
In Zaïre 
Choreografie: Greywolf & Wiya Wambli 

4 Wall Linedance –  42  Tellen - Intermediate 

Muziek: Johnny Wakelin – In Zaïre 

    

Intro: Start na 20 tellen van de intro me 10 X triple stomp.  

Start met RV(iedere 1ste pas van triple stomp is STOMP) 

HEEL, HOOK,HEEL,FLICK,HEEL ,HOOK,HEEL,JUMP/STOMP,JUMP/STOMP 

1& RV tik hak voor & RV kruis voor LV 

2& RV tik hak voor & RV flick  naar rechts 

3& RV tik hak voor & RV kruis voor LV 

4&5 RV tik hak voor & RV spring/stomp naast LV & LV spring/stomp naast LV 

6& LV tik hak voor & LV kruis voor RV 

7& LV tik hak voor & flick naar links 

8& LV tik hak voor & LV kruis voor RV 

9&10 LV tik hak voor & LV spring/stomp naast RV & RV spring/stomp naast LV 

HEEL,HOOK,HEEL,FLICK,HEEL,HOOK,HEEL,JUMP/STOMP,JUMP/STOMP 

11 LV stap links en strek armen uit met handpalmen naar voor 

12 RV kruis achter LV en buig armen voor met handpalmen naar voor 

13 LV stap links en armen gestrekt naar links en rechts met handpalmen naar buiten 

14 RV stap naast LV en sluit armen met de vuisten en ellebogen tegen elkaar 

VINE LEFT WITH ARM-MOVEMENTS,VINE RIGHT WITH ARM-MOVEMENTS 

15 RV stap rechts en strek armen uit met handpalmen naar voor 

16 LV kruis achter RV en buig armen naar voor met handpalmen naar voor 

17 RV stap rechts en gestrekt naar links en rechts met handpalmen naar buiten 

18 LV stap naast RV en sluit armen met de vuisten en ellebogen tegen elkaar 

DIAGONAL SHUFFLES FWD,BACK,FWD,SHUFFLES BACK 

19&20 RV stap diagonaal rechts voor & LV naast RV & RV stap diagonaal rechts voor 

21&22 LV stap diagonaal rechts voor & RV naast LV & LV stap diagonaal rechts voor 

23&24 RV stap diagonaal links achter & LV naast RV & RV stap diagonaal links achter 

25&26 LV stap diagonaal links achter & RV naast LV & LV stap diagonaal links achter 

27&28 RV stap diagonaal rechts voor & LV naast RV & RV stap diagonaal rechts voor 

29&30 LV stap diagonaal rechts voor & RV naast LV & LV stap diagonaal rechts voor 

31&32 RV stap recht naar achter & LV naast RV & RV stap recht naar achter 

33&34 LV stap achter & RV naast LV & LV stap achter 

SIDE,TOGETHER,SIDE,TOGETHER,(RIGHT )WITH ARM-MOVEMENTS 

35 RV stap rechts  

     ( met gebogen kniën en armen, handpalmen op gezicht hoogte kruisen, L-hand voor 

R-Hand) 

36 LV stap naast RV ( met gestrekte knieën, gebogen armen, maar niet meer 

gekruist) 
37 Herhaal 35 

38 Herhaal 36 

SIDE,TOGETHER,SIDE,TOGETHER,(LEFT) WITH ARM-MOVEMENTS 

39 LV stap links  

   ( met gebogen kniën en armen, handpalmen op gezicht hoogte kruisen, L-Hand voor 

R-Hand)  

40 RV stap naast LV ( met gestrekte knieën,geboge armen, maar niet meer gekruist) 

41 Herhaal 39 

42 Herhaal 40     www.wiyawoelfdance.magix.net 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

   
 


