
 
 

Go Crazy 

Choreograaf : Annette Haslund Frederiksen 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 48 
Muziek : Makin’ This Boy Go Crazy by Dylan Scott 

Side, together, scissor step, side, together, 
scissor step 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV stap naast LV 
7. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
8. LV kruis over RV 

Back lock step, coaster step, cross, unwind, 
hip bumps 
1. RV stap achter 
& LV kruis voor RV 
2. RV stap achter 
3. LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV kruis over LV 
6.   ½ draai linksom (6:00) 
7.   duw heup naar rechts voor 
8.   duw heup naar links achter 

Fwd rock, side rock, behind-side-cross, fwd 
rock, side rock, behind, ¼ turn R, step 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap opzij 
& LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
6. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
8. LV stap voor (9:00) 

Rock step, coaster step, rock step, ½ turn L, 
full turn 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ½ draai linksom, LV stap voor 
&   ½ draai linksom, RV stap achter 
8.   ½ draai linksom, LV stap voor (3:00) 

*** Restarts *** 

Rock step, back shuffle, back rock, fwd 
shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Side rock, sailor step R-L, sway x2 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
6. LV stap opzij 
7.   duw heupen naar rechts 
8.   duw heupen naar links 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: op muur 2 & 4 dans je t/m tel 32 en begin 

opnieuw. 
 
 
Ending: op muur 6 dans je t/m tel 32, (full turn) en doe 

je ½ draai bij, RV stap achter 


