
 
 

Something Good 

Choreograaf : Lilly Hollnsteiner 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Muziek : On To Something Good by Ashley Monroe 

Step, step, out-in-out-in, heel, heel, heel 
switches, unwind ¾ turn L 
1. LV stap voor 
2. RV stap voor 
&   spring diagonaal LV links voor en RV  
  rechts achter 
3. L+R spring terug center 
&   spring diagonaal RV rechts voor en LV  
  links achter 
4. R+L spring terug center 
 
5. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
6. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
7. LV tik teen achter RV 
8.   ¾ draai linksom (3:00) 

*** Restart 2 *** 

Shuffle, rocking chair, coaster step fwd, 
coaster step 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
& LV stap voor 
3. RV gewicht terug 
& LV stap achter 
4. RV gewicht terug 
 
5. LV stap voor 
& RV sluit 
6. LV stap achter 
7. RV stap achter 
& LV sluit 
8. RV stap voor 

Kick, flick, ½ turn L kick, hook, grapevine ¼ 
turn L with scuff, vaudeville with heel & hook, 
¼ turn shuffle 
1. LV schop naar voor 
& LV flick achter 
2.   ½ draai linksom, LV schop naar voor 
& LV kruis voor R-been (9:00) 
3. LV stap opzij 
& RV kruis achter LV 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
& RV schuif hak over vloer (12:00) 
 
5. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
6. RV tik hak rechts voor 
& RV kruis voor L-been 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8. RV stap opzij (9:00) 

*** Restart 1 *** 
 

Step, ½ turn R, step, step, ½ turn L, full turn, 
stomp, applejacks 
1. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
2. LV stap voor (3:00) 
3. RV stap voor 
&   ½ draai linksom 
4.   ½ draai linksom, RV stap achter 
 
5.   ½ draai linksom, LV stap voor 
6. RV stamp naast LV 
& LV draai teen naar links en  

RV draai hak naar links 
7. L-R draai terug center 
& RV draai teen naar rechts 

LV draai hak naar rechts 
8. R-L draai terug center 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart 1:  

Op muur 4 & 6 dans je t/m tel 24 en begin opnieuw 
 
 
Restart 2: 

Op muur 9 dans je t/m tel 8 en begin opnieuw 
 

(9:00)


