
The Way You Take Time  (Juni 2019)
Choreografie : Desiree Snijders & Trudy van Wijk
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver
Tellen : 32
Intro : 16 tellen

All Country 
Muziek : The Way You Take Time
Artiest : Joe Buck
Tempo : 104 BPM
Dansvideo 

Rv side rock step, cross shuffle r, lv side rock step, cross shuffle
1-2                  rv rock opzij, rock terug gewicht op lv
3&4                rv kruis over lv, lv stap opzij, rv kruis over
5-6                  lv rock opzij , rock terug gewicht op rv
7&8                lv kruis over, rv stap opzij, lv kruis over

Backwards 2x hitch, coasterstep, l rock step f, 1/2 turn shuffle l
1&2&              rv stap achter, lv hitch, lv stap achter
3&4                hitch rv, rv stap achter, lv stap naast rv, rv stap voor
5-6                  lv rock step voor, rock terug gewicht op rv 
7&8                lv draai 1/4 li, rv stap naast, lv draai 1/4 li

1/2 turn shuffle l, l back rock, 1/2 turn r,  1/2 turn r, 1/4 turn r
1&2                rv draai 1/4 li, lv stap naast, rv draai 1/4 li
3-4                  lv rock achter, rock terug gewicht op rv
5-6                  lv draai 1/2 re, rv draai 1/2 re 
7-8                  lv stap , draai 1/4 re, gewicht op rv

Cross over, touch 2x, jazzbox, stomp
1-2                  lv kruis over rv, rv tik opzij
3-4                  rv kruis over, lv tik opzij
5-6                  lv kruis over, rv stap achter
7-8                  lv stap naast rv, rv stamp op de plaats
Begin opnieuw

TAG: na de 2de muur
Side rock step, cross shuffle, 2x 1/8 turn r, cross shuffle l
1-2                  rv rock opzij, rock terug gewicht lv
3&4                rv kruis over, lv stap opzij, rv kruis over
5-6                  lv draai 1/8 rechtsom, rv draai 1/8 re
7&8                lv kruis over, rv stap opzij, lv kruis over
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