Step, Scuff Right, 
Step Feet Out R, L, Knee Fans  
1 RV  stap voor en buig iets door de  
  knie (L-been blijft gestrekt) 
2 RV  sleep terug naar LV 
3 RV  stap naast LV 
4 LV  stap voor 
als de RV naast de LV wordt gesleept wordt de  
R knie gestrekt en de L-knie langzaam naar voor 
geduwd – hierbij komt de L hak van de vloer af 
5 RV  scuff voor 
& RV  stap rechts opzij 
6 LV  stap links opzij 
& L+R draai beide knieën naar buiten 
7 L+R draai beide knieën naar binnen  
& L+R draai beide knieën naar buiten  
8 L+R draai beide knieën naar binnen 
 
Kick Ball Point, Pivot ¼ Left, Pivot Half ½ 
Right, Flick, Mashed Potato, Hitch, Step 
1 RV  schop voor 
& RV  stap naast LV 
2 LV  tik links opzij 
3  op bal RV ¼ draai linksom,  
  tenen van LV wijzen naar opzij 
4  op bal RV ½ draai rechtsom en  
  flick hierbij LV naar achter 
5 LV  stap voor met hak naar binnen  
  gedraaid en draai R-hak naar  
  binnen 
& RV draai hak naar buiten en flick  
  hierbij L-hak naar links opzij  
6 LV  stap achter met hak naar binnen 
  gedraaid en draai R-hak naar  
  binnen 
& LV swivel hak naar buiten en flick  
  R-hak naar rechts opzij  
7 RV  stap achter met hak naar binnen 
  gedraaid en draai L-hak naar  
  binnen 
& LV hitch en swivel R-hak naar  
  buiten 
8 LV  stap naast RV en RV swivel hak 
  terug 
 
 
 

 
Walks With Shoulder Lifts, Step Forward, 
Kick Ball Point, Hitch 
1 RV  stap voor 
&  til R schouder omhoog 
2  til L schouder omhoog 
&  til R schouder omhoog 
3 LV  stap voor en laat L schouder  
  zakken 
&  til L schouder omhoog 
4  til R schouder omhoog 
  til L schouder omhoog 
5 RV  stap voor en laat L schouder  
  zakken 
6 LV  schop voor 
& LV  stap naast RV 
7 RV  tik rechts opzij 
8 RV hitch 
 
Side Step, Point, ¼ Right, Point, ¼, Point, Step 
Down, Touch, 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV  tik diagonaal links voor 
3 LV  stap met ¼ draai rechtsom 
4 RV  tik voor 
5 RV  stap met ¼ draai rechtsom 
6 LV  tik diagonaal links voor 
7 LV  schop opzij 
& LV  stap naast RV 
8 RV  tik aan naast LV 
 
Begin opnieuw 
 


