
Rowdy 
Choreograaf  : Robin Madeley 
Soort Dans  : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced   
Tellen   : 32 
Info   :   
Muziek  : "Showdown" by Jody Lei 
Bron   :  
 
Switch (R) & Switch (L) & Cross Unwind 
(Anticlockwise), Kick & Side, Strongman 
1 RV tik teen rechts opzij 
& RV stap naast LV 
2 LV tik teen links opzij 
& LV stap naast RV 
3 RV stap gekruist voor LV 
4 R+L ¾ draai linksom (gewicht op LV) 
5 RV schop voor 
& RV stap naast LV 
6 LV stap links opzij  

(gewicht op beide voeten) 
Optie: kijk schuin links 
7 RV duw R knie naar buiten 
8 LV duw L knie naar buiten  

(op het woord Rowdy in het refrein) 
Optie 7-8: strek armen als volgt: bovenarmen opzij en 
parallel met de vloer (T-vorm), laat armen zakken 
parallel met het lichaam (sterke man positie), 
Handen zijn plat, wijzen naar de vloer, de palmen 
naar achter. 
Til tijdens deze tellen de schouders omhoog en omlaag 
tegelijk met de knee pops – knik eventueel ook met het 
hoofd 
 
Cross-Rock, & Cross Turn, Sailor Step, Hold, 
Twist-Twist 
1 RV rock gekruist voor LV 
2 LV gewicht terug 
& RV stap naast LV 
3 LV stap gekruist voor RV 
4 RV ¼ draai linksom, stap achter 
5 LV stap gekruist achter LV 
& RV stap rechts opzij 
6 LV stap op de plaats 
7  rust 
& R+L draai hakken naar links 
8 R+L draai hakken naar het midden 
 
& Cross, Rock-And-Cross, Kick, Rock, Turn, Step, 
Heel 
& LV gewicht op LV 
1 RV stap gekruist voor LV 
2 LV rock links opzij 
& RV gewicht terug 
3 LV stap gekruist voor RV 
4 RV schop rechts opzij  
Optie: Leun met bovenlichaam naar links 
5 RV rock achter 
6 LV gewicht terug met ¼ rechtsom 
7 RV stap voor 
8 LV tik hak voor 
Optie 7-8: strek armen boven het hoofd met palmen 
naar boven en duw met de handen omhoog, en nog 
een keer omhoog (duw het dak omhoog) 
 

 
& Point, Hold, & Coaster Step, Step ¾, Slide, 
Together 
& LV stap naast RV 
1 RV tik teen voor  
leun met bovenlichaam naar achter 
2  rust 
& RV stap naast LV 
3 LV stap achter 
& RV stap naast LV 
4 LV stap voor 
Optie &3&4: RV stap naast LV, LV schop achter, LV 
stap voor)  
5 RV stap voor 
6 R+L ¾ draai linksom (gewicht op LV) 
7 RV grote stap rechts opzij 
8 LV sleep naast RV (gewicht op LV) 
 
Begin opnieuw 
 
Tag:  
Wordt gedanst aan het einde van de 1e en 3e muur: 
Side-Strut, Cross Strut, Rock, Rock, Behind, Point & 
1 RV stap op teen rechts opzij 
2 RV zet hak neer, knip vingers 
3 LV stap op teen gekruist voor RV 
4 LV zet hak neer, knip vingers 
5 RV rock rechts opzij 
6 LV gewicht terug 
7 RV stap achter LV 
8 LV tik links opzij 
& LV stap naast RV 
 


