
 
Peewee's (Syncopations) Swing 
Choreograaf : Liane van Dijk – van Dun 
Soort Dans : line dance      
Niveau  : Advanced   
Tellen  : deel A 64, deel B 32, deel C 64 en slot 16 
Info  : 144 Bpm   Volgorde A1, A2, B1, C, B2, A3, slot  
Muziek  : “You Know Where I Am” by Scooter Lee   CD:  High Test Love 
Bron  :  
Blad  : 1 
 
A1 
 
Syncopated Rocks In Place (Jive), Rock-B, Step 
01 RV stap opzij 
& LV op de plaats 
02 RV gewicht er op 
03 LV stap opzij 
& RV op de plaats  
04 LV gewicht er op 
05 RV gewicht er op 
06 LV gewicht er op 
07 RV rock schuin achter LV 
08 LV gewicht er op 
 
Dwight Swivels-R, Vine-R, ½ Turn-R, Close 
09 LV hak rechts, RV tenen naast tenen LV, R knie ingedraaid 
10 LV tenen rechts, RV hak > rechts, R knie uitgedraaid 
11 LV hak rechts, RV tenen naar binnen, R knie ingedraaid 
12 LV tenen rechts, RV hak > rechts 
13 RV stap rechts opzij en kijk > rechts!  
14 LV kruis achter RV en kijk  > rechts! 
15 RV stap rechts opzij en kijk  > rechts! 
16  ½ draai rechtsom, sluit LV naast RV en kijk vooruit!! 
 
Swivels R-L-R-L, Point-R, Point-L, Kicks-F 
17 RV stap schuin over R-diagonaal naar voor, bovenlijf gaat > R 
18 LV stap schuin over L-diagonaal naar voor, bovenlijf ¼ > L 
19 RV stap schuin over R-diagonaal naar voor, draai bovenlijf ¼ > R 
20 LV stap schuin over L-diagonaal naar voor, draai bovenlijf ¼ > L 
21 RV tik met binnenkant grote teen rechts zijwaarts aan en kijk > rechts! 
& RV terug naar midden en gewicht er op 
22 LV tik met binnenkant grote teen links zijwaarts aan en kijk > links! 
& LV terug naar midden en gewicht er op 
23 RV kick voor  
& RB trek knie iets op 
24 RV kick nogmaals voor 
 
Syncopated Romps R-L, Snakerolls R-L 
& RV spring rechts neer 
25 LV kruis voor over RV 
& RV spring iets verder rechts neer 
26 LV zet hak over L-diagonaal neer 
& LV spring links neer 
27 RV kruis voor over LV 
& LV spring iets verder links neer 
28 RV zet hak over R-diagonaal neer 
29 RV + R-schouder naar rechts voor snakeroll, LV duwt af 
30 LV sluit bij, gewicht terug naar het midden 
31 LV + L-schouder naar links voor snakeroll, RV duwt af 
32 RV sluit bij, gewicht terug naar het midden     naar blad 2 
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Jazzbox ¼-R, Jazzsquare 
33 RV kruis voor over LV 
34 LV zet achter neer 
35 RV draai ¼ R-om en zet neer 
36 LV sluit naast RV 
37 RV kruis voor over LV 
38 LV zet achter neer 
39 RV zet rechts van LV neer 
40 LV sluit naast RV 
 
Monterey Turn, Syncopated Kicks R-L-R-L 
41 RV zet zijwaarts neer en duw met bal van de voet af 
42 LV ½ draai R-om (LB-standbeen) en zet RV naast LV neer 
43 LV tik met binnenkant grote teen links zijwaarts aan 
44 LV sluit naast RV 
45 RV kick over R-diagonaal  
& RV standbeen via sprong, LV in de hoek achter R-enkel/kuit 
46 LV kick over L-diagonaal 
& LV standbeen via sprong, RV in de hoek achter L-enkel/kuit 
47 RV kick over R-diagonaal  
& RV standbeen via sprong, LV in de hoek achter R-enkel/kuit 
48 LV kick over L-diagonaal 
& LV standbeen via sprong, RV in de hoek achter L-enkel/kuit (is overgang naar 49) 
 
