
 
Willy's Step 
Choreograaf  : Andy Fitellaer & Lisette Clement 
Soort Dans  : partner dance      
Niveau   : Intermediate    
Tellen   : 64 
Info    : passen voor heer en dame zijn dezelfde tenzij anders aangegeven 
Muziek   : “Where You Gonna Go” by The Rednex  
Bron    :  
 
 
Knee Pops With Hip Bumps  
1  buig R knie en bump  
  L heup naar links 
2  L heup bump links 
3  buig L knie en bump  
  R heup naar rechts 
4  R heup bump rechts 
5  buig R knie en bump  
  L heup naar links 
6  L heup bump links 
7  buig L knie en bump  
  R heup naar rechts 
8  R heup bump rechts 
 
Vine Left With Scuff & Claps, Vine 
Right With Claps  
1 LV stap naar links 
2 RV stap gekruist achter LV 
3 LV stap opzij 
4 RV scuff over vloer en klap 
  in de handen van de  
  persoon tegenover u  
5 RV stap opzij 
6 LV stap gekruist achter RV 
7 RV stap opzij 
8 LV plaats naast RV en klap 
  in handen van partner 
 
Vine With Right Scuff & Claps, 
Vine, Touch 
1 RV stap opzij 
2 LV stap gekruist achter LV 
3 RV stap opzij 
4 LV scuff over vloer en klap 
  in handen van de  
  persoon tegenover u 
5 LV stap opzij 
6 RV stap gekruist achter LV 
7 LV stap opzij 
8 RV tik naast LV en pak de 
  handen van partner vast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagonal Walks, Kick, Return 
Walks 
houd de handen van partner vast 
1 RV stap diagonaal links voor 
2 LV stap diagonaal links voor 
3 RV stap diagonaal links voor 
4 LV kick diagonaal links voor 
5 LV stap diagonaal rechts  
  achter 
6 RV stap diagonaal rechts   
  achter 
7 LV stap diagonaal rechts  
  achter 
8 RV plaats naast LV 
 
Diagonal Walks, Kick, Return 
Walks 
houd handen van partner vast 
1 LV stap diagonaal rechts voor 
2 RV stap diagonaal rechts voor 
3 LV stap diagonaal rechts voor 
4 RV kick diagonaal rechts voor 
5 RV stap diagonaal links achter 
6 LV stap diagonaal links achter 
7 RV stap diagonaal links achter 
8 LV plaats naast RV 
 
HEER 
½ Turn Right With Touch, ½ Turn 
Left With Touch 
bij de volgende 4 passen draait dame 
onder de L arm van de heer door 
1 RV stap voor ¼ rechtsom 
2 LV stap rechts opzij 
3 RV stap gekruist over LV ¼ 
  rechtsom 
4 LV tik naast RV 
bij de volgende 4 passen draait heer 
onder de L arm van de dame door 
5 LV stap voor ¼ linksom 
6 RV stap links opzij 
7 LV stap gekruist achter RV 
   ¼ linksom 
8 RV tik naast LV 
 
Herhaal bovenstaande 8 passen 
 
 
 
 
 
 

 
 
DAME   
½ Turn Left With Touch, ½ Turn 
Right With Touch 
bij de volgende 4 passen draait dame 
onder L arm van de heer door 
1 RV stap voor, ¼ linksom 
2 LV stap gekruist achter RV  
  ¼ linksom 
3 RV stap achter 
4 LV tik naast RV 
bij de volgende 4 passen draait heer 
onder L arm van de dame door 
5 LV stap voor, ¼ rechtsom 
6 RV stap gekruist over LV 
7 LV stap voor, ¼ rechtsom 
8 RV tik naast LV 
 
Herhaal bovenstaande 8 passen 
 
BEIDEN 
Diagonal Shuffles, 3/8e Shuffle Turn 
Right, Triple Step 
bij de volgens 4 tellen gaat de dame 
onder de L arm door naar de volgende 
partner en de heer pakt de hand van 
zijn nieuwe partner vast 
1 RV stap diagonaal rechts voor 
& LV sluit 
2 RV stap diagonaal rechts voor 
3 LV stap diagonaal rechts voor 
& RV sluit 
4 LV stap diagonaal rechts voor 
5 RV stap diagonaal rechts voor 
  3/8e rechtsom 
& LV sluit 
6 RV stap voor en pak handen 
  partner vast 
7 LV stamp naast RV 
& RV stamp naast LV 
8 LV stamp naast RV 
 
 
Begin opnieuw 
 
Als de dans correct wordt uitgevoerd, 
komt men na 2x de dans te hebben 
gedanst terug bij de vorige partner. 
 
 
  


