
 
 

Twist & Turns 

Choreograaf : Maddison Glover 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64  Begin de dans na 16 tellen (on vocals) 
Muziek : Tomorrow Never Comes by Zac Brown Band 

Side, hold, behind-side-cross, side rock, 
cross shuffle 
1. RV grote stap opzij 
2. LV sleep tot bij RV 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV (12:00) 

½ hinge turn, diagonal lock step, step, hitch, 
coaster step 
1.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
3.   1/8 draai rechtsom, LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6. LV hef knie omhoog 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor (7:30) 

Rocking chair, rock fwd, rock back, full turn 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter, kijk over R-schouder 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
8.   ½ draai rechtsom, LV stap achter (7:30) 

½ turn shuffle, side rock, cross, hold, side, 
behind, ¼ turn R step fwd 
1.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3.   1/8 draai rechtsom, LV stap opzij 
4. RV gewicht terug (3:00) 
 
5. LV kruis over RV 
6.   rust 
& RV stap opzij 
7. LV kruis achter RV 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 

Rock fwd, back, coaster step, rock fwd, rock 
back, ½ turn shuffle 
1. LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
3. LV stap achter 
& RV sluit 
4. LV stap voor 

*** Restart (3) *** 

 
 

5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
& LV sluit 
8. RV stap voor (12:00) 

½ turn R, walking back x2, coaster cross, 2x 
travelling kick ball cross 
1.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
2. RV stap achter 
3. LV stap achter 
& RV stap naast LV 
4. LV kruis over RV (6:00) 
 
5. RV schop schuin rechts voor 
& RV stap naast LV 
6. LV kruis over RV 

*** Restart (1-2-4) *** 

7. RV schop schuin rechts voor 
& RV stap naast LV 
8. LV kruis over RV 

Side, ½ turn L sweep, behind-side, cross, 
side rock, cross, side rock 
1. RV stap opzij 
2. LV sweep achter RV, ½ draai linksom (12:00) 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV gewicht terug 
7. RV kruis over LV 
8. LV stap opzij 

Replace, cross, ½ hinge turn, diagonal fwd, 
kick, coaster cross 
1. RV gewicht terug 
2. LV kruis over RV 
3.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
4.   ¼ draai linksom, LV stap opzij (6:00) 
 
5.   1/8 draai linksom, RV stap voor 
6. LV schop naar voor (4:30) 
7. LV stap achter 
&   1/8 draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV kruis over RV (6:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
 
 
 



 
 

Twist & Turns (Vervolg) 

Restarts: 

(1) op muur 1 dans je t/m tel 46 en begin opnieuw (6:00) 
(2) op muur 2 dans je t/m tel 46 en begin opnieuw (12:00) 
(3) op muur 5 dans je t/m tel 36 en begin opnieuw (6:00) 
(4) op muur 6 dans je t/m tel 46 en begin opnieuw (12:00) 
 
 
Ending: 

dans tot tel 16 daarna doe je volgende tellen: 
Rock step, L back with 3/8 turn to front, stomp R fwd 

17. RV stap voor 
18. LV gewicht terug 
19  3/8 draai rechtsom en stamp RV voor 
 
 
Veel dansplezier. 
 