Shuffle-R, Rock-B, Step, Shuffle-¼-L, ½ Pivot –L 
49 RV zijwaarts neer 
& LV sluit naast RV 
50 RV zijwaarts neer 
51 LV zet gekruist achter RV neer en kijk  > rechts 
52 RV gewicht terug er op en kijk weer vooruit 
53 LV zijwaarts neer 
& RV sluit naast LV 
54 LV ¼ draai L-om (gewicht op LV) 
55 RV stap voor + maak ½ draai L-om 
56 LV gewicht er op 
 
Armjumps,  
57 RV wijd rechts uitgedraaid neerzetten  R-hand geflext + arm gestrekt R-opzij, kijk  > rechts! 
58 LV wijd links uitgedraaid neerzetten  L-hand geflext  + arm gestrekt L-opzij, kijk > links! 
59 RV terug in midden neerzetten  R-hand geflext + arm gestrekt voor 
60 LV terug in midden neerzetten  L-hand geflext + arm gestrekt voor 
61 R+L spring met twee benen wijd  armen gestrekt hoog, handen bij elkaar 
62 R+L spring + sluit de voeten in het midden handen geflext en armen gestrekt opzij 
63 R+L klein sprongetje > achter   handen geflext voor en armen in de zij tegen het  
       lichaam aan hoofd laag! 
64 R+L nogmaals sprongetje > achter  duw geflexte handen en gestrekte armen naar voor 
       hoofd weer rechtop!! 
   
A2 Herhaal tel 1 t/m 64 van A1 
           naar blad 3 
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B1 
 
Steps, Crossover, Holds & Points In-Out-In (over the right diagonal) 
01 RV draai 1/8e R-om en zet neer (1 t/m 8 over de R-diagonaal) en kijk > rechts 
02  wacht 
03 LV kruis voor over RV en kijk > voor 
04  wacht 
05 RV zet iets verder zijwaarts neer, gewicht er op en kijk  > rechts 
06 LB trek deze in, voet tegen R-kuit en kijk > voor 
07 LV tik met tenen de grond aan, been gestrekt 
08 LB weer intrekken, voet tegen R-kuit 
 
¼ Turn-R, Steps, Crossover, Holds & Points-In-Out-In (over the left diagonal) 
09 RV ¼ R-om, LV neer (tel 9 t/m 16 over de L-diagonaal en kijk > links 
10   wacht 
11 RV kruis voor over LV en kijk  > voor 
12  wacht 
13 LB zet iets verder zijwaarts neer, gewicht er op en kijk  > links 
14 RB trek deze in, voet tegen L-kuit en kijk > voor 
15 RV tik met tenen de grond aan, been gestrekt 
16 RB weer intrekken, voet tegen L-kuit 
 
Syncopated Hiprolls With Weightchanges 
17 RV bal van de voet + R-heup zijwaarts, gewicht op LV (standbeen) en kijk  > rechts 
18 RV breng L-schouder > links, gewicht op hele RV, binnenkant bal LV blijft staan!,  
  schouders rechts en kijk > voor 
19 LV komt naast RV, gewicht op LV, R-bal van de voet + R-heup weer zijwaarts,  
  schouders  > links en kijk > rechts 
20 RV gewicht weer op hele RV, binnenkant bal van de voet blijft staan!,  schouders  > rechts 
  en kijk > voor 
21 RV bal van de voet + R-heup zijwaarts, gewicht op LV (standbeen) en kijk > rechts 
22 RV breng L-schouder > links, gewicht op hele RV, binnenkant bal LV blijft staan!,  
  schouders  > rechts en kijk > voor 
23 LV komt naast RV, gewicht op LV, R-bal van de voet + R-heup weer zijwaarts,  
  schouders  > links en kijk > rechts 
24 RV gewicht weer op hele RV, binnenkant bal van de voet blijft staan!, schouders > rechts 
  en kijk > voor 
 
