
 
Switch 
Choreograaf : Laura Smits 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Novice   
Tellen  : 32 
Info  : 103 bpm (Funky)       De dans start na 20 tellen   
Muziek  : “Switch” by Will Smith (Lost & Found) 
Bron  :  
 
Walk right, left, right, close, walk back, cross, 
¾ turn left with arm movements 
1 RV Stap voor 
 Zwaai met je armen van beneden naar  

boven, linksom 
2 LV Stap voor 
 Zwaai met je armen van boven naar  

beneden, terug linksom 
3 RV Stap voor 
 Zwaai met je armen van beneden naar  

boven, linksom 
4. LV Stap voor 
 Zwaai met je armen van boven naar  

beneden, terug linksom 
5 RV Stap naar achter, buig je knieën  

naar rechts 
 Rechterschouder naar beneden en  

linkerschouder omhoog 
&  Buig je knieën terug 
 Rechterschouder omhoog en  

linkerschouder naar beneden 
6 LV Stap naar achter, buig je knieën  

naar rechts 
 Rechterschouder naar beneden en  

linkerschouder omhoog 
&  Buig je knieën terug 
 Rechterschouder omhoog en  

linkerschouder naar beneden 
7 RV Kruis over LV 
8 Draai ¾ draai linksom, gewicht eindigt  

op RV 
 
Heel twists, ½ turn right, close, forward, full 
turn right, touch 
1 Twist beide hakken ¼ draai rechtsom 
& Twist beide hakken terug naar center 
2 Twist beide hakken ½ draai rechtsom 
3 RV Stap voor 
4 LV Sluit aan 
5 RV Stap voor 
6 LV ½ Draai linksom, stap achter 
7 RV ½ Draai linksom, stap voor 
8 LV Tik opzij 
 Trek je rechterschouder omhoog  

linkerschouder naar beneden 
 
 

 
Jump 2x, step, ¼ turn left coaster step, kick-
step-touch 2x 
1 Spring met beide voeten 
& Spring met beide voeten 
2 RV Stap grote stap opzij 
3 LV ¼ Draai linksom, stap achter 
& RV Sluit aan 
4 LV Stap voor 
5 RV Kick voor 
 Strek beide armen naar voren gekruist,  

rechts boven links  
& RV Stap voor 
 Trek beide armen in 
6 LV Tik opzij 

Strek beide armen langs je lichaam 
7 LV Kick voor 
 Strek beide armen naar voren gekruist,  

links boven rechts  
& LV Stap voor 
 Trek beide armen in 
8 RV Tik opzij 
 Strek beide armen langs je lichaam 
 
Touch, diagonal, touch, diagonal, cross, ¾ 
turn left, step right, close 
& RV Tik naast LV 
1 RV Stap diagonaal rechts naar voren 
2 Bump rechterheup naar voren 
& LV Tik naast RV 
3 LV Stap diagonaal links naar voren 
4 Bump linkerheup naar voren 
5 RV Kruis over LV 
6 Hele draai linksom 
7 RV Stap opzij 
 Zwaai rechterarm 90 graden, handpalm  

naar buiten, van binnen naar buiten  
(rechtsom). Linkerhand onder je rechter 
elleboog  

8 LV Sluit aan 
 (Wissel) Zwaai linkerarm 90 graden,  

handpalm naar buiten, van binnen naar  
buiten (linksom). Rechterhand onder je 
linker elleboog 

 
Begin Opnieuw 
 
 


