
 
Scram Bam (a.k.a AC/DC) 
Choreograaf :  
Soort Dans : 1 wall  contra line dance      
Niveau  : Beginner    
Tellen  : 48 
Info  : tegenover elkaar gaan staan  
Muziek  : “Roll On ” by  Alabama  CD: Roll On 
 
1 R+L met gewicht op hak RV en bal  
  LV draai beide voeten naar rechts 
2 R+L draai terug 
3 R+L met gewicht op hak LV en bal  
  RV draai beide voeten naar links 
4 R+L draai terug 
5 R+L met gewicht op hak RV en bal  
  LV draai beide voeten naar rechts 
6 R+L draai terug 
7 R+L met gewicht op hak LV en bal  
  RV draai beide voeten naar links 
8 R+L draai terug 
 
 
1 RV schuif over de vloer naar voor 
& RV plaats terug en til LV op 
2 LV plaats terug 
3 RV schuif over de vloer naar voor 
& RV plaats terug en til LV op 
4 LV plaats terug 
5 RV stap recht voor 
6 L+R ½ draai linksom 
7 RV schuif over de vloer naar voor 
& RV plaats terug en til LV op 
8 LV plaats terug 
 
 
1 RV schuif over de vloer naar voor 
& RV plaats terug en til LV op 
2 LV plaats terug 
3 RV stap recht voor 
4 R+L ½ draai linksom 
5 RV stap recht voor 
& LV trek bij 
6 RV stap recht voor 
7 LV stap recht voor 
& RV trek bij 
8 LV stap recht voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 RV stap recht voor 
& LV trek bij 
2 RV stap recht voor 
3 LV stap recht voor 
& RV trek bij 
4 LV stap recht voor 
5 RV stap recht voor 
6 R+L ½ draai linksom 
7 RV stap voor 
& LV trek bij 
8 RV stap voor 
 
 
1 LV stap voor 
& RV trek bij 
2 LV stap voor 
3 RV stap voor 
& LV trek bij 
4 RV stap voor 
5 LV stap voor 
& RV trek bij 
6 LV stap voor 
7 RV stap voor 
8 R+L ½ draai linksom 
 
 
1 RV kruis over LV 
2 LV plaats achter RV 
3 RV stap naast LV 
4 LV stap naast RV 
5 RV kruis over LV 
6 LV plaats achter RV 
7 RV stap naast LV 
8 LV stap naast RV 
 
 
Begin opnieuw 
 