Roger Rabbits-B-L-R-L, Step, Stomp Down-L 
25 LV gestrekt naar achter, sta op bal van de RV 
26 LV lock achter RV 
27 RV gestrekt naar achter, sta op bal van de LV 
28 RV lock achter LV 
29 LV gestrekt naar achter, sta op bal van de RV 
30 LV lock achter RV 
31 RV zet achter neer + draai 1/8e L-om 
32 LV sluit deze naast de RV 
 
 
           naar blad 4 
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C 
 
Step-F, Scuff-Brush-Brush, Shuffle-L, ½ Pivot-L 
01 RV stap voor 
02 LV scuff voor 
03 LV brush gekruist over de RV naar achter 
04 LV brush terug naar voor 
05 LV zet voor neer 
& RV sluit bij 
06 LV zet voor neer 
07 RV stap voor + ½ draai L-om 
&  maak een ½ draai L-om 
08 LV gewicht erop 
 
Toe-Heel-Crossover R-L, Toe Tap-B, Scuff, Jazzsquare, Jumps R-L-F-B 
09 RV tik grote teen naast LV, R-knie ingedraaid 
10 RV tik hak naast LV, R-knie uitgedraaid 
11 RV kruis voor over LV en zet neer (RB=standbeen) 
12 LV tik grote teen naast RV, L-knie ingedraaid 
13 LV tik hak naast RV, L-knie uitgedraaid 
14 LV kruis voor over RV en zet neer (LB=standbeen) 
15 RV tik tenen schuin achter LV 
16 RV scuff voor 
17 RV kruis voor over LV 
18 LV stap naar achter 
19 RV stap opzij 
20 LV sluit naast RV 
21 R+L springen samen-gesloten  > rechts 
22 R+L springen samen-gesloten > links 
23 R+L springen samen-gesloten  > voor 
24 R+L springen samen-gesloten > achter 
 
Syncopated Sailorsteps In circle, Lockstep Over Right Diagonal, Touch-L 
&  spring op 
25 LV zet neer, RV over de R-diagonaal voor neerzetten 
26 LV lock achter RV 
&  spring op en 'wissel' 
27 RV neerzetten, LV over de L-diagonaal voor neerzetten 
28 RV lock achter LV 
&  spring op en 'wissel' 
29 LV neerzetten, RV over de R-diagonaal neerzetten 
30 LV lock achter RV 
&  spring op en 'wissel' 
31 RV neerzetten, LV over de L-diagonaal neerzetten 
32 RV lock achter LV 
&  spring en 'wissel' 
33 RV zet neer, over de R-diagonaal! 
34 LV lock achter RV 
35 RV voor, over de R-diagonaal! 
36 LV tik aan naast RV (gewicht op RV!!)     naar blad 5 
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1½ Turn Over Left Diagonal, Step-F, ¾ Paddleturn-R With Holds  
37 LV ½ draai L-om (37 t/m 40 over de L-diagonaal) 
38 RV ½ draai L-om 
39 LV ½ draai L-om 
40 RV stap voor/doorstappen 
41 LV binnenkant bal van de voet tikt grond L-opzij aan (RB=standbeen)  
  R-schouder hoog en L-schouder laag 
42 LB L-knie ingetrokken, voet tegen R-kuit/enkel, L-schouder hoog en R-schouder laag 
43 LV binnenkant bal van de voet tikt grond L-opzij aan (RB=standbeen)  
  R-schouder hoog en L-schouder laag 
44 LB L-knie ingetrokken, voet tegen R-kuit/enkel, L-schouder hoog en R-schouder laag 
45 LV binnenkant bal van de voet tikt grond L-opzij aan (RB=standbeen)  
  R-schouder hoog en L-schouder laag 
46 LB L-knie ingetrokken, voet tegen R-kuit/enkel, L-schouder hoog en R-schouder laag  
47 LV binnenkant bal van de voet tikt grond L-opzij aan (RB=standbeen)  
  R-schouder hoog en L-schouder laag 
48 LB L-knie ingetrokken, voet tegen R-kuit/enkel, L-schouder hoog en R-schouder laag 
 
