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Waikiki 

Choreograaf : Diana Dawson 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Easy Intermediate 
Tellen : 64  Intro 32 tellen, start het woord Waikiki 
BPM : 108 
Muziek : Waikiki by Dick Van Altena 

Side step, together, chasse ¼ turn R, step 
fwd, ½ turn R, step fwd, ¼ turn R 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (3:00) 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
8.   ¼ draai rechtsom (12:00) 

Zwaai de heupen als je draait 

Side step, together, chasse ¼ turn L, step 
fwd, ½ turn L, step fwd, ¼ turn L 
1. LV stap opzij 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap opzij 
& RV sluit 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor (9:00) 
 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom 
7. RV stap voor 
8.   ¼ draai linksom (12:00) 

Zwaai de heupen als je draait 

Walks fwd, shuffle, rock step, ¾ turn triple 
step 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
&   ¼ draai linksom, RV sluit  
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (3;00) 

Rock step, coaster step, step fwd, ¼ turn R, 
cross shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ¼ draai rechtsom  (6:00) 
7. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 
 
 

Diagonaal rocking chair, side rock, cross 
shuffle 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap diagonaal links achter 
4. LV gewicht terug 

Zwaai de heupen als je draait 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Weave L, side rock, behind, side, fwd 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
3. LV stap opzij 
4. RV kruis achter LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV stap voor 

Step fwd, ¼ turn L, cross, ¼ turn R, ½ turn 
shuffle, rock step 
1. RV stap voor 
2.   ¼ draai linksom 
3. RV kruis over LV 
4.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
7. LV stap voor 
8. RV gewicht terug 

Shuffle back, toe back, ½ turn R, fwd rock 
step, coaster cross 
1. LV stap achter 
& RV sluit 
2. LV stap achter 
3. RV tik teen achter 
4.   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV kruis over RV 
 
 

Begin opnieuw 
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Waikiki 

Choreograaf : Diana Dawson 
Type dans  : Two wall line dance 
Niveau  : Easy Intermediate 
Tellen  : 64  Intro 32 tellen, start het woord Waikiki 
BPM   : 108 
Muziek  : Waikiki by Dick Van Altena 
 

Bridge: Na de 1
e
 muur is er een brug van 16 tellen 

R side rock, behind & cross, L side rock, behind & cross 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV gewicht terug 
7. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 

Rock step, ½ turn shuffle, step fwd, ½ turn pivot, shuffle fwd 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 


