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No: 176 – GOT TO BE FUNKY 
Four wall line dance 

 
 
 
 VINE RIGHT WITH TOUCH      ROCK STEP, 1/2 TURN TRIPLE STEP  
  1./ RV stap rechts opzij       25./ RV rock voor 
  2./ LV stap gekruist achter RV      26./ rock terug op LV 
  3./ RV stap rechts opzij                         27&28 triple step 1/2 rechtsom, R-L-R 
  4./ LV tik naast RV 
            ROCK STEP, 3/4 TURN TRIPLE STEP 
 VINE LEFT WITH SYNCOPATED STEPS    29./ LV rock terug 
  5./ LV stap links opzij       30./ rock terug op RV 
  6./ RV stap gekruist achter LV              31&32 triple step 3/4 linksom, L-R-L 
  & LV stapje links opzij        (u kijkt nu naar 9:00 uur) 
  7./ RV stap gekruist voor LV 
  & LV stapje links opzij         1./ Begin opnieuw 
  8./ RV tik hak schuin voor 
 
 MACHED POTATOES, TOUCH LEFT  
  & LV+R hakken wijd 
  9./ RV stap achter LV en sluit hakken 
  & LV+RV hakken wijd 
10./ LV stap achter RV en sluit hakken 
  & LV+RV hakken wijd 
11./ RV stap achter LV en sluit hakken 
12./ LV tik naast RV 
 
 LEFT, RIGHT, GET FUNKY 
  & LV stapje naar voor en opzij 
13./ RV stapje naast LV en opzij 
14-16 eigen impressie (3 tellen) 
 hip bumps, body rolls, hip turns enz. 
 Eindig met gewicht op LV 
 
 UP AND DOWN, HIP BUMPS 
17./ RV stapje schuin rechts voor en duw heupen naar rechts omhoog 
  & duw heupen naar links 
18./ zak iets door de knieën en duw heupen naar rechts omlaag 
  & duw heupen naar links 
19./ strek knieën en duw heupen naar rechts omhoog 
  & duw heupen naar links 
20./ zak iets door de knieën en duw heupen naar rechts omlaag 
 
21./ LV stapje schuin links voor en duw heupen naar links omhoog 
  & duw heupen naar rechts 
22./ zak iets door de knieën en duw heupen naar links omlaag 
  & duw heupen naar rechts 
23./ strek de knieën en duw heupen naar links omhoog 
  & duw heupen naar rechts 
24./ zak iets door de knieën en duw heupen naar links omlaag 
 
 
 
 
Bron: WIDO 
 
Choreografie: Dawn Beecham 
Nivo: 3 
Muziek als voorbeeld: 
Got To Be Funky  by Maurice John Vaughn 
Tempo: 120 BPM 


