
Salty Dog Rag 
Choreograaf : unknown 
Soort Dans : Partner dance – start side by side position – crossed hands vóór, L hand voor  
Niveau  :     
Tellen  : 56 
Info  : 145-165 bpm    
Muziek  : “I Couldn't Leave You If I Tried” by Rodney Crowell 
   "Adalida" by George Strait 
Bron  :  
 
Slow Shuffles, Hitches 
1 RV stap rechts voor 
2 LV schuif bij tot naast RV 
3 RV stap rechts voor 
4 LV til knie omhoog (hitch) 
5 LV stap links voor 
6 RV schuif bij tot naast LV 
7 LV stap links voor 
8 RV til knie omhoog (hitch) 
 
Slow Shuffles, Hitches 
1 RV stap rechts voor 
2 LV schuif bij tot naast RV 
3 RV stap rechts voor 
4 LV til knie omhoog (hitch) 
5 LV stap links voor 
6 RV schuif bij tot naast LV 
7 LV stap links voor 
8 RV til knie omhoog (hitch) 
 
Step-Hitch 3x, Step ¼ Turn Right 
1 RV stap voor 
2 LV til knie omhoog 
3 LV  stap voor 
4 RV til knie omhoog 
5 RV stap voor 
6 LV til knie omhoog 
7 LV stap ¼ rechtsom gedraaid voor 
  (dame ¼ linksom) 
8  rust 
Kijk elkaar aan en laat R hand los 
 
Vine Right, Kick, Rolling Turn, Hitch 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
3 RV stap rechts opzij 
4 LV schop voor, tik R hand van de  
  danser naast je aan  
beide handen los 
5 LV stap links opzij, ¼ naar links  
  gedraaid 
6 RV stap gekruist voor LV, ¼ naar  
  links gedraaid  
7 LV stap naast RV, ½ naar links  
  gedraaid  
8 RV til knie omhoog 
dame kijkt nu ín, de heer tégen de dansrichting 
 

 
Clockwise Pinwheel Turn 
1 RV stap naar elkaar toe, handen vast, 
  (L-R, R-L) 
2 LV til knie omhoog 
3 LV stap voor ¼ naar rechts gedraaid 
4 RV til knie omhoog 
5 RV stap voor, ¼ naar rechts gedraaid 
6 LV til knie omhoog     
7 LV stap voor, ¼ naar rechts gedraaid 
8 RV til knie omhoog  
L hand vast, R hand los en kijk elkaar weer aan 
      
Vine Right, Kick, Rolling Turn, Hitch 
1 RV stap recht sopzij 
2 LV kruis achter RV 
3 RV stap rechts opzij 
4 LV schop voor 
tik met R hand de hand van de danser rechts 
naast u aan 
5 LV stap links opzij, ¼ linksom 
6 RV kruis voor LV, ¼ linksom 
7 LV stap naast RV, ½ linksom 
8 RV til knie omhoog met ¼ rechtsom 
dame kijkt nu ín, de heer tegen dansrichting 
 
Clockwise Pinwheel Turn 
1 RV stap naar elkaar toe, handen vast, 
  (L-R, R-L) 
2 LV til knie omhoog 
3 LV stap voor ¼ naar rechts gedraaid 
4 RV til knie omhoog 
5 RV stap voor, ¼ naar rechts gedraaid 
6 LV til knie omhoog     
7 LV stap voor, ¼ naar rechts gedraaid 
8 RV til knie omhoog 
Beide handen vast, beginpositie 
 
Begin opnieuw 


