
 

 

Earthbound 

Choreograaf : Gudrun Schneider & Martina Ecke 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 48  Start op zang 
BPM : 104 
Muziek : Earthbound by Rodney Crowel 

Walks, step lock step, rock step, ½ turn 
shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor 

& out-out, hold, & cross, hold, & out-out, & 
cross, & cross, & cross 
& RV stap diagonaal R voor 
9. LV kleine stap opzij 
10.   rust 
& RV stap naast LV 
11. LV kruis over RV 
12.   rust 
 
& RV stap opzij 
13. LV kleine stap opzij 
& RV stap naast LV 
14. LV kruis over RV 
& RV kleine stap opzij 
15. LV kruis over RV 
& RV kleine stap opzij 
16. LV kruis over RV 

Heel grind with ¼ turn R, coaster step & step, 
step, ½ turn pivot, step 
17. RV zet hak voor (teen naar binnen draaien) 
18.   maak ¼ draai rechtsom op R-hiel 
19. RV stap achter 
& LV sluit 
20. RV stap voor 
 
& LV stap naast RV 
21. RV stap voor 
*** Restart on wall 6 & 9 *** 

22. LV stap voor 
23.   ½ draai rechtsom 
24. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point, hold, & point, hold, & heel, & heel, & 
walk, walk 
25. RV tik teen opzij 
26.   rust 
& RV stap naast LV 
27. LV tik teen opzij 
28.   rust 
 
& LV stap naast RV 
29. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
30. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
31. RV stap voor 
32. LV stap voor 

R rumba box fwd, coaster step, step, ½ turn 
pivot 
33. RV stap opzij 
& LV sluit 
34. RV stap voor 
35. LV stap opzij 
& RV sluit 
36. LV stap achter 
 
37. RV stap achter 
& LV sluit 
38. RV stap voor 
39. LV stap voor 
40.   ½ draai rechtsom 

Full turn R, shuffle, jazz box 
41.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
42.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
43. LV stap voor 
& RV sluit 
44. LV stap voor 
*** Restart on wall 3 *** 

45. RV kruis over LV 
46. LV stap achter 
47. RV stap opzij 
48. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

Op muur 3 dans je t/m tel 44, begin opnieuw 
 
Op muur 6 & 9 dans je t/m tel 21, begin opnieuw 
 


