
Hearts Of Stone 
Choreograaf : Ivonne van Loon 
Soort Dans : 2 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  : 32 
Info  :    
Muziek  : “Hearts Of Stone” by Roxy 
Bron  :  

 

 
4x Kick Step Rock Step 
1 RV kick voor 
& RV stap op plaats 
2 LV rock achter 
& RV rock terug 
3 LV kick voor 
& LV stap op plaats 
4 RV rock achter 
& LV rock terug 
5 RV kick voor 
& RV stap op plaats 
6 LV rock achter 
& RV rock terug 
7 LV kick voor 
& LV stap op plaats 
8 RV rock achter 
& LV rock terug 
 
2x Step Out, Turn, Step, Close, Weave  
With ¼ Turn Right 
1 RV stap iets rechts opzij   
  (schouderbreed) 
2 LV stap iets links opzij 
  (schouderbreed) 
&  ¼ draai rechtsom 
3 RV stap ver rechts opzij 
4 LV sluit naast RV (gewicht op LV) 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV kruis over RV 
7 RV stap rechts opzij 
& LV kruis achter RV 
8 RV stap voor, ¼ draai rechtsom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stomp Swivel, Rock Step, Scuff, Hop ¼ Turn, 
Step (2x) 
1 LV stamp diagonaal voor op hak 
 (teen is ingedraaid) 
& RV gewicht op RV (draai op L-hak  
  teen naar buiten) 
2 LV rock achter 
& RV gewicht op RV 
3 LV scuff naast RV 
& RV hop op RV, draai ¼ linksom 
4 LV stap naast RV 
5 LV stamp diagonaal voor op hak 
 (teen is ingedraaid) 
& RV gewicht op RV (draai op L-hak  
  teen naar buiten) 
6 LV rock achter 
& RV gewicht op RV 
7 LV scuff naast RV 
& RV hop op RV, draai ¼ linksom 
8 LV stap naast RV 
 
2x Step Touch, Step Side, Close, Chassé 
1 LV stap voor 
2 RV tik achter LV (L-hand op  
  voorhoofd) 
3 RV stap achter 
4 LV sluit bij RV (evt. afmaken met  
  bodyroll) 
5 LV stap links opzij 
6 RV sluit bij LV 
7 LV stap links opzij 
& RV sluit bij LV 
8 LV stap opzij 
 
Note: Na de eerste break in het liedje met de 
woorden 'No, no, no…,' dus na de 4 e muur, gaat 
het dansje t/m tel 24.  Dan komt de break, daarna 
begin je opnieuw. Ook na de 7e muur komt er 
weer een break met de woorden 'No, no, no…', 
daarna begin je opnieuw. 
 
Break 16 tellen: 
1-4 Beweeg rechterknie naar rechts 
 Gebruik ook je rechterarm, beweeg 
 deze naar rechts en knip vingers, op tel 4 
 sta je geheel op RV.  
5-8 Kom langzaam weer terug op LV.   
 
Herhaal dit bovenstaande 


