
 
Intentional Heartache 
Choreograaf : Jeanette Robson 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 64 
Info  : Intro 48 tellen, begin met tellen aan het einde van de drumbeats  
Muziek  : "Intentional Heartache" by  Dwight Yoakam  
Bron  :  
 
 
Grapevine to the Right, left brush, grapevine to the left, right brush 
1- 4 RV stap opzij , LV stap gekruist achter RV,  RV stap opzij , LV brush naast RV  
5- 8 LV stap opzij , RV stap gekruist achter LV , LV stap opzij , RV brush naast LV  
 
Jazz box quarter turn right, point right and together, point right and together 
1- 4 RV stap gekruist voor LV ,LV stap achter ,RV stap ¼ draai rechtsom , LV stap naast RV  
5- 8 RV tik opzij , RV tik naast LV , RV tik opzij , RV stap naast LV  
 
Point Left and together, point left and together, right heel, heel, right toe, toe 
1- 4 LV tik opzij , LV tik naast RV , LV tik opzij , LV stap naast RV  
5- 8 RV tik hak voor 2x , RV tik teen achter 2x 
 
Right heel, right toe, scuff, hitch stomp right, left heel, left toe, scuff, hitch stomp left 
1- 2 RV tik hak voor , RV tik teen achter 
3&4 RV scuff voor , RV hitch knie , RV stamp voor 
5- 6 LV tik hak voor , LV tik teen achter 
7&8 LV scuff voor , LV hitch knie , LV stamp voor 
 
Dwight steps with the right four times, jazz box quarter turn right 
1- 2 LV hak naar rechts en RV tik teen naast LV ,LV teen naar rechts en RV tik hak naast LV  
3- 4 LV hak naar rechts en RV tik teen naast LV , LV teen naar rechts en RV tik hak naast LV  
5- 6 RV stap gekruist voor LV , LV stap achter 
7- 8 RV stap ¼ draai rechtsom , LV stap naast RV   
 
Toe fans right, toe fans left. 
1- 2 RV draai tenen naar rechts , draai tenen terug naar het midden 
3- 4 RV draai tenen naar rechts , draai tenen terug naar het midden 
5- 6 LV draai tenen naar links , draai tenen terug naar het midden 
7- 8 LV draai tenen naar links , draai tenen terug naar het midden 
 
Foot boogie right and left. 
1- 2 RV draai hak naar rechts , RV draai tenen naar rechts  
3- 4 RV draai hak naar rechts ,  RV draai tenen naar rechts 
5- 6 LV draai tenen naar rechts , LV draai hak naar rechts 
7- 8 LV draai tenen naar rechts , LV draai naast RV  
 
Walk right, left, Right Hitch left, walk left, right, left hitch right 
1- 4 RV stap voor , LV stap voor , RV stap voor , LV hitch knie 
5- 8 LV stap voor , RV stap voor , LV stap voor , RV hitch knie 
 
Herhaal alles 
 
Brug: na de tweede muur 
1- 2 RV stap gekruist voor LV , LV stap achter 
3- 4 RV stap ¼ draai rechtsom , LV stap naast RV  
5- 6 RV stap gekruist voor LV , LV stap achter  
7- 8 RV stap ¼ draai rechtsom , LV stap naast RV  
 
Restart: dans de vijfde muur t/m tel 48 en begin opnieuw bij tel 1 
 


