
 
Whippy’s Call 
Choreograaf : Kim Thijssens 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner   
Tellen  : 32 
Info  : 129 Bpm (Polka) 

Dans begint 46 seconden na het woord girls, in de zin: girls, come on…. 
1 keer basisfiguur, volledige bridge, 4 keer basisfiguur, volledige bridge, 3 keer 
basisfiguur, eerste 4 tellen bridge, verder met basisfiguur tot einde muziek 

Muziek  : "The Way I Mate" by Rednex 
Bron  :  
 
Out -Out, Tripple Step, Points 
1 RV stap schuin naar voor 
2 LV stap schuin naar voor 
3 RV kleine stap naar achter 
& LV kleine stap naar achter 
4 RV kleine stap naar achter 
5 LV tik opzij 
& LV sluit 
6 RV tik opzij 
& RV sluit 
7 LV tik opzij 
& LV hitch 
8 LV tik opzij 
 
Turning Tripple, Cross Unwind, Stroll 
9 LV kruis achter, ¼ draai linksom 
& RV stap op de plaats, ¼ draai 

linksom 
10 LV stap op de plaats 
11 RV kruis over ½ draai linksom, 
12 LV gewicht op links 

(Optie: 11&12 RV hitch, bump 
heup rechts, ¼ draai linksom 2x) 

13 RV stap schuin voor 
14 LV kruis achter 
15 RV stap schuin voor 
16 LV tik naast rechts 

(Optie: 15&16 RV stap schuin voor, twist 
hakken naar rechts, twist hakken terug) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeljacks, Out-Out, ¼ Turn, Coasterstep 
& LV stap schuin achter 
17 RV tik hak voor 
& RV stap op de plaats 
18 LV tik naast RV 
& LV stap schuin achter 
19 RV tik hak voor 
& RV stap op de plaats 
20 LV tik naast rechts 
& LV stap schuin achter 
21 RV stap schuin voor 
22        R+L ¼ draai linksom 
23 LV stap achter 
& RV sluit 
24 LV stap voor 
 
Walks & Twists 
25 RV stap voor 
&     twist hakken naar rechts 
26  twist hakken terug 
27 LV stap voor 
&  twist hakken naar links 
28  twist hakken terug 
29 RV stap voor 
&  twist hakken naar rechts 
30  twist hakken terug 
31 LV stap voor 
&  twist hakken naar links 
32  twist hakken terug 
 
Brug 
1 RV tik opzij 
& RV sluit 
2 LV tik opzij 
& LV sluit 
3 RV tik opzij 
& RV hitch 
4 RV sluit 
5 R+L scoot voor 
6 R+L scoot voor 
7 R+L  scoot voor 
8 R+L scoot voor 
 


