
Rustlers Crossing 
Choreograaf : Tex & Pam Harwood 
Soort Dans : Partner Contra Dance (waltz)      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 42 
Info   : 90 Bpm Begin tegenover elkaar, heer houdt met L hand de R hand dame vast 
Muziek  : “Rockin' Years” by Ricky Van Shelton & Dolly Parton   CD: Backroads 
Bron   :  
 
HEER  
Rock Waltz Steps       
1 LV stap gekruist voor RV 
2 RV gewicht terug 
3 LV stap naast RV (verwissel handen) 
4 RV stap gekruist voor LV 
5 LV gewicht terug 
6 RV stap naast LV 
 
Cross Over Turns 
1 LV stap schuin links voor, onder de arm van dame door 
2 RV stap op plaats   draai ½ linksom naar 
3 LV stap op plaats   gezicht dame 
verwissel handen 
4 RV stap voor, achter dame langs 
5 LV stap op plaats ) draai ¼ rechtsom, 
6 RV stap op plaats ) gezicht LOD 
laat handen los 
 
Free Spin And ½ Basic 
1 LV stap voor  draai hierbij een 
2 RV stap voor     hele draai 
3 LV stap voor     linksom 
4 RV stap voor (pak met R hand, L hand dame) 
5 LV stap voor 
6 RV stap voor 
 
Six Step Vine 
1 LV stap voor, draai daarbij ¼ rechtsom tot gezicht  
  naar dame en pak met L hand de R hand dame 
2 RV stap gekruist achter LV 
3 LV stap opzij 
4 RV stap gekruist voor LV 
5 LV stap opzij 
6 RV stap naast LV 
 
¾ Clockwise Pin Wheel Turn 
1 LV stap voor         leg R hand om middel dame 
2 RV stap op plaats  en draai ¼ rechtsom, 
3 LV stap op plaats  gezicht nu RLOD 
4 RV stap op plaats  draai nu een half 
5 LV stap op plaats  rechtsom tot 
6 RV stap op plaats  gezicht in LOD 
 
Cross Over Turns 
laat middel van dame los 
1 LV stap schuin links voor, onder de arm van dame door 
2 RV stap op plaats ) draai ¼ linksom naar 
3 LV stap op plaats ) gezicht dame 
verwissel handen 
4 RV stap voor, achter dame langs 
5 LV stap op plaats ) draai ¼ rechtsom, 
6 RV stap op plaats ) gezicht LOD 
laat handen los 
 
Free Spin And Vine 
1 LV stap voor  draai daarbij  
2 RV stap voor  ¾ draai linksom 
3 LV stap voor  tot gezicht naar dame 
4 RV stap gekruist voor LV en pak beide handen dame 
5 LV stap opzij 
6 RV stap op plaats 
 
 

 
DAME 
Rock Waltz Steps 
1 RV stap gekruist voor LV 
2 LV gewicht terug 
3 RV stap naast LV (verwissel handen) 
4 LV stap gekruist voor RV 
5 RV gewicht terug 
6 LV stap naast RV 
 
Cross Over Turns 
1 RV stap schuin links voor, achter de heer langs 
2 LV stap op plaats   draai ½ linksom naar 
3 RV stap op plaats  gezicht heer 
verwissel handen 
4 LV stap voor, onder de arm van heer  door 
5 RV stap op plaats ) draai ¼ linksom, 
6 LV stap op plaats ) gezicht LOD 
laat handen los 
 
Free Spin And ½ Basic 
1 RV stap voor     draai hierbij een 
2 LV stap voor     hele draai 
3 RV stap voor     rechtsom 
4 LV stap voor  (pak met L hand, R hand heer) 
5 RV stap voor 
6 LV stap voor 
 
Six Step Vine 
1 RV stap voor, draai daarbij ¼ linksom tot gezicht  
 naar heer en pak met R hand de L hand heer 
2 LV stap gekruist achter RV 
3 RV stap opzij 
4 LV stap gekruist voor RV 
5 RV stap opzij 
6 LV stap naast RV 
 
¾ Clockwise Pin Wheel Turn 
1 RV stap voor         leg L hand op schouder heer 
2 LV stap op plaats  en draai ¼ rechtsom, 
3 RV stap op plaats  gezicht nu LOD 
4 LV stap op plaats  draai nu een half 
5 RV stap op plaats  rechtsom tot 
6 LV stap op plaats  gezicht in RLOD 
 
Cross Over Turns 
laat schouder van heer los 
1 RV stap schuin rechts voor, achter de heer langs 
2 LV stap op plaats ) draai ¾ rechtsom naar 
3 RV stap op plaats ) gezicht heer 
verwissel handen 
4 LV stap voor, onder de arm van heer door 
5 RV stap op plaats ) draai ¼ linksom, 
6 LV stap op plaats ) gezicht LOD 
laat handen los 
 
Free Spin And Vine 
1 RV stap voor  draai daarbij  
2 LV stap voor  ¾ draai rechtsom 
3 RV stap voor  tot gezicht naar heer 
4 LV stap gekruist voor RV en pak beide handen heer 
5 RV stap opzij 
6 LV stap op plaats 
 
 


