
Poor Boy Shuffle 

 

Dansnummer  :581 

Country   :Four wall line dance 
Choreografie  :Viki E. Rader 
Muziek   :Poor Boy shuffle – The Tractors 
Niveau   :2 
Tempo   :143 BPM 
Tellen   :64 
2e vertaling  :ACD 

 
Brug:   na de 4e muur ( op 12 uur ) 
1 t/m 16  ½ montereyturn right ( 4x ) 
1 t/m 4 RV teentik opzij, draai op LV ¼ rechtsom RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 
5 t/m 16   herhaal 1 t/ m 4 nog 3x 

 
1 t/m 8   rockstep fwd, coasterstep, pivotturn right, shuffle fwd  
1   +   2   RV stap voor, rock terug op LV 
3   &  4   RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap voor 
5   +   6   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom 
7   &  8   LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 
 
9 t/m 16  rockstep fwd, coasterstep, pivotturn right, shuffle fwd 
1 t/m 8   herhaal blok 1 
 
17 t/m 24  side rock, kick fwd ( 2x ), side rock, kick fwd ( 2x ) 
1 t/m 4   RV stap opzij, rock terug op LV, RV schop voor, RV schop voor 
5 t/m 8   RV stap opzij, rock terug op LV, RV schop voor, RV schop voor 
 
25 t/m 32  vine right, rolling vine left 
1 t/m 4 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 
5 t/m 8 LV stap ¼ linksom voor, draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ¼ linksom LV stap 

opzij, RV teentik naast LV 
33 t/m 40  turning jazzbox ¼ right, jazzbox 
1 t/m 4 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap ¼ rechtsom voor, LV sluit bij RV 
5 t/m 8 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV sluit bij RV 
 
41 t/m 48 step fwd, drag in two counts, clap, diagonal step bkw, slide, diagonal step bkw, slide 
1 t/m 4 RV stap voor, LV schuif bij RV in 2 tellen, RV stap voor, klap 
5 t/m 8 LV stap diagonaal achter, RV schuif bij LV, LV stap diagonaal achter, RV schuif bij LV 
 
49 t/m 56 zigzag, side rock 
1 t/m 4 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 
5 t/m 8 RV stap opzij, LV stap gekruist achter LV, RV stap opzij, rock terug op LV 
 
57 t/m 64 travelling cross, chassé left, travelling cross, chassé left 
1  &  2 RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over  LV 
3  &  4 LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij 
5  &  6 RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV 
7  &  8 LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij  

 
Begin opnieuw 
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