
BA YONGA 
Choreograaf:  Dj Suzy 
Niveau:  beginners/gevorderden 
Tellen :  40 
Muren:  4 
Muziek:  ba yonga wamba by Banaroo 
Intro 20 sec start op zang 
Jazz box, R. shuffle diagonal , L shuffle diagonal  
1        RV kruis over lv 
2        LV stap naar achter 
3        RV stap opzij 
4        LV sluit aan 
5&6   RV diagonaal rechts rv stap voor lv sluit aan rv stap voor 
7&8   LV diagonaal links   lv stap voor rv sluit aan lv stap voor 
Rock forward, R shuffle turn ½ , rocking chair 
1        RV stap voorwaarts 
2        LV gewicht terug  
3&4   RV stap opzij lv sluit aan met ½ draai rechtsom rv stap voor 
5        LV stap voor 
6        RV gewicht terug 
7        LV stap achter 
8        RV gewicht terug 
L rolling vine, R rolling vine R turn ¼  
1        LV stap voor ¼ draai linksom 
2        RV stap opzij ¼ draai linksom 
3        LV stap opzij ½ draai linksom 
4        RV tik naast lv 
5        RV stap voor ¼ draai  rechtsom 
6        LV stap opzij ¼ draai rechtsom 
7        RV stap opzij ¾  draai rechtsom 
8        LV tik naast rv 
Side rock, cross shuffle, side rock, shuffle forward. 
1       LV stap links opzij 
2       RV gewicht terug 
3&4  LV kruis over rv, zet rv klein stukje opzij kruis lv over rv 
5       RV stap opzij 
6       LV gewicht terug 
7&8  RV stap voorwaarts, lv sluit aan rv stap voorwaarts 
Rock forward , L shuffle turn ½ , kick bal cross, kick bal cross. 
1       LV stap voorwaarts 
2       RV gewicht terug 
3&4  LV stap opzij rv sluit aan met ½ draai linksom lv stap voor 
5&6  RV schop voor  en sluit aan lv stap over rv 
7&8  RV schop voor en sluit aan lv stap over rv 
Herhaal 
Tag: 
Na de tweede muur (03:00 uur) na 30 tellen ipv shuffle forward  twee looppassen en begin 
opnieuw 
 
Have fun! 


