
 
What Do You Feel? 
Choreograaf : Roy Hadisubroto 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  :   
Muziek  : "I Feel The Love" by N Sync 
Bron  : DCWDA 
 
Touch 2x, Bounce 2x, Hitch (With Arm 
Movement), Cross, Unwind ½ Turn L 
1 RV tik opzij, lichaam schuin naar  
  links   
& RV sluit   
2 LV tik opzij, lichaam schuin naar  
  rechts   
& LV sluit   
3 RV tik opzij, hak neer 
& RV hak op 
4 RV hak neer 
Armbewegingen tel 1-4: 
breng armen gebogen omhoog en omlaag op de 
maat van de muziek. 
5 RV hitch voor linkerbeen  
6 RV kruis voor met gebogen 
  benen  
Armbewegingen tel 5-6: 
breng armen langs het lichaam omhoog als 
Batman (gebogen armen). 
7 R+L ½ draai linksom 
8  R+L strek benen (6:00) 
Armbewegingen tel 7-8: 
breng armen langs het lichaam omlaag. 
 
Electric Kicks, Touch, Step, ½ Turns  
1 RV hop voor, LV hop achter  
& RV hop terug, LV hitch 
2 LV hop voor, RV hop achter  
3 LV hop achter, RV hop voor  
& LV hop terug, RV hitch  
4 RV hop achter, LV hop voor 
& LV  sluit 
5 RV tik voor 
6 RV stap achter 
7 R+L ½ rechtsom op hakken, tenen 
   neer (12:00) 
8 R+L ½ linksom op hakken, tenen 
  neer (6:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Touch, Heel Jacks, slide, Touch 2x, Slide, ¼ 
Turn L, Touch 2x 
1 RV tik schuin voor links  
2 RV stap schuin achter, LV hak   
  schuin voor (lichaam naar 4:30) 
& LV hop terug, RV hitch (6:00) 
3 RV stap schuin achter, LV hak   
  schuin voor (lichaam naar 7:30) 
& LV hop terug, RV hitch (6:00) 
4 RV grote stap opzij, LV drag naar RV 
5 LV tik naast  
& LV  tik naast, gewicht naar links 
6 RV stap voor 
& LV ¼ linksom, LV drag naar RV 
7 LV tik naast  
& LV  tik naast, gewicht naar links 
8 RV tik voor 
 
Twist, ½ Turn L, drag, Out, Out, Hold, Touch 
(With Arm Movements) 
1 RV draai knie naar binnen 
& RV draai knie naar buiten 
2 R+L ½ linksom, gewicht naar rechts  
3 LV stap voor 
4 RV drag naast 
5 RV stap opzij 
  strek R arm voor met gestrekte 
  vingers, L hand onder R elleboog 
6 LV stap opzij 
  strek  L arm voor met gestrekte 
  vingers, R hand onder L elleboog 
7  rust 
  kruis armen met gebalde vuisten 
  voor op borsthoogte, handpalmen 
  van je af 
&  rust 
  draai armen naar binnen, eindig 
  met armen gekruist met gebalde 
  vuisten en handpalmen naar je 
  toe 
8 RV tik naast LV 
  breng armen omlaag 
 
 
Begin opnieuw 


