
Push 
Choreograaf : Kim Thijssens 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : 32 
Info  :     
Muziek  : “Push” by Prince & The New Power Generation 
Bron  : DCWDA 
 
Cockroach Shuffle ¼ CW, Scoot Revolution ¾ 
CW, Turn ¼ CW Turn Revolution ¾ CW 
1 RV 'duw' voor 
2 RV stap achter, draai ¼ CW 
3 LV stap opzij 
& RV sluit 
4 LV stap opzij (gewicht op LV) 
5 LV scoot ¼ CW revolution en  
  daarbij RV achter omhoog 
& LV scoot ¼ CW revolution en  
  daarbij RV achter omhoog 
6 LV scoot ¼ CW revolution en  
  daarbij RV achter omhoog 
7 LV draai ¼ CW door en stap RV  
  opzij  
8 RV draai ¾ CW door en stap LV  
  achter 
 
In Out Scoot, Toe Touches, Step 
1 RV tik naast LV 
2 RV tik opzij 
3 RV stap opzij 
& RV scoot naar rechts (houd hierbij  
  LV gestrekt opzij in de lucht) 
4 RV scoot naar rechts (houd hierbij  
  LV gestrekt opzij in de lucht) 
5 LV tik schuin achter RV 
6 LV tik schuin links voor 
7 LV tik schuin achter RV 
8 LV stap schuin links voor 
 
Skate Steps, Knee Claps, Scoots 
& RV veeg langs LV schuin rechts voor 
1 RV stap schuin rechts voor 
& LV veeg langs RV schuin rechts voor 
2 LV stap schuin links voor 
& RV veeg langs LV schuin rechts voor 
3 RV stap schuin rechts voor 
& LV veeg langs RV schuin rechts voor 
4 LV stap schuin links voor 
&  klap handen voor 
5  trek R knie op en klap handen  
  onder deze knie  
&  klap handen voor 
6  trek L knie op en klap handen  
  onder deze knie  
&  klap handen voor 
7  plaats handen achter hoofd 
&  scoot op beide benen voor 
8  scoot op beide benen voor 
 

 
Pivot Turn ½ CCW, Hops Fwd, Step ¼ Turn 
CW, Step 
1 RV stap voor 
2 R+L draai ½ CCW 
& RV stap voor 
3 LV sluit bij en buig knieën 
4  strek knieën 
& RV stap voor 
5 LV sluit bij en buig knieën 
6  strek knieën 
7 RV stap voor 
8 LV draai ¼ CW en stap voor 
 
 
CW   = clockwise (met de klok mee) 
CCW = counter clockwise (tegen klok in) 
 
 
Enjoy! 


