
Send Your Love 
Choreograaf : Alan G. Birchall 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  : 125 Bpm  -  Begin bij zang (CD single) – Na 1 min. en 15 sec. (album)  
Muziek  : "Send Your Love" by Sting 
 
Right Sailor Step, ¼ Sailor Turn Left, Step, ½ Pivot, 2x 
Walk 
1 RV  stap gekruist achter LV 
&  LV  stap links opzij 
2  RV  stap op de plaats 
3 LV  kruis achter RV met ¼  linksom 
&  RV  stap op de plaats 
4  LV  stap voor 
5 RV  stap voor 
6  L+R pivot turn ½ draai linksom 
7 RV  stap voor 
8  LV  stap voor 
 
"Ankle Breakers", Step Diagonally Back (2x), Touch 
1 RV  stap gekruist voor LV en rock op bal  
 van beide voeten naar links 
&  R+L rock op bal voeten naar rechts 
2  R+L rock op bal voeten naar links  
(optie swivels) 
3 RV stap diagonaal rechts achter 
4  LV  stap naast RV 
5 RV  stap gekruist voor LV en rock op bal  
 van beide voeten naar links 
& R+L rock op bal van voeten naar rechts 
6  R+L rock op bal van voeten naar links (optie 
swivels) 
7 RV  stap diagonaal rechts achter 
8 LV  stap naast RV 
 
Full Paddle Turn Left, Rock With Hip Bumps 
&       maak ¼ draai linksom 
1  RV tik rechts opzij 
&   maak ¼ draai linksom 
2  RV  tik rechts opzij 
&  maak ¼ draai linksom 
3  RV  tik rechts opzij 
&   maak ¼ draai linksom 
4  RV  tik rechts opzij 
5 RV  rock rechts opzij en bump heupen  
  naar rechts 
&  bump heupen naar links 
6  bump heupen naar rechts  
(optie: rock met shimmies) 
7 LV rock terug op LV en bump heupen  
  naar links 
&   bump heupen naar rechts 
8   bump heupen naar links 
(optie: recover met shimmies) 
 
Rock, Recover, Step, Rock Recover, Cross, Step, ¼ 
Coaster Turn 
1 RV rock rechts opzij 
2  LV gewicht terug  
& RV stap naast LV 
3 LV  rock links opzij 
4  RV gewicht terug  
5 LV stap gekruist voor RV 
6  RV  stap rechts opzij 
7 LV  stap achter met ¼ draai linksom 
&  RV  stap naast LV 
8  LV  stap voor 
 

 
Syncopated Twinkles x2, Front Sailor ½ Turn, Step ¼ 
Pivot, Heel Ball ¼ Turn 
1 RV stap gekruist voor LV 
&  LV klein stapje diagonaal links achter 
2 RV  stap naast LV 
3 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  klein stapje diagonaal rechts achter 
4 LV  stap naast RV 
5 RV  stap gekruist voor LV 
&  LV  stap links opzij met ¼ rechtsom 
6  RV  stap voor 
7 LV ¼ draai rechtsom en stap links opzij 
8 RV ¼ draai rechtsom en tik hak voor 
& RV  stap naast LV 
1  LV  stap gekruist voor RV 
 
Step, Forward Mambo, ½ Triple Turn, Left Shuffle 
2 RV  stap voor 
3 LV rock voor 
& RV gewicht terug  
4 LV  stap naast RV 
5 RV  stap ¼  draai rechtsom 
&  LV stap ¼ rechtsom 
6 RV stap naast 
7 LV  stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
Syncopated Rock Steps, Behind, Side, Turn, ½ Pivot, 
Step 
1 RV  rock diagonaal rechts voor 
&  LV gewicht terug  
2 RV rock rechts opzij 
& LV gewicht terug  
3 RV  rock achter 
& LV gewicht terug  
4  RV stap rechts opzij 
5 LV  stap gekruist achter RV 
& RV  stap rechts opzij met ¼ rechtsom 
6 LV stap voor 
7 L+R pivot turn ½ draai rechtsom 
8  LV  stap voor 
 
Heel Switches, Step, ¼ Pivot Left, Heel Switches, Rock ¼ 
Turn Left 
1 RV  tik hak voor 
&  RV  stap naast LV 
2 LV  tik hak voor 
& LV  stap naast RV 
3 RV  stap voor 
4  L+R pivot ¼ draai linksom 
5 RV  tik hak voor 
&  RV stap naast LV 
6  LV  tik hak voor 
7 LV  stap naast RV 
& RV maak ¼ draai linksom en rock voor 
8 LV gewicht terug  
 
Begin opnieuw 
 
 


