
 

No: 4062 – DERPER DUST 
Four wall line dance 

 
 
 
 LEAP AND HEEL-DIGS 2x, TURNS, SLAPS ON KNEES 
  & RV spring naar links (leap) 
  1./ LV hak links opzij )  ) handen laag voor het lichaam 
  2./ LV hak links opzij ) Veer door ) palmen naar voren 
  & LV spring naar rechts (leap)  ) knokkels naar elkaar 
  3./ RV hak rechts opzij 
  4./ RV hak rechts opzij ).Veer door 
  5./ RV stap voor 
  6./ RV 1/4 links, LV schuif bij 
  7./ R-hand sla op R-knie 
  8./ L-hand sla op L-knie ) gebogen knieën 
 
 STEPS FORWARD ( WITH LIGHTHOUSE- OR LASSO-MOVEMENT )  STEP, HEEL-TURNS, STOMPS 
  9./ RV stap voor, R-hand maakt cirkeltje boven het hoofd (vuurtoren) 
10./ LV stap voor, R-hand maakt cirkeltje boven het hoofd 
11./ RV stap voor, R-hand maakt cirkeltje boven het hoofd 
12./ LV stap voor, R-hand maakt cirkeltje boven het hoofd 
13./ RV stap voor op de hak 
14./ LV+RV draai 1/4 links op de hakken 
15./ RV stamp 
16./ LV stamp 
 
 SHUFFLE, ROCK-STEP, SHUFFLE-TURN, STOMP-UP’S 
17./ RV stap voor 
  & LV schuif bij 
18./ RV stap voor 
19./ LV rock-step voor (linkerarm gebogen) 
20./ RV plaats gewicht terug op rechts 

21&22 shuffle met links, maak gelijk 1/2 draai naar links 
23./ RV stamp naast LV 
24./ RV stamp naast LV 
 
 ON HEELS, STEPS BACK ON TOES, JUMP 
25./ RV stap op de hak schuin voor 
26./ LV stap op de hak schuin voor 
27./ RV stap terug 
28./ LV stap terug 
29./ RV stap op de tenen schuin voor  (grijp met de rechterhand de teugels vast) 
30./ LV stap op de tenen schuin voor  (grijp met de linkerhand de teugels vast) 

31&32 LV+RV hop (jump) 2x op de tenen (vuisten naar voren, ellebogen naast het lichaam) 
 
 VINE RIGHT, SCUFF, HEEL-KICKS WITH TURN, ROCK-STEP 
33./ RV stap rechts opzij 
34./ LV kruis achter RV en zet neer 
35./ RV stap rechts opzij 
36./ LV schop/veeg (scuff) naast RV 
37./ LV zwaai voor rechterbeen de hak naar rechts, kijk naar rechts 
38./ RV draai 1/4 naar rechts, LV zwaait naar achter 
39./ LV rock-step achter 
40./ RV stap terug 
 
 VINE LEFT, SCUFF, HEEL-KICKS WITH TURN, ROCK-STEP 

41-46 als 33-38 maar nu met links beginnen  (links opzij) 
47-48 rock-step voor en terug 

 
 
 
 
 
 

Z.O.Z. 
 



 

 
 STEPS WITH 1/2 TURN, HOPS, BENDED KNEE, STEPS AND TOUCHES 
49./ RV stap achter, 1/4 naar rechts gedraaid 
50./ LV stap voor, 1/4 naar rechts gedraaid 
51./ LV hop, R-knie omhoog (hitch) ) 
52./ LV hop, R-knie omhoog  ) u mag hier ook een “scoot” uitvoeren i.p.v. de hop 
53./ RV stap schuin rechts voor, buig de knie   ) 
54./ LV tik naast RV      ) met R-elleboog naar R-knie 
55./ LV stap voor, 1/4 linksom gedraaid, buig de knie  ) 
56./ RV tik naast LV      ) met L-elleboog naar L-knie 
 
 “SLAPPIN’-KNEE’ WALK, CROSS, TOUCH, CROSS, TURN 
57./ RV stap voor  ) hierbij met “klappende” knieën lopen 
58./ LV stap voor  ) syncopated, dus eerst o-benen, dan sluiten 
59./ RV stap voor  ) & stap & stap & stap 
60./ LV stap links opzij 
61./ RV stap links gekruist voor LV 
62./ LV tik links opzij (en zet af) 
63./ LV stap rechts opzij gekruist voor RV 
64./ LV+RV maak1/2 draai rechtsom 
 
 
Herhaal de dans. Na elke 2 keer heeft de muziek 16 tellen over. Vul in als volgt ( a 16 count tag ) 
 
 TRAVELING SWIVEL AND TOUCHES TO THE LEFT ( PIGEONTOED-LIKE ), CHASSE’ 

  1-6 RV swivel naar links, hak-teen-hak-teen-hak-teen 
LV schuin voor om de beurt hak, teen tikken op de vloer naast de RV teen-hak-teen-hak-teen hak 

  7./ LV stap links opzij 
  & RV zet bij 
  8./ LV stap links opzij 
 
 LEAP, SLIDE, STOMP, “HANDS-MOVE” 
  9./ RV grote stap of sprong naar rechts (rechterhand naar rechts) 

10-11 LV sleep bij tot bij RV  ) 
12./ LV stamp naast RV   ) rechterhand langzaam naar je toe halen 
13/ R-hand schuin in de lucht  ) 
14./ L-hand schuin in de lucht  ) met kracht uitstoten 
15./ R-hand op rechterheup 
16./ L-hand op linkerheup 
 
 
 
  & RV begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dans is speciaal geschreven voor de “Derper Dusty Dancers” uit Egmond aan zee, en is voor de 1e  keer vertoond 
op de ECWDC ‘98 
 
 
 
 
Choreografie: Renate Guetlich, Leiden 1998 
Nivo: 3 
Muziek als voorbeeld: 
Titel: Crash Bam Boom 
Zang: T. Cane Honey 
 
 
 
Tel: 072-5094328               E-mail: SKC.Dehe@quicknet.nl               Website: www.kickingcountrydancers.nl 


