
 
 

Gently On My Mind 

Choreograaf : Sue Smyth 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 32 
Intro : 8 tellen 
Muziek : Gentle On My Mind by The Pand Perry 

Side, together, scissor cross, side, together, 
shuffle fwd 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV stap opzij 
6. RV stap naast LV 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Rock step, ½ turn shuffle, step, ¼ turn R, 
cross shuffle 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 
 
5. LV stap voor 
6.   ¼ draai rechtsom, gewicht op RV (9:00) 
7. LV kruis over RV 
& RV stapje opzij 
8. LV kruis over RV 

Side rock, R sailor step, L sailor step, walks 
forw to L diagonal 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
4. RV stap opzij 
 
5. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
6. LV stap opzij, draai iets diagonaal links 
7. RV stap voor 
8. LV stap voor 

(The next steps are all on a diagonal) 
rock step, back shuffle, coaster step, 
straightening up to back/front wall) 
walks forw 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap achter 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
& RV sluit, draai terug center 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
8. LV stap voor 
 

Begin opnieuw 

 

Alle tags zijn op 12:00 

Tag 1: op einde van muur 2, 4, 6 doe je: 

Rock step, ½ turn shuffle, step, ½ turn pivot, 
shuffle forw 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV sluit 
4.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom, gewicht op RV 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 

Tag 2: op einde van muur 8 doe je: 

Step, ½ turn pivot, walk forw 
1. RV stap voor 
2.   ½ draai linksom 
3. RV stap voor 
4. LV stap voor 

 
Start de 9e muur op 6:00 
 


