
 

 

Better Times 

Choreograaf : Pat Scott & Vikki Morris 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : Better Times A Comin by Derek Rayn 

R heel hitch x2, behind-side-cross, L heel 
hitch x2, behind-side-cross 
1. RV tik hiel voor 
& RV hef knie op en klap op knie 
2. RV tik hiel voor 
& RV hef knie op en klap op knie 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV tik hiel voor 
& LV hef knie op en klap op knie 
6. LV tik hiel voor 
& LV hef knie op en klap op knie 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 

Chasse ¼ turn R, step, ¼ turn R, L cross & 
heel dig, R heel dig & L stomp 
9. RV stap opzij 
& LV sluit 
10.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
11. LV stap voor 
12.   ¼ draai rechtsom 
 
13. LV kruis over RV 
& RV stap iets naar achter 
14. LV tik hiel naar voor 
& LV stap naast RV 
15. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
16. LV stamp voor 
*** Tag & restart *** 

Chasse R, L cross rock, Chasse L ¼ turn L, 
full turn fwd 
17. RV stap opzij 
& LV sluit 
18. RV stap opzij 
19. LV kruis over RV 
20. RV gewicht terug 
 
21. LV stap opzij 
& RV sluit 
22.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
23.   ½ draai linksom, RV stap achter 
24.   ½ draai linksom, LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R mambo, L hitch, step back, R hitch, step 
back, L coaster step, scuff, stomp, heel splits 
25. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
26. RV stap achter 
& LV hef knie op 
27. LV stap achter 
& RV hef knie op 
28. RV stap achter 
 
29. LV stap achter 
& RV sluit 
30. LV stap voor 
& RV schuif hak over vloer 
31. RV stamp naast LV 
&   draai hielen naar buiten 
32.   draai hielen terug center 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: op het einde van muur2 en na 16 tellen in muur 5 

1. RV stamp voor 
2.   klap 
3. LV stamp voor 
4.   klap 
 
 
Restart: dans muur 5 t/m tel 16, tag en begin opnieuw 

 


