
The T.B. Cadillac 
Choreograaf : Thea Mons 
Soort Dance : Four wall line dance 
Niveau  : ? 
Tellen  :  68 
Bpm  : ?  
Muziek : “Cowboy Cadillac” by Garth Brooks 

Bron  : CWU 
 
De dans start na 4 x 8 + 1 x 4 tellen. 
 
Heel Split 
1 Hakken wijd 
2 Hakken sluit 
3 Hakken wijd 
4 Hakken sluit  
 (breng gewicht over op RV) 
 
Ball-Heel-Step-Toe (2x backwards)  
5 LV stap op bal van de voet schuin 
 links achter 
6 RV tik hak schuin rechts voor 
7 RV stap achter iets voorbij de LV 
8 LV tik naast RV 
9 LV stap op bal van de voet schuin 
 links achter 
10 RV tik hak schuin rechts voor 
11 RV stap achter iets voorbij de LV 
12 LV tik naast RV 
 
Full Turn 
13 LV met ¼ draai L-om, stap op plaats 
14 RV met ¼ draai L-om, stap voor 
15 LV met ½ draai L-om, stap op plaats 
16 RV stap naast LV  
 (gewicht is nu op rechts)  
 
Grind / Strut (L, R) 
17 LV zet teen links opzij, hak links 
 omhoog 
18 LV duw hak neer/op – veer hierbij 
 door R-knie 
19 LV zet teen terug naar het midden 
20 LV zet hak neer  
 (gewicht is nu op links)  
21 RV zet teen rechts opzij, hak rechts 
 omhoog 
22 RV duw hak neer/op – veer hierbij 
 door L-knie 
23 RV zet teen terug naar het midden 
24 RV zet hak neer  
 (gewicht is nu op rechts)  
 
Toe / Touch (2x) 
25 LV tik teen links opzij 
26 LV tik terug naast RV 
27 LV tik teen links opzij 
28 LV tik terug naast RV 
 
Step / Scuff (2x) 
29 LV stap voor 
30 RV schop met hak over de vloer voor 
31 RV stap voor 
32 LV schop met hak over de vloer voor 

 
Cross / ¼ Turn / Side / Scuff 
33 LV stap voor RV langs rechts opzij 
34 RV met ¼ draai L-om; stap achter 
35 LV stap links opzij (in de lijn van RV) 
36 RV schop met hak over de vloer voor 
 
Step / Scuff (2x) 
37 RV stap voor 
38 LV schop met hak over de vloer voor 
39 LV stap voor 
40 RV schop met hak over de vloer voor 
 
Toe Strut Back (2x) 
41 RV zet teen achter 
42 RV zet hak neer 
43 LV zet teen achter 
44 LV zet hak neer 
 
Shimmy's Right 
45-46 RV stap rechts opzij – schud schouders 
 2x rechts / links 
47 LV sleep naar rechts tot naast RV 
48 LV zet neer op plaats 
49-50 RV stap rechts opzij – schud schouders 
 2x rechts / links 
51 LV sleep naar rechts tot naast RV 
52 LV zet neer op plaats 
 
Vine / ½ Turn 
53 LV stap links opzij 
54 RV stap schuin achter LV 
55 LV stap links opzij 
56 LV maak op bal van voet ½ draai  
 L-om / zwaai R-been mee om 
 
Walkstep Forward / Scoot (2x) 
57 RV stap voor 
58 LV stap voor 
59 RV stap voor 
60 RV schuif-stapje voor 
61 LV stap voor 
62 RV stap voor 
63 LV stap voor 
64 LV schuif-stapje voor 
 
Ball / Hold / Step / Stomp-clap 
65 RV stap op bal van de voet schuin 
 rechts achter 
66 Rust 
67 LV stap recht achter 
68 RV stamp-stap naast RV – klap 
 (gewicht is nu op beide voeten) 
 
Begin opnieuw 
 


