
Rodeo Princess 
Choreograaf : Jo Thompson & Tim Szymanski 
Soort Dans  : Partnerdance  - Beginpositie: Partners in cirkel met gezichten naar elkaar toe,   
    mannen met rug naar het midden van de cirkel. Beide handen vast.   
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 32 
Info   : 115-135 bpm Stappen zijn beschreven voor de man, voor dame tegengesteld,   
    tenzij anders vermeld   
Muziek  : “Rodeo Princess” by Vern Gosdin 
Muziek  : "José Cuervo" by Kimber Clayton 
Muziek  : "Cotton Eyed Joe" by Rednex 
Muziek  : "My Baby Thinks She's A Train" by The Dean Brothers 
Bron   :  
 
Polka Promenade Twice Progressing LOD 
1 LV draai iets in LOD, stap voor 
& RV  sluit aan 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor met voorste handen los en 
  draai iets weg van partner 
& LV sluit aan 
4 RV stap voor 
5 LV draai terug naar partner, voorste  
  handen weer vast en stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor met voorste handen los en 
  draai iets weg van partner 
& LV sluit aan 
8 RV stap voor 
 
Vine, Touch, Wrap & Triple  
1 LV draai terug naar partner, stap in LOD 
  voorste handen weer vast 
2 RV stap gekruist achter LV 
3 LV stap in LOD 
4 RV tik met tenen naast LV 
5 RV stap rechts opzij, L hand gekruist  
  voorlangs (man geeft hiermee  
  komende draai voor dame aan) 
6 LV stap gekruist over RV, L hand over 
  hoofd dame (dame draait CCW) 
7&8 RV L hand zakken tot romphoogte, 3  
  pasjes op plaats, eindig met gezicht in 
  LOD en iets naar partner (wrap) 
 
Closed Position Couple Polka Turns 
Progressing LOD 
1&2 LV R hand los, shuffle in LOD ½ linksom 
  (dame L hand over haar hoofd alsof ze 
  het haar kamt naar R schouder man en 
  shuffle recht vooruit) eindig in gesloten 
  danshouding 
3&4 RV shuffle door ½ linksom in gesloten 
  danshouding vooruit in LOD 
5-8  herhaal 1-4 (vooruit in LOD, man  
  eindigt met rug naar midden van cirkel) 
 

 
Weave 4, Step, Shoulder Roll To Face And 
Rejoin 
1 LV stap in LOD 
2  draai iets in LOD, RV stap gekruist 
  over LV 
3  gezicht naar partner, LV stap LOD 
4 RV stap gekruist achter LV 
5  draai in LOD, LV stap voor 
  (LV blijft hier tot eind) 
6 RV stap voor, draai ½ CCW onder voorste 
  handen door, R hand los (dame draait 
  CW) 
7  gewicht op LV, gezicht in RLOD,  
  L hand zakt naar romphoogte 
8  gezicht naar partner, RV stap in RLOD, 
  beide handen vast 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  


