
 

Dangerous Waters             

 
Country  :Four wall line dance 
Choreografie :Michael  Vera-Lobos 
Muziek  :Don’t cross the river > Garth Brooks 
Tempo  :129 BPM 
Niveau  :3                                                                                                                                         Aangesloten bij St. dcwd 
Tellen  :64 tellen 

Opmerking: Bridge 
Aan het einde van de 3

e
 en de 5

e
 muur krijg je een bridge: 2x pivotturn left =  

RV stap voor, RV+LV draai ½ draai li-om, RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om. 
Bij de 3

e
 muur sta je op 9.00, bij de 5

e
 muur sta je op 3.00 

 
 
1  t/m  8  Kick ball cross, chassé right, sync. Vine, siderock ¼ turn left 
1    &    2      RV schop voor, & RV sluit aan bij LV, LV stap gekruist over RV 
3    &    4      RV stap re-opzij, & LV sluit aan bij RV, RV stap re-opzij 
5    &    6      LV stap achter RV, & RV stap re-opzij, LV stap gekruist over RV 
7    +    8      RV stap re-opzij, rock terug op LV in ¼ draai li-om 
 
9  t/m  16   2x chassé ½ turn left, militaryturn left, traveling cross step 
1    &    2      draai op LV ¼ li-om en RV stap re-opzij, & LV sluit aan bij RV, draai op LV ¼  li-om en RV stap achter 
3    &    4      draai op RV ¼ li-om en LV stap li-opzij, & RV sluit aan bij LV, draai op RV ¼ li-om en LV stap voor 
5    +    6      RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 
7    &    8      RV stap gekruist over LV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
 
17 t/m 24   Sync. siderock, across, sync. vine right, ¼ turn left sailorstep 
1    &    2      LV stap li-opzij, & rock terug op RV, LV stap gekruist over RV 
3  t/m  6     RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, & RV stap re-opzij, LV stap gekruist voor, RV stap re-opzij 
7    &    8      LV stap achter, & RV stap iets re-opzij, LV stap iets li-opzij 
 
25 t/m 32   Traveling pivot left, 2x diagonal step fwd, 2x sailorstep 
1  t/m  4      draai op LV ½ li-om en RV stap achter, draai op RV ½ li-om en stap voor, RV stap schuin re-voor, LV stap  schuin 

li-voor 
5    &   6      RV stap achter LV, & LV stap iets li-opzij, RV stap iets re-opzij 
7    &   8      LV stap achter RV, & RV stap iets re-opzij, LV stap iets li-opzij 
 
33 t/m 40   Rockstep fwd, tripplestep ½ turn right, rockstep fwd, together, rockstep fwd 
1  t/m  4     RV stap voor, rock terug op LV, RV tripplestep ½ draai re-om (dus op de plaats R.L.R.) 
5  t/m  8      LV stap voor, rock terug op RV, & LV sluit aan bij RV, RV stap voor, rock terug op LV 
 
41 t/m 48   Kick ball step, heelswivel (2x) 
1  t/m  4      RV schop voor, & RV sluit aan bij LV, LV stap voor, RV+LV hakken naar links, hakken terug naar het midden 
5  t/m  8      RV schop voor, & RV sluit aan bij LV, LV stap voor, RV+LV hakken naar links, hakken terug naar het midden 
 
49 t/m 56  Sideswitches, twistturn ½  left, coasterstep, shuffle fwd 
1  & 2  &      RV teentik re-opzij, & RV sluit aan bij LV, LV teentik li-opzij, & LV sluit aan bij RV 
3    +    4       RV stap gekruist over LV, RV+LV draai ½ li-om 
5  t/m  8      LV stap achter, & RV sluit aan bij LV, LV stap voor, RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor 
 
57 t/m 64   Rockstep fwd, tripplestep full turn left, 2x reverse sailorstep 
1  t/m  4      LV stap voor, rock terug op RV, LV tripplestep hele draai li-om (dus op de plaats L.R.L.) 
5    &    6      RV stap gekruist over LV, & LV klein pasje li-opzij, RV klein pasje re-opzij 
7    &    8      LV stap gekruist over RV, & RV klein pasje re-opzij, LV klein pasje li-opzij 
 
Begin opnieuw 
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