
INDIAN OUTLAW 
 
4 wall line dance 
Choreografie: Tilly Benraadt 
Muziek: Indian Outlaw    Artiest: Tim McGraw 
Niveau: 1 - 2  32 tellen 
 
Bridge: aan het einde van de 1e keer, 4 tellen toevoegen = sync. elektric rock 
1& 2& RV stap voor, & rock terug op LV, RV stap achter, & rock terug op LV 
3& 4& RV stap voor, & rock terug op LV, RV stap achter, & rock terug op LV 
 
Herstart: Tijdens de 5e keer dansen t/m tel 23, op tel 24 toe touch tog.  en dan opnieuw beginnen 
 
Tijdens de 7e keer dansen t/m tel 20 * en dan het tussenstuk 
Instrumentaal tussenstuk: applejacks, als de muziek stopt even rust en dan de laatste 16 tellen.                                   
Aan het einde van het tussenstuk dans je tel 1 t/m 16  = einde dans 
 
1 t/m 8       heelswitches, shuffle fwd, reverse coasterstep 
1& 2&           RV haktik schuin voor, & RV zet terug, LV haktik schuin voor, & LV zet terug 
3& 4              RV haktik schuin voor, & RV zet terug, LV haktik schuin voor   
5& 6              LV shuffle naar voor 
7& 8              RV stap voor, & LV sluit aan, RV stap achter 
 
9 t/m 16      shuffle naar achter, sync. rockstep bkw, step fwd , sync. rockstep fwd, step bkw, sailorstep 
1& 2             LV shuffle naar achter 
3& 4             RV stap achter, & rock terug op LV, RV stap voor 
5& 6             LV stap voor, & rock terug op RV, LV stap achter 
7& 8             RV stap achter LV, & LV stapje links opzij, RV stapje rechts opzij 
 
17 t/m 24    sailorstep ¼ turn left, heelswitches, step fwd, swivels right, coasterstep 
1& 2             LV stap ¼ linksom achter RV, & RV stapje rechts opzij, LV stapje links opzij 
3& 4&          RV haktik voor, & RV zet terug, LV haktik voor, & LV zet terug  * 
5& 6             RV stap voor, & RV + LV hakken rechts, RV + LV hakken midden  
7& 8             RV stap achter, & LV sluit aan, RV stap voor  
 
25 t/m 32   step fwd, swivels left,coasterstep, heeltouch fwd, lift, step bkw, mamborock bkw 
1& 2            LV stap voor, & RV + LV hakken links, RV + LV hakken midden 
3& 4            LV stap achter, & RV sluit aan, LV stap voor 
5& 6             RV haktik voor, & RV knie hoog, RV stap achter 
7& 8             LV stap achter, & rock terug op RV, LV sluit aan  
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