Tractor Polka
Choreograaf: Bastiaan van Leeuwen October 2011
Info: 64 tellen, Intermediate, 3 Wall Line Dance
Muziek: Tractor Polka by Atomik Harmonik (English version)
Intro: 48 tellen
1-8

Stomp R, kick diagonal R, coaster step R, stomp L, kick L diagonal L,
coaster step L
1-2 Stamp RV, kick RV diagonaal rechts voor,
3&4 Stap RV achter, stap LV naast, stap RV voor,
5-6 Stamp LV, kick LV diagonaal links voor,
7&8 Stap LV achter, stap RV naast, stap L voor,
9-16 Shuffle R diagonal R forward, shuffle L diagonal L forward, rock forward, recover,
½ turn right backwards, ½ turn right backwards,
1&2 Stap RV diagonaal rechts voor, sluit LV aan, stap RV diagonaal rechts voor,
3&4 Stap LV diagonaal links voor, sluit RV aan, stap LV diagonaal links voor,
5-6 Rock RV met 1/8 draai rechts voor, gewicht terug op LV, (12:00)
7-8 ½ draai rechts ,stap RV voor, ½ draai rechts, stap LV achter,
16-24
1-2
3&4
5-6
7&8

Rock back, recover, kick ball cross, side rock, sailor heel ¼ turn right,
Rock RV achter, gewicht terug op LV,
Kick RV voor, stap RV naast LV, kruis LV over RV,
Rock RV rechts opzij, gewicht terug op LV,
¼ draai rechts,kruis RV achter LV, stap LV links opzij, tik R hiel voor, (03:00)

24-32 Heel switches, hook, step forward, brush, step forward, brush,
&1&2 Stap RV naast LV, tik L hiel voor, stap LV naast RV, tik R hiel voor,
&3-4 Stap RV naast LV, tik L hiel voor, hook L voor R ,
5-6 Stap LV voor, brush RV voor,
7-8 Stap RV voor, brush LV voor,
Restart hier op muur 3, 4 & 7
32-40 Rock L, recover, coaster step, rock R, recover, coaster step,
1-2 Rock LV voor, gewicht terug op RV,
3&4 Stap LV achter, stap RV naast LV, stap LV voor,
5-6 Rock RV voor, gewicht terug op LV,
7&8 Stap RV achter, stap LV naast RV, stap RV voor,
40-48 Step forward, ¼ pivot turn right, cross shuffle, side switches, heel switches,
1-2 Stap LV voor, ¼ draai rechtsom (06:00)
3&4 kruis LV over RV, sluit RV aan, kruis LV over RV,
5&6& Tik RV rechts opzij, stap RV naast LV, tik LV links opzij, stap LV naast RV,
7&8& Tik R hiel voor, stap RV naast LV, tik L hiel voor, stap LV naast RV,
48-56 Scuff, step forward, heels out & in, stomp, R&L
1-2 Scuff RV voor, stap RV voor,
3&4 Draai beide hielen naar buiten, draai beide hielen terug naar binnen, stamp RV voor, (gewicht op RV)
5-6 Scuff LV voor, stap LV voor,
7&8 Draai beide hielen naar buiten, draai beide hielen terug naar binnen, stamp LV voor, (gewicht op LV)
56-64 Rock forward, recover, shuffle ½ turn right, rock forward, recover, sailor step ¼ turn left.
1-2 Rock RV voor, gewicht terug op LV,
3&4 ¼ draai rechtsom, RV stap rechts opzij, LV sluit aan, ¼ draai rechtsom RV stap voor, (12:00)
5-6 Rock LV voor, gewicht terug op RV,
7&8 ¼ draai linksom, kruis LV achter RV, stap RV naast LV, stap LV links opzij. (09:00)
Restart op muur 3,4 & 7
Dans muur 3 tot en met tel 31 ( stap RV voor) en verander tel 32 in een stamp met LV naast RV. (gewicht op LV) gezicht (09:00).
Dans muur 4 tot en met tel 31 ( stap RV voor) en verander tel 32 in een stamp met LV naast RV. (gewicht op LV) gezicht (12:00).
Dans muur 7 tot en met tel 31 ( stap RV voor) en verander tel 32 in een stamp met LV naast RV. (gewicht op LV) gezicht (09:00).
Herbegin de dans en blijf lachen !!

