
 
 

Tumbling Rush 

Choreograaf : Peter Metelnick & Alison Biggs 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
Intro : 16 tellen 
Muziek : They Call It Falling For A Reason by Trisha Yearwood 

Side, behind, back, kick ball cross, full turn, 
cross 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
& RV stap achter 
3. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV op bal v/d voet 
4. RV kruis over LV 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
6.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Side, behind, back, kick ball cross, ¾ turn L, 
¼ turn L 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
& LV stap achter 
3. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV op bal v/d voet 
4. LV kruis over RV 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
6.   ½ draai linksom, LV stap voor 
7. RV stap voor 
8.   14 draai linksom 

Cross, back, sailor kick, ball-cross-point, ½ 
turn-together, point 
1. RV kruis over LV 
2. LV stap achter 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV schop naar voor 
 
& RV stap naast LV 
5. LV kruis over RV 
6. RV tik teen opzij 
7.   ½ draai rechtsom, RV stap naast LV 
8. LV tik teen opzij (6:00) 

Shuffle, step, ¼ turn L, cross shuffle, ½ turn 
1. LV stap voor 
& RV sluit 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
4.   ¼ draai linksom 
 
5. RV kruis over LV 
& LV stap iets opzij 
6. RV kruis over LV 
7.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (9:00) 
 
 
 
 

Cross rock, ¼ turn L shuffle, ½ turn R shuffle 
back, rock back 
1. LV kruis over RV 
2. RV gewicht terug 
3.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5.   ½ draai rechtsom, RV stap achter 
& LV sluit 
6. RV stap achter 
7. LV stap achter 
8. RV gewicht terug (12:00) 

Chasse, cross shuffle, side, ¼ turn R side, 
cross shuffle 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
& RV stapje opzij 
8. LV kruis over RV (3:00) 

Side, touch, kick ball cross, side, touch, kick 
ball cross 
1. RV stap opzij 
2. LV tik teen naast RV 
3. LV schop naar voor 
& LV stap naast RV op bal v/d voet 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV tik teen naast LV 
7. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV op bal v/d voet 
8. LV kruis over RV 

Chasse ¼ turn L, ½ turn shuffle, jazz box 
cross 
1. RV stap opzij 
& LV sluit 
2.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
3.   ½ draai linksom, LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV stap achter 
7. RV stap opzij 
8. LV kruis over RV (6:00) 
 
 

Begin opnieuw 


