
Vul'i Ndela 
Choreograaf : Majacry Gefer 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info   : 107 Bpm  -  Intro 16 tellen  
Muziek  : "Vul'i Ndela" by Brenda Fassie  CD: Memza 
Bron   :  
 
1/8 Pivot Turn Left x4 
1  RV  stap op bal voet voor 
2  R+L draai 1/8 linksom,  
  gewicht LV 
3  RV  stap op bal voet voor 
4  R+L draai 1/8 linksom,  
  gewicht LV 
5  RV  stap op bal voet voor 
6  R+L draai 1/8 linksom,  
  gewicht LV 
7  RV  stap op bal voet voor 
8  R+L draai 1/8 linksom,  
  gewicht LV [6] 
 
Skates (On Place), Side Triple, 2x 
1  RV  schaats  en stap op plaats  
2  LV  schaats  en stap op plaats  
3  RV draai lichaam schuin  
  rechts, stap rechts opzij 
&  LV  stap naast RV 
4  RV  stap rechts opzij 
5  LV draai lichaam recht,  
  schaats  en stap op plaats  
6  RV  schaats  en stap op plaats  
7  LV draai lichaam schuin  
  links, stap  links opzij 
&  RV  stap naast LV 
8  LV  stap links opzij [6] 
 
Out Jump Forward, Look Left, 
Look Right, x2 
&  RV  kleine sprong schuin  
  rechts voor 
1  LV  kleine stap schuin links 
  voor 
&  RV  kleine sprong schuin  
  rechts voor 
2  LV  kleine sprong schuin  
  links voor 
3   rust en draai hoofd links 
4   rust en draai hoofd rechts  
&  RV  kleine sprong schuin  
  rechts voor 
5  LV  kleine stap schuin links 
  voor 
&  RV  kleine sprong schuin  
  rechts voor 
6  LV  kleine sprong schuin  
  links voor 
7   rust, draai hoofd links 
8   rust, draai hoofd  rechts  
  (laat handen zakken) 
 
 

 
Note: maak de sprongen voor met 
gespreide benen en gebogen knieën, 
handen op schouderhoogte met 
handpalmen voor en gespreide 
vingers. Hou handen omhoog 
tijdens het kijken naar links en 
rechts. 
 
Hip Bumps, Back Slide x4 
&  RV  stap naast LV 
1  LV  stap schuin voor en bump 
  heup links voor 
2   bump heup rechts achter 
3   bump heup links voor 
&   bump heup rechts achter 
4   bump heup links voor 
5  RV  sleep en stap achter 
6  LV  sleep en stap achter 
7  RV  sleep en stap achter 
8  LV  sleep en stap achter [6] 
 
Toe Jacks, Cross, Unwind, Kick & 
Out Into ¼ Turn 
&  RV  stap schuin rechts achter 
1  LV  tik teen voor 
&  LV  stap naast RV 
2  RV  tik naast LV 
&  RV  stap schuin rechts achter 
3  LV  tik teen voor 
&  LV  stap naast RV 
4  RV  tik naast LV 
5  RV  stap gekruist over LV 
6  R+L draai ½ linksom 
7  RV  schop voor 
&  RV draai ¼ rechtsom, stap 
  rechts opzij 
8  LV  stap links opzij [3] 
 
Together, Step,  ½ Pivot, x2, 
Shuffle Turn, Coaster Step 
&  RV  stap naast LV 
1  LV  stap voor 
2  L+R draai ½ rechtsom 
&  LV  stap naast RV 
3  RV  stap voor 
4  R+L draai ½ linksom 
5  RV draai ¼ linksom, stap  
  rechts opzij 
&  LV  stap naast RV 
6  RV draai ¼ linksom, stap  
  achter 
7  LV  stap achter 
&  RV  stap naast LV 
8  LV  stap voor [9] 

 
Side Jump, Touch And Clap, x2, 
Hip Bumps, Rock, Side Step 
&  RV  spring rechts opzij 
1  LV  tik naast RV 
&   klap  
2   klap  
&  LV  spring links opzij 
3  RV  tik naast LV 
&   klap 
4   klap 
5  RV  stap schuin rechts voor 
  en bump heup voor 
&   bump heup achter 
6   bump heup voor  
7  LV ¼ linksom, kleine stap 
  voor, bump heup links 
  voor 
&   bump heup rechts achter 
8   bump heup links voor 
 
Walk x2, Side Rock Cross Back 
x2, Rock Step 
1  RV  stap voor 
2  LV  stap voor 
3  RV  rock rechts opzij 
&  LV  gewicht terug 
4  RV  stap gekruist achter LV 
5  LV  rock links opzij 
&  RV  gewicht terug 
6  LV  stap gekruist achter RV 
7  RV  rock achter (grote stap)  
8  LV  gewicht terug [6] 
 
Begin opnieuw  


