
 
Sambacha 
Choreograaf : Barry Durand & Raymond Crum 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Beginner / Intermediate   
Tellen  : 32 
Info  : 104 Bpm  -  Intro 32 tellen  
Muziek  : "Cha Cha" by Chelo 
Bron  :  
 
Voltas, Bota Fogo (Cross Ball Change) 
1 RV stap met vlakke voet en iets  
  gebogen knie gekruist voor LV 
& LV stap links opzij op bal van voet 
2 RV stap met vlakke voet en iets  
  gebogen knie gekruist voor LV 
& LV stap links opzij op bal van voet 
3 RV stap met vlakke voet en iets  
  gebogen knie gekruist voor LV 
& LV stap links opzij op bal van voet 
4 RV stap met vlakke voet en iets  
  gebogen knie gekruist voor LV 
5 LV stap gekruist over RV met licht  
  gebogen knie  
& RV stap rechts opzij op bal van voet 
6 LV stap schuin links op de plaats met 
  licht gebogen knie 
7 RV stap gekruist over LV met licht  
  gebogen knie  
& LV stap links opzij op bal van voet 
8 RV stap schuin rechts op de plaats  
  met licht gebogen knie en draai  
  lichaam terug naar voor 
 
Mambo, Pivot Turn, Cha Cha Triple  
1 LV rock voor 
& RV gewicht terug 
2 LV stap op de plaats 
3 RV rock achter 
& LV gewicht terug 
4 RV stap op de plaats 
5 LV stap voor 
6 L+R ½ draai rechtsom 
7 LV stap voor 
& RV sluit aan 
8 LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cha Cha Crossover Break, Side Shuffle, Cross 
Rocks, Side Shuffle  
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist over RV 
3 RV gewicht terug 
4 LV stap links opzij 
& RV sluit aan 
5 LV stap links opzij 
6 RV stap gekruist over LV 
& LV gewicht terug 
7 RV rock rechts opzij 
& LV gewicht terug en draai iets naar 
  links ter voorbereiding van een  
  draai 
8 RV ½ linksom, stap rechts opzij 
& LV sluit aan [12] 
 
Heel Jack, ¼ Turn, Press Arm, Back Crossing 
Shuffle  
1 RV stap rechts opzij 
2 LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
3 LV schop voor 
& LV stap op de plaats 
4 RV stap gekruist voor LV 
5 LV stap links opzij 
6 RV ¼ rechtsom, duw bal van voet  
  voor, strek R arm naar boven en 
  naar buiten in een hoek 
7 LV stap links opzij 
8 RV kruis achter 
& LV stap links opzij 
 
Begin opnieuw 
 
 
 
 
 


