
Won't Back Down
Choreograaf : Guyton Mundy & Roy Hadisubroto
Soort Dans : 1 wall line dance
Niveau : Advanced
Tellen : 80
Info : Start op zang
Muziek : "Won't Back Down" by Eminem ft. Pink

Forward Sailors, ¼ Turn, ½ Turn
With Big Step Forward With Pull,
Back Steps
1 RV kruis achter
& LV stap naast
a RV stap voor
2 LV kruis achter
& RV stap naast
a LV stap voor
3 RV kruis achter
& LV ¼ linksom en stap voor
a RV stap voor en strek armen

voor op borsthoogte
4 R+L  ½ draai linksom en trek

armen in een cirkel terug
naar borst

5 LV grote stap voor
6 RV stap naast
7 LV stap achter
& RV stap achter
a LV stap achter
8 RV stap achter
& LV stap achter
a RV stap achter

Skate Steps, ¼ Turn Drop, Back,
Back, Back, Skate Steps, Drop,
Back, Back, Back
1 LV schaats voor
2 RV schaats voor
3 LV ¼ linksom, stap voor en

zak iets door knieën
4 RV stap achter
& LV stap achter
a RV stap achter en kom

omhoog tijdens tellen 4&a
5 LV schaats voor
6 RV schaats voor
7 LV stap voor,  zak iets door

knieën
8 RV stap achter
& LV stap achter
a RV stap achter en kom

omhoog tijdens tellen 8&a

Kick, Together, Step, Together
With Drop, Knee Pop, Up, Out,
Out, Kick, Together, Hitch, Cross
Down, Up, Side Step, Together,
Side Step, Together, Back, ¼ Turn
With Arms, Ball Rock
1 LV spring iets achter, kick RV

voor
& RV stap voor
a LV stap naast
2 zak iets door knieën
& RV draai knie naar buiten
a RV draai knie terug
3 kom weer omhoog
& LV stap opzij (out)
a RV stap opzij (out)
4 LV stap schuin links achter en

kick RV schuin rechts
voor

& RV stap naast
a LV kruis over en zak iets door

knieën
5 kom omhoog
6 RV rock opzij (gewicht LV)
& RV stap naast
a LV rock opzij (gewicht RV)
7 LV tik naast
& LV stap achter
a RV stap opzij L arm gebogen

voor het lichaam, R hand
tegen rug L hand

8 R+L  ¼ draai linksom en draai
armen mee van rechts naar
links

& RV stap naast
a LV rock voor op bal voet

Press Off, Back, ¼ Turn Out, Arm
Hit, Up, Back Back Back, Tut, Side
Cross Side, Arm Wave
1 RV gewicht terug
2 LV stap achter
& RV ¼ rechtsom, stap opzij
a LV stap opzij
3 sla handen op dijen en

daarna handen omhoog
4 LV stap achter
& RV stap achter
a LV stap achter
5 RV stap opzij en breng handen

terug op de dijen
& breng L arm gebogen naar

voor en leg R arm gekruist
achter L hand

a trek L arm in voor de borst
en  leg de eerste 2 vingers
van de L hand in de palm
van de R hand

6 maak met handen een
cirkel rechtsom van
beneden naar boven

& RV rock opzij en strek R arm
opzij, laat L arm naar
binnen gedraaid op de
plaats

a pak met R hand 2 vingers
van de L hand en strek
L arm opzij

7 RV stap op de plaats en leg
L hand in R hand

& LV kruis over
a RV stap opzij
8 LV sleep bij en breng R arm

rechts omhoog
& daarna naar voor
a maak met de pols een

draaiende beweging naar
boven alsof je iemand
wegjaagt
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Side Step, Cross Back Side, Cross
Back Side, Cross Side, Heel Toe,
Drag, Step Scuff Back, Scuff Step,
Body Pops
1 LV stap opzij
2 RV kruis over
& LV gewicht terug
a RV stap opzij
3 LV kruis over
& RV gewicht terug
a LV stap opzij
4 RV kruis over
& LV stap opzij
a draai L tenen links
5 RV stap opzij en sleep LV bij
6 LV stap naast en flick RV

achter
a RV brush voor
7 RV zet neer
& duw borst voor
a zak iets door knieën en

hang  voorover
8 hang naar achter
& strek lichaam
a hang voorover (gew. RV)

