
In Zaïre 
Choreograaf  : Wiya Wambli & Greywolf 
Soort Dans  : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen   : 48 
Info   : Intro: Start na 20 tellen van de intro met 10x triple stomp. 
    Start met RV, iedere eerste pas van de triple stomp is stomp. 
Muziek  : "In Zaïre" by Johnny Wakelin 
Bron   :  
 
Heel, Hook, Heel, Hook, Heel, Hook, Heel, Stomp 
Twice 
1 RV tik hak voor 
2 RV til op voor LV 
3 RV tik hak voor 
4 RV til op naar rechts 
5 RV tik hak voor 
6 RV til op voor LV 
7 RV tik hak voor 
& RV spring/stomp op de plaats  
8 LV spring/stomp op de plaats  
 
Heel, Hook, Heel, Hook, Heel, Hook, Heel, Stomp 
Twice 
1 LV tik hak voor 
2 LV til op voor RV 
3 LV tik hak voor 
4 LV til op naar links 
5 LV tik hak voor 
6 LV til op voor RV 
7 LV tik hak voor 
& LV spring/stomp op de plaats  
8 RV spring/stomp op de plaats  
 
Step Left, Cross Behind, Step Left, Close, Step 
Right, Cross Behind, Step Right, Close 
1 LV stap links opzij en strek de armen uit 
  met handpalmen naar voor  
2 RV kruis achter LV en buig de armen naar 
  de borst (handpalm naar buiten) 
3 LV stap links opzij en strek de armen rechts 
  en links opzij (handpalm naar buiten) 
4 RV zet naast LV en sluit de armen met  de 
  vuisten en ellebogen tegen elkaar 
5 RV stap rechts opzij en strek de armen  uit 
  met handpalmen naar voor  
6 LV kruis achter RV en buig de armen naar 
  de borst (handpalm naar buiten) 
7 RV stap rechts opzij en strek de armen  links
  en rechts opzij (handpalm naar buiten) 
8 LV zet naast RV en sluit de armen met 
  de vuisten en ellebogen tegen elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagonal Step, Close, Step Fwd, Shuffle Fwd, 
Diagonal Step, Close, Step Bkw, Shuffle Bkw 
1 RV stap schuin rechts voor 
& LV zet bij 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
& RV zet bij 
4 LV stap voor 
5 RV stap schuin links achter 
& LV zet bij 
6 RV stap achter 
7 LV stap achter 
& RV zet bij 
8 LV stap achter 
 
Diagonal Step, Close, Step Fwd, Shuffle Fwd, 
Diagonal Step, Close, Step Bkw, Shuffle Bkw 
1 RV stap schuin rechts voor 
& LV zet bij 
2 RV stap voor 
3 LV stap voor 
& RV zet bij 
4 LV stap voor 
5 RV stap recht naar achter 
& LV zet bij 
6 RV stap achter 
7 LV stap achter 
& RV zet bij 
8 LV stap achter 
 
Step Right, Close, Step Right, Close, Step Left, 
Close, Step Left, Close 
1 RV stap rechts opzij (met gebogen knieën 
  en armen, handpalmen op gezichts- 
  hoogte kruisen, R hand voor L hand) 
2 LV zet bij (gestrekte knieën, gebogen  
  armen, maar niet meer gekruist) 
3 RV stap rechts opzij (met gebogen knieën 
  en armen, handpalmen op gezichts- 
   hoogte kruisen, R hand voor L hand) 
4 LV zet bij (gestrekte knieën, gebogen  
  armen, maar niet meer gekruist) 
5 LV stap links opzij (met gebogen knieën en 
  armen, handpalmen op gezichts-  
  hoogte kruisen, L hand voor R hand) 
6 RV zet bij (gestrekte knieën, gebogen  
  armen, maar niet meer gekruist) 
7 LV stap links opzij (met gebogen knieën en 
  armen, handpalmen op gezichts-  
  hoogte kruisen, L hand voor R hand) 
8 RV zet bij (gestrekte knieën, gebogen  
  armen, maar niet meer gekruist) 
 


