
 
Yellow River 
Choreograaf : Lizzie Clarke 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 64 
Info  :    
Muziek  : “Yellow River” by Diamond Jack 
   “Yellow River” by Lobo 
Bron  :  
 
Step Diagonal Right hold and clap x 2 Step Right and hold clap x 1 
1&2 RV stap diagonaal rechts voor, pauze en klap in de handen, klap in de handen 
&3- 4 LV stap naast RV, RV stap diagonaal rechts voor, klap in de handen 
5&6 LV stap diagonaal links voor, pauze en klap in de handen, klap in de handen 
&7- 8 RV stap naast LV, LV stap diagonaal links voor, klap in de handen 
 
Rock Replace, Triple Half Right, Step Pivot Half Right, left shuffle Forward 
1- 2 RV rock voor, rock terug op LV 
3&4 RV triple step met ½ draai rechtsom ( rechts, links, rechts ) 
5- 6 LV stap voor, pivot turn ½ draai rechtsom 
7&8 LV shuffle naar voor ( links, rechts, links ) 
 
Switch forward, switch side, syncopated rock back, syncopated rock forward 
1&2& RV tik hak voor, RV stap naast LV, LV tik hak voor, LV stap naast RV 
3&4 RV tik teen rechts opzij, RV stap naast LV, LV tik teen links opzij 
5&6 LV rock achter, rock terug op RV, LV stap links opzij 
7&8 RV rock gekruist voor LV, rock terug op LV, RV stap rechts opzij 
 
Cross Shuffle, Touch Quarter Flick, Half Turn Right, Coaster step 
1&2 LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV 
3- 4 RV tik aan naast LV, maak ¼ draai linksom en flick RV achter L-been 
5- 6 RV stap voor met ¼ draai rechtsom, LV stap achter met ¼ draai rechtsom 
7&8 RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor 
 
Half Turn Left, Quarter Side Shuffle, Heel-Ball Touch, Heel-Ball-Touch 
1- 2 LV stap links opzij met ¼ draai linksom, RV stap achter met ¼ draai linksom 
3&4 LV shuffle met ¼ draai linksom ( links, rechts, links ) 
5&6 RV tik hak voor, RV stap voor, LV tik aan naast RV 
7&8 LV tik hak voor, LV stap voor, RV tik aan naast LV 
 
Rock replace, lock step back, walk back x 4 
1- 2 RV rock voor, rock terug op LV 
3&4 RV stap achter, LV lock voor RV, RV stap achter 
5- 6 LV stap achter, RV stap achter 
7- 8 LV stap achter, RV stap achter 
 
Step kick heel step kick, jazz box turning 1/8 left 
1- 2 LV stap diagonaal rechts voor, RV schop voor 
&3- 4 RV tik hak naast LV, RV stap naast LV, LV schop voor (nog steeds diagonaal) 
5- 6 LV stap gekruist voor RV, RV stap achter (nog steeds diagonaal) 
7- 8 LV stap diagonaal links voor, RV stap naast LV 
 
Step kick heel step kick, jazz box turning 1/8 left 
1- 2 LV stap diagonaal links voor, RV schop voor 
&3- 4 RV tik hak naast LV, RV stap naast LV, LV schop voor (nog steeds diagonaal) 
5- 6 LV stap gekruist voor RV, RV stap achter (nog steeds diagonaal) 
7- 8 LV stap diagonaal links voor, RV stap naast LV 
 
Begin Opnieuw 


