
 

MBM Nightmare 

Choreograaf : Marco Maselli 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 48 
BPM : 158 
Muziek : Two Feet Of Topsoil  Brad Paisley

Rock step fwd, recover, coaster step, shuffle 
fwd, full turn L 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7.  ½ draai linksom, RV stap achter 
8.  ½ draai linksom, LV stap voor 

Stomp, kick, sailor step, sailor step with ¼ 
turn L, stomp 
9. RV stamp naast LV 
10. RV schop schuin rechts voor 
11. RV kruis achter LV 
& LV stap links opzij 
12. RV stap rechts opzij 
 
13. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
14. LV stap opzij 
15. RV stamp naast LV 
16. LV stamp naast RV 

Apple jack L, apple jack R x2, apple jack L x2, 
apple jack R x2 (weight transfer) 
17.   L teen en R hak links 
&   L teen en R hak terug naar midden 
18.   R teen en L hak rechts 
&   R teen en L hak terug naar midden 
19.  L teen en R hak links 
&   L teen en R hak terug naar midden 
20.   R teen en L hak rechts 
&   R teen en L hak terug naar midden 
 
21.   L teen en R hak links 
&   L teen en R hak terug naar midden 
22.  L teen en R hak links 
&   L teen en R hak terug naar midden 
23.   R teen en L hak rechts 
&   R teen en L hak terug naar midden 
24.  R teen en L hak rechts 
&   R teen en L hak terug naar midden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swivel to the L, heel switches and cross 
touch 
25.   R hak en L teen links 
26.   L hak en R teen links 
27.   R hak en L teen links 
&   L hak en R teen links 
28.   R hak en L teen links 
 
29. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
30. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
31. RV tik hak voor 
32. RV tik teen gekruist over LV 

Shuffle fwd, ½ turn, shuffle back, ½ turn, 
shuffle fwd, ½ turn, shuffle back 
33. RV stap voor 
& LV sluit 
34. RV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
35. LV stap achter 
& RV sluit 
36. LV stap achter 
&   ½ draai rechtsom 
 
37. RV stap voor 
& LV sluit 
38. RV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
39. LV stap achter 
& RV sluit 
40. LV stap achter 

Rock back, recover, two full turns L travelling 
fwd, walk fwd, walk fwd 
41. RV stap achter 
42. LV gewicht terug 
43.   ½ draai linksom, RV stap achter 
44.   ½ draai linksom, LV stap voor 
 
45.   ½ draai linksom, RV stap achter 
46.   ½ draai linksom, LV stap voor 
47. RV stap voor 
48. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 


