
 
Scooby Snax 
Choreograaf : Chris Kumre 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner/Intermediate 
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : Girl on Tv – LFO  Tell me why – The mavericks  Live, Laugh , love – Clay Parker 
 
Side Rock,  ¼ Turn, Shuffle  
1 RV rock naar rechts  
2 LV stap op de plaats met een 

 ¼ naar links 
3 RV stap voor 
& LV  stap naast RV  
4 RV stap voor 
5 LV rock naar links 
6 RV stop op de plaats met een  

¼  naar rechts 
7 LV  stap voor 
& RV stap naast 
8 LV stap voor 
(optie: vervang rock steps bij tel 1,2 en 5,6 door skate 
steps of twists) 
 
Forward Rock, ½ Turning Shuffle, Heel & 
Toe & Step, Twist, Twist 
1 RV rock voor 
2 LV stap op de plaats 
3 RV draai ¼ r.om naar opzij 
& LV sluit aan 
4 RV draai ¼ r.om naar voor 
5 LV tik heel voor 
&          LV       zet teen neer 
6 RV tik  teen naast LV 
& RV zet teen neer (gewicht op RV) 
7 LV stap voor 
& LV/RV hielen naar links 
8 LV/RV hielen naar midden  
                         (gewicht op LV)  
(bij de 5 t/m 8 schuif je een stukje naar voren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heel & Toe & Step, Twist,Twist, Rock, Triplle 
Step ¾ Turn Left 
1 RV tik heel voor  
& RV zet teen neer 
2 Lv tik naast RV 
& LV  zet teen neer (gewicht op LV) 
3 RV stap voor 
& RV/LV hielen naar rechts 
4 RV/LV hielen naar midden 
                          (gewicht op RV)  
(bij de 1 t/m 4 schuif je een stukje naar voren)  
5 LV  rock voor 
6 RV stap op de plaats 
7 LV  stap naar achter met een ½ draai  
  naar links 
& RV stap voor 
8 LV  stap naar RV met een ¼ draai  
  naar rechts 
 
Forward Rock, Right Cross Step Back, Out, 
Out, Hold, Hip Bumps  
1 RV rock voor 
2 LV  stap op de plaats 
3 RV stap achter 
& LV  stap gekruist voor RV 
4 RV  stap achter 
& LV stap naar links 
5 RV stap naar rechts 
6  tel rust 
7  heupen naar rechts  
8  heupen naar links 
(optie: vervang de hip bumps door een body roll van 3 
tellen met gewicht eindigend op de LV) 
 
Begin Opnieuw 
 
 


