
Shake Your Boogie                       Dansnummer: 517 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :DJ Dan 

Muziek   :Shake your boogie and roll – Pete Stothard 

Tempo   :91 BPM 

Niveau   :1-2 

Tellen/Passen  :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; Re-Start  :Tijdens de 3

e
 muur dans t/m tel 32 (tel 8 van het 4

e
 blok) en start de dans weer opnieuw 6:00 

 
 

1  t/m  8   sync. side toestrut, sync. cross toestrut, sync. ½ boxstep, sync. toe touch, sync. side toestrut, sync.   

                                                     cross toestrut, sync. ½ boxstep  

1  &  2  &   RV stap op tenen opzij, & RV zet hak neer, LV stap gekruist op tenen over RV, & LV zet hak neer 

3  &  4  &   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap voor, & LV teentik naast RV 

5  &  6  &   LV stap op tenen opzij, & LV zet hak neer, RV stap op tenen gekruist over LV, & RV zet hak neer 

7    &    8   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap achter 

 

9  t/m  16  sync. vine right, sync. touch, sync. vine ¼ turn left, sync. touch, sync. hip bumps, sync. touch, sync.  

                                                     hip bumps 

1  &  2  &   RV stap opzzij, & LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, & LV teentik naast RV 

3  &  4  &   LV stap opzij, & RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom voor, & RV teentik naast LV (9:00) 

5  &  6  &   RV stap iets schuin voor (heupen rechts), & heupen links achter, heupen rechts voor, & LV teentik  

                                                     naast RV 

7    &    8   LV stap iets schuin voor (heupen links), & heupen rechts achter, heupen links voor (gew. op LV) 

 

17 t/m 24  mod. rhythm steps, touch together 

1  t/m  4   RV stap achter, LV schop schuin rechts voor, LV stap achter, RV schop schuin links voor 

5  t/m  8   RV stap achter, LV schop schuin rechts voor, LV stap achter, RV teentik naast LV 

                                                     (op de tellen 2, 4, 6 knip met je vingers) 

 

25 t/m 32  traveling sugar foot, diagonal kick fwd, touch (2 x), siderock ¼ turn left (6:00) 

1    +     2   draai op hak LV rechts RV teentik binnenkant LV, draai op hak LV rechts RV haktik binnenkant LV 

3  t/m  6   RV schop schuin voor, RV teentik naast LV, RV schop schuin voor, RV teentik naast LV 

7    +     8   RV stap opzij, rock terug ¼ draai linksom op LV 

 

33 t/m 40  sync. crossrock left and right, ¼ turn right into shuffle fwd, sync. ½ turn left with a lift, shuffle fwd 

1    &    2   RV stap gekruist over LV, & rock terug op LV, RV stap opzij 

3    &    4   LV stap gekruist over RV, & rock terug op RV, LV stap opzij 

5    &    6   RV stap ¼ rechtsom voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 

&   7 & 8   & draai op RV ½ linksom til linker knie op, LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

 

41 t/m 48  sync. pivotturn left, sync. mod. ½ boxsteps left and right, sync. lockstep fwd 

1    &    2   RV stap voor, & RV+LV draai linksom, RV stap voor 

3    &    4   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap voor 

5    &    6   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap voor 

7    &    8   LV stap voor, & RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor 

 

49 t/m 56  electrickrock, step fwd, 3x heelbounce ¼ turn left 

1  t/m  4   RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV beiden hakken omhoog en terug, RV+LV omhoog en terug 1/8 linksom, RV+LV omhoog en  

                                                     terug 1/8 linksom 

 

57 t/m 64  toestruts bkw, mod. jazzbox 

1  t/m  4   RV stap op tenen achter, RV zet hak neer, LV stap op tenen achter, LV zet hak neer 

5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV                             Begin opnieuw 
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