Steps L-R, Kick-L, Rockin Amoniarolls-B Over The Right Diagonal 
49 LV voor neer 
50 RV voor neer 
51 LV kick voor 
52 LV zet bal van de voet achter neer 
53 LV gewicht op hele voet nu, RV via teen > bal van de voet op hele voet naar achter 
54  bovenlijf bodyroll van voor > achter 
& LV naast RV plaatsen, bovenlijf gaat weer naar voor 
55 RV via teen > bal van de voet op hele voet naar achter 
56  bovenlijf bodyroll van voor > achter, hak LV blijft nog even staan! 
 
Weave-L, ¼ Turn-L, ¾ Turn-L Over The Left Diagonal 
57 LV zet opzij neer 
58 RV kruis achter LV 
59 LV zet opzij neer 
60 RV kruis voor LV 
61 LV zet opzij neer 
62 RV kruis achter LV 
63 LV ¼ L-om 
64 LB ¾ draai L-om, RV blijft laag boven de grond en sluit net niet naast LV op eind tel 64! 
  (RV moet nl. meteen weer opzij uit) 
 
B2 
 
Herhaal tel 1 t/m tel 30 van B1, echter… let op…. anders wordt!!:  
31  draai ca. 1/8 L-om en zet RV achter neer 
32  draai ca. ¼ L-om en zet LV naast de RV neer (gezicht weer naar front) 
  (om met A3 aan te vangen) 
 
A3 
 
Herhaal tel 1 t/m tel 64 van A1        naar blad 6 
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SLOT 
 
½ Pivot-L, ½ Pivot-L, ½ Paddleturn-L 
01 RV voor neer + ½ draai L-om 
02 LV gewicht erop 
03 RV voor neer + ½ draai L-om 
04 LV gewicht erop 
05 RV binnenkant bal van de voet tikt R-opzij grond aan  
  L-schouder hoog en R-schouder laag (over R-diagonaal) 
06 RB trek R-knie in hoek tegen L-kuit/enkel 
  R-schouder hoog en L-schouder laag (draai op LV iets door, nu ¼ gedraaid) 
07 RV binnenkant bal van de voet tikt R-opzij grond aan 
  L-schouder hoog en R-schouder laag (over 2e R-diagonaal) 
08 RB trek R-knie in hoek tegen L-kuit/enkel 
  R-schouder hoog en L-schouder laag (draai op LV iets door, nu ½ gedraaid) 
 
Armjumps,  
09 RV wijd rechts uitgedraaid neerzetten  R-hand geflext + arm gestrekt R-opzij, kijk  > rechts! 
10 LV wijd links uitgedraaid neerzetten  L-hand geflext + arm gestrekt L-opzij, kijk > links! 
11 RV terug in midden neerzetten  R-hand geflext + arm gestrekt voor 
12 LV terug in midden neerzetten  L-hand geflext + arm gestrekt voor 
13 R+L spring met twee benen wijd  armen gestrekt hoog, handen bij elkaar 
14 R+L spring + sluit de voeten in het midden handen geflext en armen gestrekt opzij 
15 R+L klein sprongetje > achter   handen geflext voor en armen in de zij tegen het  
       lichaam aan hoofd laag! 
16 R+L nogmaals sprongetje > achter  duw geflexte handen en gestrekte armen naar voor 
       hoofd weer rechtop!!  (gezicht is weer naar het front  
       gericht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


