
Borrowed Love 

 
 
Two wall line dance 
Choreografie: Tilly Benraadt 
Muziek: Borrowed Love > Dwight Yoakam 
Tempo: 134 BPM 
A = 32 tellen 
B = 32 tellen 
De dans volgorde is A B A B A A B A A B (de laatste B is 16 tellen en je eindigt met een sluitpas) 
A is op zang, B is instrumentaal 

 
A 
1  t/m  8  rockstep fwd, coasterstep (right and left) 
1  t/m  4         RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 
5  t/m  8         LV stap voor, rock terug op RV, LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
 
9  t/m  16      rockstep fwd, chassé ½ turn right, rockstep fwd, chassé ½ turn left 
1  t/m  4         RV stap voor, rock terug op LV, RV stap ¼ re-om opzij, & LV sluit bij RV, RV stap ¼ re-om voor 
5  t/m  8         LV stap voor, rock terug op RV, LV stap ¼ li-om opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ li-om voor 
 
17 t/m 24      siderock, traveling crossstep (right and left) 
1   +    2         RV stap re-opzij, rock terug op LV 
3   &   4         RV stap gekruist over LV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
5   +    6         LV stap li-opzij, rock terug op RV 
7   &   8         LV stap gekruist over RV, & RV stap re-opzij, LV stap gekruist over RV 
 
25 t/m 32      hingeturn, shuffle fwd (right and left 
1  t/m  4         RV stap re-opzij, draai op RV ½ li-om en LV stap li-opzij, RV shuffle naar voor (R.L.R.) 
5  t/m  8         LV stap li-opzij, draai op LV ½ re-om en RV stap re-opzij, LV shuffle naar voor (L.R.L.) 
 
B 
1  t/m  8        chassé right, rockstep bkw, chassé left, rockstep bkw 
1  t/m  4         RV stap re-opzij, & LV sluit bij RV, RV stap re-opzij, LV stap achter, rock terug op RV 
5  t/m  8         LV stap li-opzij, & RV sluit bij LV, LV stap li-opzij, RV stap achter, rock terug op LV 
 
9  t/m  16      shuffle fwd, military turn (2x right) 
1  t/m  4         RV shuffle naar voor (R.L.R), LV stap voor, LV+RV draai ¼ re-om (gewicht op LV) 
5  t/m  8         RV shuffle naar voor (R.L.R), LV stap voor, LV+RV draai ¼ re-om 
 
17 t/m 24      traveling crosssteps, siderock, (right and left) 
1   &   2         LV stap gekruist over RV, & RV stap re-opzij, LV stap gekruist over RV 
3   +    4         RV stap re-opzij, rock terug op LV 
5   &   6         RV stap gekruist over LV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
7   +    8         LV stap li-opzij, rock terug op RV 
 
25 t/m 32      shuffle fwd, rockstep fwd, shuffle bkw, coasterstep 
1  t/m  4         LV shuffle naar voor (L.R.L), RV stap voor, rock terug op LV 
5  t/m  6         RV shuffle naar achter (R.L.R), LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 
 
 
 
 
Aangesloten bij St.dcwd:         
 

 

 


