
 

No Way 

Choreographie : Robbie McGowan Hickie 
32 tellen, 4 muurs easy-intermediate niveau 
Muziek : You can’t do me this way, Mark Chesnutt,  CD: Savin’ the honky tonk,  BPM 118 
Alt. : Come on over (all I want is you), Christina Aguilera, CD: Stripped 2CD, 3.09 versie,  BPM 120 
Intro : Mark Chesnutt 16 tellen en Christina Aguilera 32 tellen 
 
 

 

1-8 Side step left, Behind & heel jack, & Cross, ¼ Turn left (2 x), Right cross shuffle 

1-2&3 LV stap links opzij, RV kruis achter LV, LV stap opzij iets achter, R-hak tik voor op R-diagonaal 
&4 RV stap terug, LV kruis voor RV 
5-6 maak ¼ draai linksom RV stap achter, maak ¼ draai rechtsom LV stap opzij 
7&8 RV kruis voor LV, LV stap opzij, RV kruis voor LV        (6) 
 
 
 

9-16 Side rock, Recover ¼ turn right, Left kick ball point, Right Hitch ball cross, Side rock, 

Recover 

1-2 LV rock opzij, maak ¼ draai rechtsom RV stap voor 
3&4 LV kick voor, LV stap op de bal van de voet naast RV, RV tik teen rechts opzij 
5&6 RV til knie omhoog gekruist voor L-knie, RV stap op de bal van de voet naast LV, LV kruis voor RV 
7-8 RV rock opzij. gewicht terug op LV         (9) 
 
 
 

17-23 Behind, Side, Step forward, Left shuffle, Rock step, Recover, Coaster cross 

1&2 RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV stap voor 
3&4 shuffle naar voor L,R,L 
5-6 RV rock voor, gewicht terug op LV 
7&8 RV stap achter, LV zet naast RV, RV kruis voor LV 
 
 
 

Figure of 8 vine 

1-4 maak ¼ draai linksom LV stap voor, RV stap voor, RV+LV maak ¾ draai linksom, RV stap opzij  (9) 
5-8 LV kruis achter RV, maak ¼ draai rechtsom RV stap voor, LV stap voor, LV+RV maak ¾ draai rechtsom (9) 
 
 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 

Veel dansplezier 


