
 
 

Indian Sound 

Choreograaf : Marcus Zeckert 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Indian Song by Two Of One 

Cross rock, side, cross rock, side, rock step, 
½ turn shuffle 
1. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
& RV gewicht terug 
4. LV stap opzij 
 
5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 

Cross rock, side, cross rock, side, rock step, 
½ turn shuffle 
1. LV kruis over RV 
& RV gewicht terug 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis over LV 
& LV gewicht terug 
4. RV stap opzij 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor 

Scuff-scoot-step x4 
1. RV schuif hiel over vloer 
& LV spring iets voor 
2. RV stap voor 
3. LV schuif hiel over vloer 
& RV spring iets voor 
4. LV stap voor 
 
5. RV schuif hiel over vloer 
& LV spring iets voor 
6. RV stap voor 
7. LV schuif hiel over vloer 
& RV spring iets voor 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel, heel, ½ turn pivot, heel, heel, ¼ turn L 
1. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai linksom 
 
5. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
6. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
7. RV stap voor 
8.   ¼ draai linksom 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag: op einde muur 2 & 6 doe je volgende 16 tellen 

(6:00) 

Sailor step, sailor turn ¼ L x2 
1. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
Herhaal de 4 tellen 4x 
 
 
Ending:  

Heel, heel, ¼ turn L, stomp, stomp (25 – 30) 
1. RV tik hiel voor 
2. RV stap naast LV 
3. LV tik hiel voor 
4. LV stap naast RV 
 
5. RV stap voor 
6.   ¼ draai linksom 
7. RV stamp naast LV 
8. LV stamp naast RV 
 


