
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: oude dans in de herhaling  141 
 

CHILL FACTOR 
 

Choreograaf:  Daniel Whittaker & Hayley Westhead (UK) 
Type:  4 Wall line dance 
Nivo: 2 middel 
Tellen:  48  
BPM:  127 
Muziek:   Chris Anderson & DJ Robbie – Last night 
               Brady Seals – Love you too much 

 
 STEP 1 – 8: 
RIGHT SCUFF, KNEE, KNEE, ¼ TURN R., KICK BALL STEP, PIVOT ½ TURN L. 
1.2.  RV scuff naar voor, tik teen rechts opzij 
3.4.     duw R-knie tegen L-knie, duw R-knie naar buiten en maak ¼ draai naar rechts 
5.&.6.  RV schop voor, RV zet naast LV, LV stap voor 
7.8.  RV stap voor, maak op bal beide voeten ½ draai linksom 
 
 STEP 9 – 16: 
SIDE, BEHIND, & HEEL, & CROSS, ¼ TURN R., ¼ TURN R., CROSS SHUFFLE 
1.2.  RV stap rechts opzij, LV gekruist achter RV 
&.3.&.4.   RV stap iets rechts achter, LV tik hak voor, LV zet naast RV, RV gekruist over LV 
5.6.  LV stap ¼ gedraaid rechtsom, RV  stap ¼ gedraaid rechts opzij 
7.&.8.  LV gekruist over RV, RV stap rechts opzij, LV gekruist over RV 
 
 STEP 17 – 24: 
SIDE ROCK, BEHIND-¼ TURN L.-STEP, FORWARD ROCK, COASTER STEP 
1.2.  RV rock rechts opzij, gewicht terug op LV 
3.&.4.  RV stap achter, LV maak ¼ draai linksom, RV stap voor 
5.6.  LV rock voor, gewicht terug op RV 
7.&.8.  LV stap achter, RV zet naast LV, LV stap voor 
 
 STEP 25 – 32: 
KICK & HEEL, & BEHIND, ¾ UNWIND R., STEP, KICK, &CROSS, CLAP 
1.&.2.  RV schop voor, RV zet naast LV, LV tik hak voor 
&.3.4.  LV zet naast RV, RV gekruist achter LV, maak op bal beide voeten ¾ draai rechtsom 
5.6.  LV stap voor, RV schop voor 
&.7.8.  RV stap achter, LV tik teen gekruist over RV, klap in handen 
 
 STEP 33 – 40: 
LOCK STEP, ¼ TURN R. LOCK STEP, PIVOT ½ TURN R.,  ¼ TURN R., TOUCH 
1.2.&.  LV stap voor, RV haak gekruist achter LV, LV stap voor 
3.4.&.  RV stap ¼ gedraaid rechtsom, LV haak gekruist achter RV, RV stap voor 
5.6.  LV stap voor, maak op bal beide voeten ½ draai rechtsom 
7.8.  draai op bal RV ¼ rechtsom en zet LV links opzij, RV tik teen naast LV 
 
 STEP 41 – 48: 
SYNCOPATED JUMPS FORWARD & BACK, HEEL JACKS 
&.1.  RV stap voor, LV stap voor 
&.2.  RV stap achter, LV stap achter 
&.3.  RV stap voor, LV stap voor 
&.4.  RV stap voor, LV stap voor 
&.5.&.6.  RV stap achter, LV tik hak voor aan, LV zet op de plaats, RV zet naast LV 
&.7.&.8.  LV stap achter, RV tik hak voor aan, RV zet op de plaats, LV zet naast RV 
 
BEGIN OPNIEUW 
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