
 
 

South Australia 

Choreograaf : Gary O’Reilly 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 32 
Intro : 16 tellen 
Muziek : South Australia by Nathan Carter 

Toe, heel heel, behind side cross, side touch 
side, behind, ¼ turn R, step 
1. RV tik teen naast L-hak 
& RV tik hak voor 
2. RV tik hak voor 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
6. RV stap opzij 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
8. LV stap voor 

Step, clap, step clap, rock step, ½ turn R, ½ 
turn R, ¼ turn R, cross back, heel 
1. RV stap voor 
&   Klap 
2. LV stap voor 
&   Klap 
3. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
4.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
7. LV kruis over RV 
& RV stap achter 
8. LV tik hak schuin voor 
& LV sluit 

*** Restart *** 

Kick, out, out, in, kick, out, out, sailor step, 
sailor step 
1. RV schop naar voor 
& RV stap opzij (out) 
2. LV stap opzij (out) 
& RV stap naast LV (in) 
3. LV schop naar voor 
& LV stap opzij (out) 
4. RV stap opzij (out) 
 
5. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
6. LV stap opzij 
7. RV  kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV stap opzij 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touch, ½ unwind, ½ turn shuffle, coaster 
step, walk, walk 
1. LV tik teen achter 
2.   ½ draai linksom, gewicht op LV 
3.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
8. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart:  

In muur 3 dans je t/m tel 16& en begin opnieuw 
 
 
Tag: Na muur 8 doe je volgende tellen: 

1. RV tik teen naast L-hak 
& RV tik hak voor 
2. RV tik hak voor 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV kruis over LV 
5. LV stap achter 
6. RV stap opzij 
7. LV stap voor 

(Note: tel 4-7 vormen een jazzbox) 
 
 
Note: In muur 9 & 10 is de beat iets sneller. 
 
 


