
 
 

Booze Cruise 

Choreograaf : Charles Alexander 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate – Funky Country 
Tellen : 32  Intro: 16 counts 
BPM : 115 
Muziek : The Booze Cruise by Blackjack Billy 

Step, approx, back, hook, place, heel pop, 
coaster step, bump & slide 
1. RV stap voor 
& LV flick achter R-been 
2. LV stap achter 
& RV kruis voor R-been 
3. RV stap voor 
& RV hef hiel op, gewicht op LV 
4. RV zet hiel neer 
 
5. RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap voor 
7. LV hef knie op en bump heup voor 
8. RV spring iets vooruit en zet LV neer 

Cross rock & 1/8 slide, cross & heel &, cross, 
side, ¼ sailor step 
1. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
2.   draai 1/8 rechtsom en RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
& RV stap diagonaal achter 
4. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap opzij 
7. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV stap opzij 

Step-heel-toe x2, out-out, chest pop (with 
attitude) 
1. LV stap diagonaal links voor 
& RV draai R-hiel naar links voor 
2. RV draai tenen naar links voor 
3. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV draai L-hiel naar rechts voor 
4. LV draai tenen naar rechts voor 
 
5. LV stap voor (out) 
6. RV stap opzij (out) 
7.   leg handen op boven bil 
&   duw heupen voor 
8.   duw heupen terug 

*** restart *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step, ½ turn pivot, step, ½ turn pivot,  
R dorothy, L dorothy 
1. RV stap voor 
2.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
 
5. RV stap diagonaal rechts voor 
6. LV kruis achter RV 
& RV stap diagonaal rechts voor 
7. LV stap diagonaal links voor 
8. RV kruis achter LV 
& LV stap diagonaal links voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag 1: na muur 1, 3 & 5 (6:00) 

Wandel een volledige cirkel in 4 tellen linksom:  
R, L, R, L 
 
 
Tag 2: na muur 2 (12:00) 

1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
&   ½ draai linksom, gewicht op LV 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
8. LV stap voor 
 
 
Restart: Tijdens muur 7 (6:00) op tel 24 (tel 8 van het 

3e blokje) en begin opnieuw. 
De muziek veranderd van stijl blijf gewoon door 
dansen in het tempo zoals je bezig bent. 
 
Veel dansplezier. 
 