Big Step With Arm Throw, Step
Step, Step Step, Drop, ¼ Turn Step,
Side Step, Arm Hits, Head Rolls
1 LV duw af met RV, ½ draai

linksom, stap voor, R arm
achter en naar  beneden

a RV stap voor
2 LV stap opzij
a RV stap voor
3 LV stap opzij
& zak iets door knieën
a L+R  ¼ draai linksom
4 RV stap naast
5 LV stap opzij (iets gebogen)
6 strek L arm links waarbij

vingers naar binnen wijzen
& R arm naar voor en bedek

L hand met R handpalm
a gooi R arm terug
7 R arm terug naar voor

alsof je met de vuist op
tafel slaat

& L arm naar voor alsof je
met de vuist op tafel slaat

a R arm naar voor alsof je
met de vuist op tafel slaat

8&a draai hoofd iets voorover
gebogen 3x rechtsom

Scuff, Toe Taps, ¾, Step Step,
¼ Turn Step Together, Tut
1 RV scuff voor
& RV tik naast
a RV tik naast
2 RV stap op de plaats en strek
3 LV ¾ draai linksom
4 RV stap voor
& LV stap voor
a RV ¼ linksom en stap naast
5 buig voorover en strek

armen naar beneden met
handpalmen tegen elkaar

& buig polsen met
vingertoppen tegen elkaar
en palmen naar boven

a draai handen zo dat
vingertoppen naar achter
wijzen

6 vingertoppen naar
beneden, strek lichaam,
draai vingers iets naar
voor en buig armen voor
op heuphoogte

&  LV stap opzij,  L arm voor de
borst, kruis R arm over
L hand

a  gekruiste armen omlaag
tot borsthoogte met
ellebogen opzij

7 sleep R hand langs rug van
L hand naar beneden,
vingertoppen tegen elkaar

& vouw handen met palmen
tegen elkaar

a draai handpalmen met
vingers tegen elkaar
linksom met gestrekte
duimen (L duim omhoog
en R duim naar beneden)

8 schuif handen zó in elkaar
dat vingers van de ene
hand in de palm liggen
van de andere hand

& schuif R hand iets naar
boven en L hand naar
beneden waarbij L duim
tegen R wijsvingertop ligt
en R duim tegen
L wijsvingertop zodat een
vierkant wordt gevormd

a verschuif  handen zó dat
de duimen langs elkaar
liggen

Tut, Leg Hit, Wave, Ball Side
Rock/Recover, Arm Hits, Side Hop
1 draai handen voor de borst

naar de 'bid-positie
a draai handen in zelfde

positie naar beneden
2 buig voorover zodat

vingers omlaag wijzen
& RV til voet iets op alsof je

tegen R hand schopt
a RV kom omhoog, strek

R hand op gezichtshoogte
naar rechts en stap opzij

3 duw R hand met gestrekte
vingers in een golvende
beweging links opzij

4 trek R arm terug
& LV sluit naast
a RV rock opzij en breng R arm

rechts opzij
5-8 LV stap opzij en maak met

R arm een cirkel linksom
voor het lichaam waarbij
op elke tel (5,6,7,8) het
hoofd wordt gepasseerd en
naar  links kantelt

& RV breng R arm naar rechts,
hop opzij

a RV hop opzij
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Skates, Arm Pops With ¼ Turn,
Hand Flick
1 LV schaats voor
2 RV schaats voor
3 LV schaats voor
4 RV stap achter
& LV stap achter
a RV stap achter
5 LV stap schuin links voor,

stoot  armen rechts over
links gekruist voor

& RV stap naast, trek armen
met gebogen polsen terug
naar het lichaam

a LV ¼ linksom stap naast,
stoot  armen rechts over
links gekruist voor

6 RV stap naast, trek armen
terug en sla op de dijen

& duw armen voor alsof je
iets grijpt

a trek armen terug
7 stoot armen rechts over

links  gekruist voor
& trek armen terug en sla op

dijen
a klap
8 R hand rechts omhoog
& maak met de pols een

beweging alsof je iemand
wegjaagt

a maak met de pols een
beweging alsof je iemand
wegjaagt

Arm Hits With ½ Turn Look, Scuff
With Big Step, Big Step, Body Roll,
Arm Hits
1 beide armen gestrekt voor

met wijsvingers tegen
elkaar

& RV stap achter
a kijk ½ rechtsom en trek

R arm naar achter
2 breng wijsvinger voor de

lippen
& strek R arm voor [12]
a breng vingertoppen van

beide handen tegen elkaar
3 RV hitch/scuff
4 RV grote stap voor,  sleep LV

bij
5 LV grote stap achter
6 RV stap voor en rol lichaam

van boven  naar beneden
7 rol lichaam van boven

naar  beneden
8 stoot armen rechts over

links  gekruist voor
& trek armen terug naast het

lichaam
a stoot armen rechts over

links  gekruist iets naar
beneden

Begin opnieuw

Note:
Voor meer uitgebreide informatie zie
video's


