
 
Wham Bam 
Choreograaf :  
Soort Dans : 1 wall line contra dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 48 
Info  : 120 Bpm     Er wordt door 2 groepen  gedanst in een vierkant, waarbij elke  
   groep zijn/haar partners tegenover zich ziet staan. Eén groep begint vanaf het begin 
   van de dans, de andere groep start bij tel 21; de shuffles. 
Muziek  : "Super Love" by Exile 
Bron  :  
 
 
Swivels R&L x2 
1. L+R draai op hak LV tenen naar  
  links en op tenen RV hak naar  
 rechts 
2. L+R draai terug naar het midden 
3. R+L draai op hak RV tenen naar  
  rechts en op tenen LV hak  
  naar links 
4. R+L draai terug naar het midden 
5 L+R draai op hak LV tenen naar  
  links en op tenen RV hak naar  
 rechts 
6 L+R draai terug naar het midden 
7 R+L draai op hak RV tenen naar  
  rechts en op tenen LV hak  
  naar links 
8 R+L draai terug naar het midden 
 
Kick-Ball-Change x2, Pivot 
9 RV  schop voor 
& RV  zet naast LV, til L hak op 
10 LV zet hak neer, til R hak op  
11 RV  schop voor 
& RV  zet naast LV, til L hak op 
12 LV zet hak neer, til R hak op  
13 RV  stap voor 
14 R+L ½ draai linksom 
  
Kick-Ball-Change x2, Pivot 
15 RV  schop voor 
& RV  zet naast LV, til L hak op 
16 LV zet hak neer, til R hak op  
17 RV  schop voor 
& RV  zet naast LV, til L hak op 
18 LV zet hak neer, til R hak op  
19 RV  stap voor 
20 R+L ½ draai linksom 
 
Nu wordt er overgestoken naar de overkant met 4 
SHUFFLES vooruit waar de andere partners 
staan en van plaats gewisseld. 
 
 
 

 
 
Shuffles x4, Pivot 
21 RV  stap voor 
& LV  sluit aan 
22 RV  stap voor 
23 LV  stap voor 
& RV  sluit aan 
24 LV  stap voor 
25 RV  stap voor 
& LV  sluit aan 
26 RV  stap voor 
27 LV  stap voor 
& RV  sluit aan 
28 LV  stap voor 
29 RV  stap voor 
30 R+L ½ draai linksom 
  
Shuffles x4, Pivot 
31 RV  stap voor 
& LV  sluit aan 
32 RV  stap voor 
33 LV  stap voor 
& RV  sluit aan 
34 LV  stap voor 
35 RV  stap voor 
& LV  sluit aan 
36 RV  stap voor 
37 LV  stap voor 
& RV  sluit aan 
38 LV  stap voor 
39 RV  stap voor 
40 R+L ½ draai linksom 
 
Jazz Box x2 
41 RV  kruis over LV 
42 LV  stap achter 
43 RV  stap opzij 
44 LV stap naast RV 
41 RV  kruis over LV 
42 LV  stap achter 
43 RV  stap opzij 
44 LV stap naast RV 
 
 
Begin opnieuw 


