
ACES SHUFFLE 
4-WALL LINEDANCE 

 
 Sequence: A A B tag A B A B A B B B B 
  
 DEEL A 
 R fwrd shuffle, hold, L fwrd, ½ R, L fwrd, hold 
1-4./ RV stap voor, LV zet bij RV, RV stap voor, rust 
5-8./ LV stap voor, draai ½ rechtsom, LV stap voor, rust 
 
 Triple full turn L, hold, R fwrd mambo, hold 
1-4./ Triple hele draai linksom R-L-R, rust 
 Optie: triple step op de plaats R-L-R 
5-8./ LV stap achter, RV zet bij LV, LV tik hiel voor, rust 
 
 & Hitch L, L fwrd shuffle, hold, R fwrd mambo, hold 
&1-4./ LV hitch, LV stap voor, RV zet bij LV, LV stap voor, rust 
5-8./ RV rock voor, LV rock terug, RV stap achter, rust 
 
 L Back shuffle, hold, R back mambo, hold 
1-4./ LV stap achter, RV zet bij LV, LV stap achter, rust 
5-8./ RV rock achter, LV rock terug, RV stap voor, rust 
 
 L sugar foot, hold, R sugar foot, hold 
1-2./ LV tik teen met hiel naar buiten naast RV, LV tik hiel met teen naar buiten naast RV 
3-4./ LV  kruis over RV, rust 
5-6./ RV tik teen met hiel naar buiten naast LV, RV tik hiel met teen naar buiten naast LV 
 
 Push hips L-R-L, hold, L behind, R ¼ R, L fwrd, hold 
1-4./ LV tik teen opzij en duw heupen links, rechts, links, rust 
5-8./ LV kruis achter RV, draai ¼ rechtsom  en RV stap voor,  LV stap voor, rust 
 
 DEEL B 
 R side mambo, hold, clap 3 times hold 
1-4./ RV rock opzij, LV rock terug, RV stap naast LV, rust 
5-8./ Klap 3 maal in je handen, rust 
 
 L side mambo, hold, stomp in place RLR, hold 
1-4./ LV rock opzij, RV rock terug, LV zet naast RV, rust 
5-8./ Stamp 3x op de plaats R-R-L, rust 
 
 L side, tap R, R side, tap L, ¼ L vine, hold 
1-4./ LV stap opzij, RV tik teen naast LV, RV stap opzij, LV tik naast RV 
5-8./ LV stap opzij, RV kruis achter LV, draai ¼ linksom en LV stap voor, rust 
 
 R fwrd toe strut, L fwrd toe strut, R back toe strut, LV back toe strut 
1-4./ RV stap op de teen voor, RV zet hiel neer, LV stap op de teen voor, LV zet hiel neer 
 Klik vingers 
5-8./ RV stap op de teen achter, RV zet hiel neer, LV stap op de teen achter, LV zet hiel neer 
 Klik vingers 
 
 TAG: na de eerste part B dans je alleen de eerste 8 tellen van A, begin dan opnieuw met A 
 
 Finish: na de 4e B sectie dans je de eerste 8 tellen  van A, ipv de  laatste rust stamp RV voor 
              Armen  uit en omhoog, taa daa! 
 
 Bron: Jos Slijpen januari 2009 
 Choreograaf: Pat Stott & Alan Haywood  
 Muziek: Aces Shuffle / The Jive Aces 
 Nivo: Intermediate 
 Intro: 32 tellen vanaf de zware beat 
 
 12 februari 2009    The Coast Dancers 


