
 

The Shadow 

 
Country  :Partnerdans (Side by Side) positie 

Choreografie :Nancy Martin 

Muziek  :Brand new man – Brooks & Dunn 

:All you ever do is bring me down – The Mavericks 

:The things you said to me – The Mavericks                                                                       Aangesloten bij  St.dcwd 

Niveau  :1 

Tellen  :40 

2
e
 vertaling :Huib van der Veen 

 

Heer  

 

1  t/m  8  ¼ turn right, touch, ¼ turn left, together, steps on place 

1  t/m  4  RV stap ¼ rechtsom, LV teentik naast RV (tik LH RH dame), LV stap ¼ linksom, RV teentik naast LV 

5  t/m  8  (RH houd LH dame vast) RV stap op plaats, LV stap op plaats, RV stap op plaats, LV stap op plaats 

9  t/m  16 cajun shuffle richt and left with touches 

1  t/m  4  RV stap schuin rechts voor, LV schuif bij RV, RV stap schuin rechts voor, LV teentik naast RV 

5  t/m  8  LV stap schuin links voor, RV schuif bij LV, LV stap schuin links voor, RV teentik naast LV 

17 t/m 24 run bkw, rolling vine right, touch 

1  t/m  4  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV stap achter (handen los) 

5  t/m  8  RV stap ¼ rechtsom, draai op RV ½ rechtsom door LV sluit bij, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV teentik naast RV 

25 t/m 32 ¼ turn left, touch, ¼ turn richt, touch, rolling vine left, touch 

1  t/m  4  (LH RH dame vast) LV stap ¼ linksom, RV teentik naast LV (RH tik LH dame) RV stap ¼ rechtsom, LV teentik 

5  t/m  8  LV stap ¼ linksom, draai ½ door op LV RV sluit aan, LV stap ¼ linksom opzij, RV teentik naast LV (L+R hand vast) 

33 t/m 40 shuffle’s right and left (2x) 

1  t/m  4  (RH houd LH dame vast) shuffle rechts, shuffle links 

5  t/m  8  shuffle rechts, shuffle links 

 

Begin opnieuw 

 

Dame  

 

1  t/m  8  ¼ turn left, touch, ¼ turn right, together, rolling vine left, together 

1  t/m  4  LV stap ¼ rechtsom, RV teentik naast LV (tik RH LH heer), RV stap ¼ linksom, LV teentik naast RV 

5  t/m  8  LV stap ¼ linksom, draai ½ door op LV RV sluit aan, LV stap ¼ linksom opzij, RV sluit naast LV (L+R hand vast) 

9  t/m  16 cajun shuffle richt and left with touches 

1  t/m  4  RV stap schuin rechts voor, LV schuif bij RV, RV stap schuin rechts voor, LV teentik naast RV 

5  t/m  8  LV stap schuin links voor, RV schuif bij LV, LV stap schuin links voor, RV teentik naast LV 

17 t/m 24 run bkw, touch, rolling vine left, touch 

1  t/m  4  RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV teentik naast RV (handen los) 

5  t/m  8  LV stap ¼ linksom, draai ½ door op LV RV sluit aan, LV stap ¼ linksom opzij, RV teentik naast LV (LH heer vast) 

25 t/m 32 ¼ turn right, touch, ¼ turn left, touch, rolling vine right, touch 

1  t/m  4  (RH LH heer vast) RV stap ¼ rechtsom, LV teentik naast RV (LH tik RH heer) LV stap ¼ linksom, RV teentik 

5  t/m  8  RV stap ¼ rechtsom, draai ½ door op LV RV sluit aan, LV stap ¼ rechtsom opzij, LV teentik naast RV (L,R hand vast) 

33 t/m 40 shuffle’s right and left (2x) 

1  t/m  4  (LH houd RH heer vast) shuffle links, shuffle rechts 

5  t/m  8  shuffle links, shuffle rechts 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

 

 


