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River Of  Dreams 

Choreograaf : Charlotte Skeeters 
Type dans    : 2 Wall Line Dance; Intermediate; 48 Counts; 180 BPM 
Muziek         : The River Of Dreams - Billy Joel 
Bron             : DCWDA 

FORWARD & SIDE & CROSS 
& SIDE – FORWARD & SIDE 
& CROSS & SIDE 
1 RV rock voor op bal vd 
 voet 
& LV gewicht terug 
2 RV rock opzij op bal vd 
 voet 
& LV gewicht terug 
3 RV rock gekruist achter 
 op bal vd voet 
& LV gewicht terug 
4 RV stap opzij 
 
5 LV rock voor op bal vd 
 voet 
& RV gewicht terug 
6 LV rock opzij op bal vd 
 voet 
& RV gewicht terug 
7 LV rock gekruist achter 
 op bal vd voet 
& RV gewicht terug 
8 LV stap opzij 
 
¼ TURN SHUFFLE, ½ TURN 
SHUFFLE, ¼ TURN 
SHUFFLE, ½ TURN SHUFFLE 
& ¼ draai rechtsom, RV 
 hook voor 
9 RV stap voor 
& LV sluit 
10 RV stap voor 
& ½ draai linksom, LV hook 
 voor 
11 LV stap voor 
& RV sluit 
12 LV stap voor 
 
& ¼ draai rechtsom, RV 
 hook voor 
13 RV stap voor 
& LV sluit 
14 RV stap voor 
& ½ draai linksom, LV hook 
 voor 
15 LV stap voor 
& RV sluit 
16 LV stap voor 
 
 
 

SIDE, BEHIND, SIDE, FRONT, 
SIDE & CROSS – SIDE, 
BEHIND, SIDE, FRONT, SIDE 
& CROSS 
17 RV stap opzij 
& LV kruis achter 
18 RV stap opzij 
& LV kruis over 
19 RV rock opzij 
& LV gewicht terug 
20 RV kruis over 
 
21 LV stap opzij 
& RV kruis achter 
22 LV stap opzij 
& RV kruis over 
23 LV rock opzij 
& RV gewicht terug 
24 LV kruis over 
 
¼ TURN BACK, CROSS, 
BACK, ¼ TURN SHUFFLE, ¼ 
TURN BACK, CROSS, BACK, 
¼ TURN SHUFFLE 
25 ¼ draai linksom, RV stap 
 achter 
& LV kruis over 
26 RV stap achter 
27 ¼ draai linksom, LV stap 
 voor 
& RV sluit 
28 LV stap voor 
 
29 ¼ draai linksom, RV stap 
 achter 
& LV kruis over 
30 RV stap achter 
31 ¼ draai linksom, LV stap 
 voor 
& RV sluit 
32 LV stap voor 
 
SKATE, SKATE, SHUFFLE, 
SKATE, SKATE, SHUFFLE 
33 RV skate voor 
34 LV skate voor 
35 RV stap voor 
& LV sluit 
36 RV stap voor 
 
37 LV skate voor 
38 RV skate voor 
39 LV stap voor 

& RV sluit 
40 LV stap voor 
 
FORWARD & TURN, 
FORWARD, PIVOT, 
FORWARD, FORWARD & 
BACK & FORWARD & SIDE &
41 RV rock voor 
& LV gewicht terug 
42 ½ draai rechtsom, RV stap 

voor 
43 LV stap voor 
& ½ draai rechtsom 
44 LV stap voor 
 
45 RV rock voor op bal vd 

voet 
& LV gewicht terug 
46 RV rock achter op bal vd 

voet 
& LV gewicht terug 
47 RV rock voor op bal vd 

voet 
& LV gewicht terug 
48 RV rock opzij op bal vd 

voet 
& LV gewicht terug 
 
49 RV tik tenen gekruist 
 achter, armen naar links, 
 knip 
 
Note: 
Vervang en voeg het volgende toe 
na de eerste muur 
49 rust, knip 
50 rust, knip 
 
Vervang en voeg het volgende toe 
na de tweede muur 
49 rust, knip  
50 rust, knip 
51 rust, knip 
52 rust, knip 
 
Vervang en voeg het volgende toe 
na de vierde muur 
49 rust, knip 
50 rust, knip 
51 rust, knip 
52 rust, knip 
53 rust, knip 
54 rust, knip 
 
Dans de derde muur t/m tel 32. 
Begin daarna weer opnieuw. 

 


