
Whatcha Gonna Do (Mary Lou) 
Choreograaf :  
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  :   
Muziek  : "Whatcha Gonna Do (MaryLou)" by Delbert McClinton 
Bron  : NHCD 
 
 
1 LV  stap voor   
2 RV  stap voor   
3 LV  stap voor   
& RV  sluit aan  
4 LV  stap voor   
5 RV  stap voor  
& LV  sluit aan  
6 RV  stap voor  
7 LV  stap voor    
8. RV  stap voor    
    
  
1 LV  stap opzij 
& RV  sluit aan  
2 LV  stap opzij   
3 RV  stap schuin rechts achter  
4 LV  gewicht terug    
5 RV  stap opzij 
& LV  sluit aan 
6 RV  stap opzij 
7 LV  stap schuin rechts achter 
8 RV  gewicht terug 
 
 
& RV  draai op voorvoet ½ rechtsom 
1 LV  stap achter RV 
& RV  sluit aan 
2 LV  stap naast RV 
3 RV  stap schuin achter 
4 LV  gewicht terug 
5 RV  stap op teen voor recht voor 
6 RV  zet hak neer 
7 LV  stap op teen recht voor 
8 LV  zet hak neer 
 
 
1 RV  stamp voor en schud met de   
  schouders links/rechts 
2  schud met de schouders   
  links/rechts 
3-4 RV  sleep terug naast LV, gewicht  
  blijft op LV, til R hak iets op 
5-6 RV  draai met gebogen knie   een  
  cirkel van links naar rechts 
7-8  RV  draai met gebogen knie   een  
  cirkel van links naar rechts 
 
 

 
 
1 RV  stap op teen rechts opzij 
2 RV  zet hak neer 
3 LV  stap op teen gekruist voor RV  
4 LV  zet hak neer 
5 RV  ¼ rechtsom en stap voor op teen  
6 RV  zet hak neer 
7 LV  ¼ rechtsom en stap recht voor 
8 L+R  ¾ rechtsom (gewicht op RV) 
 
 
1 LV  stap op teen links opzij 
2 LV  zet hak neer 
3 RV  stap op teen gekruist voor LV  
4 RV  zet hak neer 
5 LV  ¼ linksom, stap op teen voor 
6 LV  zet hak neer 
7 RV  ¼ linksom en stap voor 
8 L+R ¾ linksom (gewicht op LV) 
 
 
1 RV  stap op teen rechts opzij 
2 RV  zet hak neer 
3 LV  stap op teen gekruist voor RV 
4 LV  zet hak neer 
5 RV  ¼ rechtsom, stap op teen voor 
6 RV  zet hak neer 
7 LV  ¼ rechtsom en stap recht voor 
8 L+R  ¾ rechtsom (gewicht op RV) 
 
 
1 LV  stamp voor, L schouder voor en 
  lichaam draait iets mee, armen  
  gestrekt en handen uit, met de  
  handpalmen naar beneden 
2  rust 
3-4  draai L schouder en heup CCW 
  met R schouder naar voor 
5-6  draai R schouder CW naar achter 
7  sway heupen links 
8  sway heupen rechts 
 
 
Begin opnieuw 


