
 
Welston Crossing Boogie 
Choreograaf : Unknown 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 48 
Info  :   
Muziek  : "I Don't Need The Booze" by Alan Jackson CD: A Lot About Living 
Bron  :  
 
 
Vine Left, Scuff, Full Turn Vine Right, Scuff 
1 LV  stap links opzij 
2 RV  stap achter links 
3 LV  stap links opzij 
4 RV  scuff 
5 RV  stap rechts opzij en begin draai  
  rechtsom 
6 LV  stap opzij en maak draai af 
7 RV  stap rechts opzij 
8 LV  scuff 
 
Push Pull Left Diagonal, Push Pull Right 
Diagonal 
1 LV stap schuin links voor, duw  
  handen naar voor en lichaam naar 
  achter 
2  trek handen terug en lichaam  
  naar voor 
3  duw handen naar voor en lichaam 
  naar achter 
4  trek handen terug en lichaam  
  naar voor 
5 RV  stap schuin rechts voor, duw  
  handen naar voor en lichaam naar 
  achter 
6  trek handen terug en lichaam  
  naar voor 
7  duw handen naar voor en lichaam 
  naar achter 
8  trek handen terug en lichaam  
  naar voor 
 
Cross Step, Stamp 2x 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV  stap voor rechts 
3 RV  stap rechts achter 
4 LV  stamp naast RV 
5 LV  stap links opzij 
6 RV  stap voor links 
7 LV  stap links achter 
8 RV  stamp naast LV 
 
 
 
 
 

 
 
Heel Touches 
1 RV  tik voor met de hak 
2 RV  plaats terug 
3 LV  tik voor met de hak 
4 LV  plaats terug 
5 RV  tik voor met de hak 
6 RV  plaats terug 
7 LV  tik voor met de hak 
8 LV  plaats terug 
 
Diagonal Shuffles 
1 RV stap schuin rechts voor 
& LV sluit aan 
2 RV stap schuin rechts voor 
3 LV stap schuin links achter 
& RV sluit aan 
4 LV stap schuin links achter 
5 RV stap schuin rechts achter 
& LV sluit aan 
6 RV stap schuin rechts achter 
7 LV stap schuin links voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap schuin links voor 
 
Hip Bumps  
1 RV  stap schuin voor en duw heup  
  rechts 
2  duw heup nogmaals rechts 
3  duw heup links 
4  duw heup nogmaals links 
5  duw heup rechts 
6  duw heup links 
7  duw heup rechts 
8 LV scuff naast RV en draai ¼  
  rechtsom 
 
 
Begin opnieuw 


