
 

Bron: linedancer magazine  Dancin’ Cowgirls  
           Top 10 dance charts  177 

WOM BOM BOM 
Choreograaf:  Paul McAdam & Graig Bennett (sept. 2012)     
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   64 
Muziek:   Sam and the womp – Bom bom 
Intro:  16 tellen 
Tags/Restarts:   Één restart tijdens de 3e muur na tel 56 

 
 1. STEP 1 – 8: 
TOE SWITCHES, & KICK BALL TOUCH, HIP BUMPS 
1.&.2. RV tik opzij, RV stap naast LV, LV tik opzij 
&.3.&.4. LV stap naast RV, RV schop voor, RV stap naast LV, LV tik voor 
5.6. duw L-heup voor, duw R-heup achter 
7.&.8. duw L-heup voor, duw R-heup achter, duw L-heup voor (gew. LV)     [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
ROCK STEP, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK, BEHIND-¼ TURN R.-STEP 
1.2. RV zet voor, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet opzij, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom, LV stap voor        [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
EXTENDED LOCK STEP, CROSS, SIDE ROCK, CROSS, SIDE ROCK 
1.&.2.&.3.&.4. RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
5.&.6. LV stap gekruist voor RV, RV zet opzij, gewicht terug op LV 
7.&.8. RV stap gekruist voor LV, LV zet opzij, gewicht terug op RV        [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
PIVOT ½ TURN R., JUMP/ROLL, CLAP, WALK 2X, SHUFFLE 
1.2. LV stap voor, draai ½ rechtsom 
3.4. spring op beide voeten voor (buig je knieen en rol je lichaam omhoog), klap in handen (gew. RV) 
5.6. LV stap voor, RV stap voor 
7.&.8. LV stap voor, RV sluit bij LV, LV stap voor         [9] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
¼ TURN L. SIDE, CROSS, ¼ TURN L. SIDE-CROSS-SIDE, ¼ TURN L. SIDE, CROSS, CROSS SHUFFLE 
Note: tellen 1-6 worden gedanst in een cirkel 
1.2. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
3.&.4. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
5.6. draai ¼ linksom en LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij 
7.&.8. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV [12] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
¼ TURN L. SIDE, CROSS, ¼ TURN L. SIDE, CROSS, ½ TURN L, ROCK BACK, STEP 
1.2. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
3.4. draai ¼ linksom en RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
5.6.7.8. draai ½ linksom en RV stap achter, LV zet achter, gewicht terug op RV, LV stap voor [12] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
SIDE ROCK, BEHIND-SIDE-CROSS, ROCK STEP, COASTER STEP 
1.2. RV zet opzij, gewicht terug op LV  
3.&.4. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist voor LV 
5.6. LV zet voor, gewicht terug op RV 
7.&.8. LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor 
 
 8. STEP 57 – 64: 
TOE SWITCHES, BODY PUMP, ½ TURN R. WITH TOUCH, & TOUCH, BODY PUMP 
1.&.2. RV tik voor, RV stap naast LV, LV tik voor 
3.&.4. draai heupen achter alsof je zit op je R-heup, duw lichaam omhoog, duw borst voor (gew. LV) 
5. draai ½ rechtsom en RV tik voor 
&.6. RV stap naast LV, LV tik voor 
7.&.8. draai heupen achter alsof je zit op je R-heup, duw lichaam omhoog, duw borst voor (gew. LV) [6] 
 
RESTART: 
In de 3e muur dans t/m tel 56 (coaster step) en begin de dans opnieuw 
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