
 
What Now ? 
Choreograaf : Jamie Davis 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 88 Bpm  
Muziek  : "Then What" by Clay Walker 
Bron  :  
 
Fan Feet, Cross, Unwind 
1  R+L draai R tenen naar rechts en L hak 
  naar links, til R schouder op, laat L 
  schouder zakken 
2  R+L  swivel naar midden, knip met de 
  vingers  
3  R+L draai L tenen naar links en R hak 
  naar rechts, til L schouder op, laat 
  R schouder zakken  
4  R+L swivel naar midden, knip met de 
  vingers, gewicht op LV  
5  RV  kruis over LV  
6  R+L ½ draai linksom, knip met de  
  vingers, gewicht op RV  
7  LV  kruis over RV  
8  R+L ½ draai rechtsom, knip met de  
  vingers, gewicht op LV  
 
Coaster Step, Scuff, Scoot, Point, Shoulder And 
Toe Motion 
1  RV  stap achter  
&  LV  sluit aan  
2  RV  stap voor  
3 LV  scuff voor  
&  RV  scoot voor  
4  LV  tik teen voor  
5 LV  swivel hak naar links, til  
  R schouder op, laat L schouder  
  zakken  
6  LV  swivel hak naar rechts, til  
  L schouder op, laat R schouder  
  zakken  
7  LV  swivel hak naar links, til   
  R schouder op,  laat L schouder 
  zakken  
&  LV  swivel hak naar rechts, til  
  L schouder op, laat R schouder  
  zakken  
8  LV  swivel hak tot midden, schouders 
  recht, gewicht blijft op RV  
 
 
 
 
 
 
 

 
Shuffle, Repeat Opposite 
1 LV  stap voor  
&  RV  sluit aan  
2  LV  stap voor  
3 RV  scuff voor  
&  LV  scoot voor  
4  RV  tik teen voor  
5 RV  swivel hak naar rechts, til  
  L schouder op, laat R schouder  
  zakken  
6  RV  swivel hak naar links, til  
  R schouder op, laat L schouder  
  zakken  
7  RV  swivel hak naar rechts, til   
  L schouder op,  laat R schouder 
  zakken  
&  RV  swivel hak naar links, til  
  R schouder op, laat L schouder  
  zakken  
8  RV  swivel hak tot midden, schouders 
  recht, gewicht blijft op LV 
 
Backward ½ Right Pivot, Forward, ¼ Right 
With Claps, Hiprolls 
1  RV  stap achter  
2  R+L  ½ draai rechtsom  
3 LV  stap voor  
4 L+R ¼ draai rechtsom, klap 
5-6 L+R hip roll linksom  
7-8 L+R hip roll rechtsom  
 
Begin opnieuw 
 
 
TAG :  
Na de 2e en 4e muur voeg je toe:  
1-2 L+R hip roll linksom  
3-4 L+R hip roll rechtsom 


