
 

What You Gonna Do With The Band 

Choreographie : Wil Bos & Roy Verdonk 
48 tellen, 4 muurs beginner niveau 
Muziek : A band’s gotta do what a band’s gotta do, The Refreshments 
   CD: A band’s gotta do what a band’s gotta do 
Intro : 48 tellen 
Vertaling  : Donald Hardonk 
 

Side, Cross, ¼ Turn step, Scuff, ¼ Turn side, Cross, ¼ Turn, Scuff 

1-2 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV 
3-4 maak ¼ draai rechtsom RV stap voor, LV veeg met de hak over de vloer 
5-6 maak ¼ draai rechtsom LV stap links opzij, RV kruis achter LV 
7-8 maak ¼ draai linksom LV stap voor, RV veeg met de hak over de vloer 
 
 

Step, Pivot ½ turn left, ½ Turn step back, Hold, Toe strut left & right 

1-2 RV stap voor, RV+LV maak een ½ draai linksom 
3-4 maak op de bal van de LV een ½ draai linksom RV stap achter, rust 
5-6 LV zet teen achter, LV zet hak neer 
7-8 RV zet teen achter, RV zet hak neer 
 
 

Coaster step, Hold, Step, ¼ Turn left, Cross, Hold 

1-4 LV stap achter, RV zet naast LV, LV stap voor, rust 
5-8 RV stap voor, RV+LV maak ¼ draai linksom  (gewicht LV), RV kruis voor LV, rust 
 
 

¼ Turn right, ¼ Turn right, Step, Hold, Rocking chair 

1-2 maak ¼ draai rechtsom LV stap achter, maak ¼ draai rechtsom RV stap opzij 
3-4 LV stap voor, rust 
5-8 RV rock voor, gewicht terug op LV, RV rock achter, gewicht terug op LV 
 
 

Monterey ½ turn, Heel, Close, Heel, Close 

1-2 RV tik teen rechts opzij, maak ½ draai rechtsom RV zet naast LV 
3-4 LV tik teen links opzij, LV zet naast RV 
5-6 RV tik hak voor, RV zet naast LV 
7-8 LV tik hak voor, LV zet naast RV 
 
 

Monterey ¼ turn, Heel, Close, Heel, Close 

1-2 RV tik teen rechts opzij, maak ¼ draai rechtsom RV zet naast LV 
3-4 LV tik teen links opzij, LV zet naast RV 
5-6 RV tik hak voor, RV zet naast LV 
7-8 LV tik hak voor, LV zet naast RV 
 
 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 

Veel dansplezier 


