
What’s A Guy                       Dansnummer: 487 

Country :two wall line dance 

Choreografie :Hombie Stompers 

Muziek  :What’s a guy gotta do – Joe Nichols 

Niveau  :2 

Tempo  :164 BPM 

Tellen  :32 

2e vertaling :Corry Vierhout 

 

 

Note  brug aan het eind van muur 1,3,6,8 en 9 

1  t/m  4  step fwd, hold, step fwd,toetouch 

1  t/m  4  RV stap voor, rust, LV stap voor, RV teentik naast LV 

 

  finish na de brug van muur 9 

1  t/m  8  rockstep fwd, step bkw, hold, slow chassé ½ turn left, hold 

1  t/m  4  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rust 

5  t/m  8  LV stap ¼ li-om opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om voor, rust 

 

1  t/m  8  step fwd, hold, step fwd,  toetouch, rockstep fwd, step bkw, hold 

1  t/m  4  RV stap voor, rust, LV stap voor, RV teentik naast LV  

5  t/m  8  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rust 

 

1  t/m  4  slow full tripple turn li-om, hold 

1  t/m 4  LV stap ½ li-om op de plaats, RV sluit bij LV, LV stap ½ li-om op de plaats, rust 

     

 

1  t/m  8  rockstep fwd, step bkw, hold, slow chassé ½ turn left, hold 

1  t/m  4  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rust 

5  t/m  8  LV stap ¼ li-om opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om voor, rust 

 

9  t/m 16 run bkw, kick fwd ( 2x ) 

1  t/m  4  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV schop voor 

5  t/m  8  LV stap achter, RV stap achter, LV stap achter, RV schop voor 

 

17 t/m 24 side rock, across, hold ( 2x ) 

1  t/m  4  RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, rust 

5  t/m  8  LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 

 

25 t/m 32 pivot turn left, step fwd, hold, pivot turn right, step fwd,  hold 

1  t/m  4  RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, rust 

5  t/m  8  LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om, LV stap voor, rust 

 

 

 

Begin opnieuw 
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