
 
Whenever 
Choreograaf : Chris Hodgson 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info  : 108 Bpm  -  intro 16 tellen; begin op zang  
Muziek  : "Whenever, Wherever" by Shakira 
   "She Gets That Way" by Kenny Chesney 
Bron  : Jos Slijpen 
 
2x Samba Steps (Travelling Fwd), Step-Brush, Cross 
Back Cross 
1 RV  rock rechts opzij 
& LV gewicht terug 
2 RV  stap voor 
3 LV  rock links opzij 
& RV gewicht terug  
4 LV  stap voor 
5 RV  stap voor 
6 LV  brush voor 
7 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  stap achter 
8 LV  stap gekruist voor RV 
 
Back ½ Turn, Hip Bumps, Big Step Slide, Rock & Cross 
1 RV  stap achter 
2 LV ½ draai linksom en stap voor 
3 RV  stap rechts opzij en bump heupen  
 rechts 
&  bump heupen links 
4  bump heupen rechts 
5 LV  grote stap links opzij 
6 RV  sleep naast LV en tik aan 
7 RV  rock rechts opzij 
& LV gewicht terug 
8 RV  stap gekruist voor LV 
 
¼ Turn Back, ¼ Turn Side,  Cross & Cross,  Kick & 
Heel & Back ¼ Turn Slide 
1 LV  stap achter met ¼ draai rechtsom 
2 RV  stap rechts opzij met ¼ draai  
 rechtsom 
& LV  stap links opzij 
3 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
4 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  stap links opzij 
5 RV  schop diagonaal rechts voor 
& RV  stap naast LV 
6 LV  tik hak diagonaal links voor 
& LV  stap naast RV 
7 RV  stap achter met ¼ draai linksom 
8 LV  sleep naast RV en tik aan 
 
¼ Turn Heel Touch, Back Back Hook, Step ½ Spin, Step 
½ Spin 
1 LV  stap links met ¼ draai linksom 
2 RV  tik hak voor 
& RV  stap achter 
3 LV  stap achter 
4 RV  hook voor L been 
5 RV  stap voor 
6 LV ½ draai rechtsom en hitch 
7 LV  stap voor 
8 RV ½ draai linksom en hitch 
 

 
Walk x2, Step ½ Turn Step, 1¼ Paddle Turn Right With 
Hitches 
1 RV  stap voor 
2 LV  stap voor 
3 RV  stap voor 
& R+L ½ draai linksom 
4 RV  stap voor 
5 LV  tik teen links opzij 
& LV hitch en draai ¼ draai rechtsom  
  op bal van RV 
6 LV  tik teen links opzij 
& LV hitch en draai ¼ draai rechtsom  
  op bal van RV 
7 LV  tik teen links opzij 
& LV hitch en  draai ¼ draai rechtsom  
  op bal van RV 
8 LV  tik teen links opzij 
& LV hitch en draai ½ draai rechtsom  
  op bal van RV 
 
Walk x2, Step ½ Turn Step, 1¼ Paddle Turn Left With 
Hitches 
1 LV  stap voor 
2 RV  stap voor 
3 LV  stap voor 
& L+R ½ draai rechtsom 
4 LV  stap voor 
5 RV  tik teen rechts opzij 
& RV hitch en draai ¼ draai linksom 
  op bal van LV 
6 RV  tik teen rechts opzij 
& RV hitch en draai ¼ draai linksom 
  op bal van LV 
7 RV  tik teen rechts opzij 
& RV hitch en draai ¼ draai linksom 
  op bal van LV 
8 RV  tik teen rechts opzij 
& RV hitch en draai ½ draai linksom  
  op bal van LV 
 
Begin opnieuw 
 
 
Tag: 
Wordt gedanst na de 2e en 6e muur 
 
1 RV  stap voor 
2 R+L ½ draai linksom 
3 RV  stap voor 
4 R+L ½ draai linksom 
 
Einde: 
Herhaal na de tag van de zesde muur de tellen 33- 48  
(5e + 6e blokje) op de panfluit muziek 
 


