
 
 

 

Betty’s Boogie 

Choreograaf : Sandy McClure 
Type dans : four wall line dance 
Niveau : beginner - intermediate 
Tellen : 56 
BPM :  
Muziek : Footloose  The Woolpackers 

Fan right 2x, fan left 2x 
1. RV draai tip rechts 
2. RV draai tip terug 
3. RV draai tip rechts 
4. RV draai tip terug 
 
5. LV draai tip links 
6. LV draai tip terug 
7. LV draai tip links 
8. LV draai tip terug 

Fan right, fan left, pigeons toe 2x 
9. RV draai tip rechts 
10. RV draai tip terug 
11. LV draai tip links 
12. LV draai tip terug 
 
13. RV+LV tippen open 
14. RV+LV tippen dicht 
15. RV+LV tippen open 
16. RV+LV tippen dicht 

Pigeons toe, pigeons heel 
17. RV+LV tenen open 
18. RV+LV hielen open 
19. RV+LV hielen toe 
20. RV+LV tenen toe 

Step back, swivels, step back, swivels 
21. LV stap achter op bal van voet 
& LV hiel rechts, RV hiel links 
22. LV hiel links, RV hiel rechts 
23. LV hiel rechts, RV hiel links 
24. LV hiel links, RV hiel rechts 
 
25. RV stap achter op bal van voet 
& RV hiel links, LV hiel rechts 
26. RV hiel rechts, LV hiel links 
27. RV hiel links, LV hiel rechts 
28. RV hiel rechts, LV hiel links 

Rock step left, together, clap, rock step right, 
together, clap 
29. LV stap voor RV 
30. RV gewicht terug 
31. LV stap naast RV 
32.   klap 
 
33. RV stap voor LV 
34. LV gewicht terug 
35. RV stap naast LV 
36.   klap 
 
 
 
 
 
 

Vine right 
37. RV stap opzij 
38. LV kruis achter RV 
39. RV stap opzij 
40. LV stap naast RV 

Jumpchances, hip bumps 
41. RV spring achter 
& LV hak diagonaal voor 
42. LV stap naast RV 
& RV stap naast LV 
43. LV spring achter 
& RV hak diagonaal voor 
44. RV stap naast LV 
& LV stap naast LV 
 
45.   duw heup rechts voor 
46.   duw heup links achter 
47.   duw heup rechts voor 
48.   duw heup links achter 

Right heel forw., together, left heel forw., 
knee, ¼ turn right, left heel forw., together, 
right heel forw., together 
49. RV tik hak voor 
50. RV stap naast LV 
51. LV tik hak voor 
52. LV hef knie op, ¼ draai rechtsom 
 
53. LV tik hak voor 
54. LV stap naast RV 
55. RV tik hak voor 
56. RV stap naast LV 

 
 

Begin opnieuw 
 


