
Turn About Boogie 
Choreograaf : Wayne Richardson 
Soort Dans : Partnerdance      
Niveau  :     
Tellen  : 60 
Info  : 115 - 125 bpm  Begin dans in Side by Side positie   
Muziek  : “Even If I Tried” by Emilio 
Bron  : DCWDA 
 
Diagonal Step – Slides 
1 LV stap schuin links voor 
2 RV schuif bij tot naast LV 
3 LV stap schuin links voor 
4 RV tik aan naast LV 
5 RV stap schuin rechts voor 
6 LV schuif bij tot naast RV 
7 RV stap schuin rechts voor 
8 LV tik aan naast RV 
 
Rodeo Kicks, Sailor Shuffles 
1 LV schop voor 
2 LV schop links opzij 
3 LV stap gekruist achter RV 
& RV (kleine) stap rechts opzij 
4 LV stap naast RV 
5 RV schop voor 
6 RV schop rechts opzij 
7 RV stap gekruist achter LV 
& LV (kleine) stap links opzij 
8 RV stap naast LV 
 
Vine Left, Touch, Vine Right, Turn, Touch 
1 LV stap links opzij 
2 RV stap gekruist achter LV 
3 LV stap links opzij 
4 RV tik aan naast LV 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV stap gekruist achter RV 
7 RV stap rechts opzij met de voet ¼  
  naar rechts gedraaid 
Heer en dame staan nu in Indian Position. 
8 LV tik aan naast RV 
 
Vine Left, Hold, Travelling Turn Left 
1 LV stap links opzij 
2 RV stap gekruist achter LV 
3 LV stap links opzij 
4  rust 
Laat rechterhand los en linkerhand omhoog 
5 RV stap gekruist voor LV en begin  
  een hele draai linksom (CCW) 
6 LV stap en vervolg de draai linksom 
7 RV stap en vervolg hele draai linksom 
8 LV stap en maak de draai linksom af 
Beide handen vast boven schouders van de dame  
 
 
 
 
 

 
Romps, Heel Swivels 
& RV stap schuin rechts achter op bal voet 
1 LV tik met hak voor 
& LV plaats terug 
2 RV stap naast LV (gewicht op RV) 
& LV stap schuin links achter op bal voet 
3 RV tik met hak voor 
& RV plaats terug 
4 LV stap naast RV (gew. op beide voeten) 
5 L+R met de hielen naar rechts 
  (met gebogen knieën) 
6 L+R met de hielen terug 
7 L+R met de hielen naar rechts 
  (met gebogen knieën) 
8 L+R met de hielen terug 
 
Vine Right, Hold, Travelling Turn Right 
1 RV stap rechts opzij 
2 LV stap gekruist achter RV 
3 RV stap rechts opzij 
4  rust 
Laat linkerhand los en rechterhand omhoog 
5 LV stap gekruist voor RV en begin een 
  hele draai rechtsom (CW) 
6 RV stap en vervolg de draai rechtsom 
7 LV stap en vervolg de draai rechtsom 
8 RV stap en maak de draai rechtsom af 
Beide handen vast boven schouders van de dame  
 
Romps, Heel Swivels 
1-8 Herhaal passen van het 5e blok 
 
Shuffle Turns  
Laat linkerhand los en rechterhand omhoog 
Heer: 
1 LV stap op plaats 
& RV stap naast LV 
2 LV stap op plaats 
Dame: 
1 LV stap links opzij 
& RV stap naast LV 
2 LV stap links opzij 
Beiden: 
3 RV stap op plaats  )  maak 
& LV stap naast RV )  ½ draai   
4 RV stap op plaats )  linksom 
 
Beide handen weer vast en begin de dans opnieuw.
   


