
River  of Love 
 
 
Two wall line dance “Smooth”  
Counts 32 
Bpm 84 
Niveau novice/intermediate 
Song “River of Love” by George Straight 
Choreographer “Ilona Hamstra” 
 
 

Start de dans na 2 x 16 tellen, op de zang! 
 
Side step, together, side shuffle & touch, step ¼ L, step ½ L, 
shuffle ½ L 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap naast RV 
3 RV stap rechts opzij 
& LV stap naast RV 
4 RV stap rechts opzij 
& LV tik naast RV 
5 LV stap links opzij met ¼ draai linksom (9 uur) 
6 RV stap naar voor met ½ draai linksom(3 uur) 
7 LV stap naar achter met ¼ draai linksom(12 uur) 
& RV stap naast LV 
8 LV stap links opzij met ¼ draai linksom (9 uur) 
 
Rockstep & ½ R, rockstep & ¼ L, cross step, & step, 
dragstep, coasterstep with ¼ L  

1 RV rock naar voor 
& LV herplaats gewicht 
2 RV stap naar achter met ½ draai rechtsom (3 uur) 
3 LV rock naar voor 
& RV herplaats gewicht 
4 LV stap naar achter met ¼ draai linksom (12 uur)  
5 RV stap gekruist over LV 
& LV stap iets naar achter 
6 RV dragstep rechts opzij 
7 LV stap gekruist achter RV start ¼ draai linksom 
& RV stap naar achter en maak de ¼ draai linksom af  
8 LV stap recht naar voor (9 uur) 
 
¾ Paddle with hipmovement turn L, Rockstep, sweep ½  R, 
Sailorstep  
1 RV tik bal van voet naar voor  
& LV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
2 RV tik bal van voet naar voor  
& LV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
3 RV tik bal van voet naar voor  
& LV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
4 RV tik bal van voet naar voor  
& LV herplaats en draai op de plaats iets naar link  
 (eindig op 12 uur, tijdens de bovenstaande tellen  
 draai je totaal ¾ linksom) 
5 RV rock naar voor 
6 LV herplaats en sweep je RV uit en maak ½  draai R 
7 RV stap achter LV 
& LV stap naast RV 
8 RV stap rechts opzij (6 uur) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ Paddle with hipmovement turn R, Rockstep, sweep ½ L, 
Sailorstep  
1 LV tik bal van voet naar voor  
& RV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
2 LV tik bal van voet naar voor  
& RV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
3 LV tik bal van voet naar voor  
& RV herplaats en draai op de plaats iets naar link 
4 LV tik bal van voet naar voor  
& RV herplaats en draai op de plaats iets naar link  
 (eindig op 3 uur, tijdens de bovenstaande tellen  
 draai je totaal ¾ linksom) 
5 LV rock naar voor 
6 RV herplaats en sweep je LV uit en maak ½  draai R 
7 LV stap achter RV 
& RV stap naast LV 
8 LV stap rechts opzij (9 uur) 
 
1 RV stap naar voor met ¼ draai linksom 
 DIT IS TEL 1 VAN DE NIEUWE MUUR 
 

Start de dans opnieuw met ¼ draai linksom!! 
Dus je start de 2e muur na de bovengenoemde kwart op 
 6 uur, de derde muur op 12 uur, etc…. 
 


