
 

Mary, Mary 

Choreograaf : Darren Bailley 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 48 
BPM : 144 
Muziek : Mary  Zac Brown Band

Diagonal rock R, behind, side, cross 
diagonal rock L, behind, side, cross 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap diagonaal L voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter RV 
& RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 

Rock fwd, switch, rock fwd, mash potatoes 
steps back x4 
9. RV stap voor 
10. LV gewicht terug 
& RV sluit 
11. LV stap voor 
12. RV gewicht terug 
 
13. LV stap achter, twist hielen naar binnen 
14. RV stap achter, twist hielen naar binnen 
15. LV stap achter, twist hielen naar binnen 
16. RV stap achter, twist hielen naar binnen 

Rock back L, switch, rock back R, walk x2, R 
shuffle fwd 
17. LV stap achter 
18. RV gewicht terug 
& LV sluit 
19. RV stap achter 
20. LV gewicht terug 
 
21. RV stap voor 
22. LV stap voor 
23. RV stap voor 
& LV sluit 
24. RV stap voor 

Step fwd, ½ turn pivot, L shuffle fwd, step 
fwd, ½ turn pivot, step fwd, ¼ turn L 
25. LV stap voor 
26.   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
27. LV stap voor 
& RV sluit 
28. LV stap voor 
 
29. RV stap voor 
30.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
31. RV stap voor 
32.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
 
 
 
 
 

Heel grinds woving back x4 with claps 
33. RV duw hiel voor, R tenen naar binnen 
34. RV draai tenen buiten, gewicht op LV & klap 
& RV sluit 
35. LV duw hiel voor, L tenen naar binnen 
36. LV draai tenen buiten, gewicht op RV & klap 
& LV sluit 
 
37. RV duw hiel voor, R tenen naar binnen 
38. RV draai tenen buiten, gewicht op LV & klap 
& RV sluit 
39. LV duw hiel voor, L tenen naar binnen 
40. LV draai tenen buiten, gewicht op RV & klap 
& LV sluit 

Walk fwd x3, kick L fwd, walk back x2, L 
coaster step 
41. RV stap voor 
42. LV stap voor 
43. RV stap voor 
44. LV schop voor, klap 
 
45. LV stap achter 
46. RV stap achter 
47. LV stap achter 
& RV sluit 
48. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: de 5² muur dans je de eerste 12 tellen, doe dan 8 

mash potatoes steps naar achter ipv 4. Ga dan verder 
met de dans. 
 
 
Ending:Je danst de eerste 16 tellen; doe je R-hand 

opzij op het woord “Mary”, doe je L-hand opzij op de 
tweede keer “Mary”. 
Vouw je handen en richt je naar boven op de woorden 
“Why Did You Do Me That”, stap RV kruis over LV en 
unwind naar de voorste muur op het woord “Way”. 
Buig voorover en start opnieuw. Ending de dans met 
een luide stomp op de laatste mash potatoes steps. 
 


