
 
U 
Choreograaf : Eric Tan 
Soort Dans : 3 wall line dance      
Niveau  : Intermediate    
Tellen  :  
Info  : 100 bpm ()        Volgorde: A, B(44 tellen), A-B, Tag, B  
Muziek  : “I Wanna Talk About Me” by Toby Keith (Cd) 
Bron  :  
 
Deel A:Kick step point & point ½ montery turn right, chasse ¼ turn right, back rock, kick step, cross, shuffle, 
side step, left sailor, weave left 
1&2& RV schop voor, RV stap naast LV, LV tik links opzij, LV stap naast RV 
3- 4 RV tik rechts opzij, maak op LV ½ draai rechtsom en RV stap naast LV 
5&6 LV stap links opzij, RV stap naast LV, LV stap links opzij met ¼ draai rechtsom 
7- 8 RV rock achter, rock terug op LV 
9& RV schop voor, RV stap iets achter 
10&11 LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV 
12 RV stap rechts opzij 
13&14 LV stap gekruist achter RV, RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
15&16 RV stap gekruist achter LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist voor LV 
 
Side rock, weave right, brush scoot step, forward mambo, rock, recover ½ turn right, step pivot ½ turn right – 
repeat in opposite direction 
17- 18 LV rock links opzij, rock terug op RV 
19&20 LV stap achter RV, RV stap rechts opzij, LV stap voor RV 
21&22 RV brush voor, LV schuif naar voor en hitch hierbij R-knie, RV stap voor 
23&24 LV rock voor, rock terug op RV, LV stap naast RV 
25&26 RV rock voor, rock terug op LV, RV stap voor met ½ draai rechtsom 
27- 28 LV stap voor, pivot turn ½ draai rechtsom 
29&30 LV rock voor, rock terug op RV, LV stap voor met ½ draai linksom 
31- 32 RV stap voor, pivot turn ½ draai linksom 
 
Rocking chair, shuffle ½ turn left, back rock, shuffle ½ turn right, back rock, skate, skate, skate, hold 
33- 36 RV rock voor, rock terug op LV, RV rock achter, rock terug op LV 
37&38 RV shuffle met ½ draai linksom ( rechts, links, rechts ) 
39- 40 LV rock achter, rock terug op RV 
41&42 LV shuffle met ½ draai rechtsom ( links, rechts, links ) 
43- 44 RV rock achter, rock terug op LV 
45- 48 RV schuif diagonaal rechts voor, LV schuif diagonaal links voor, RV schuif diagonaal rechts voor, rust 
 
Deel B:Extended weave left, ½ pivot turn left x2, extended weave right, ½ pivot turn right x2 
1&2& LV stap links opzij, RV stap achter LV, LV stap links opzij, RV stap gekruist voor LV 
3&4 LV stap links opzij, RV stap achter LV, LV stap links opzij 
5- 8 RV stap voor, pivot turn ½ draai linksom, RV stap voor, pivot turn ½ draai linksom 
9&10& RV stap rechts opzij, LV stap achter RV, RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV 
11&12 RV stap rechts opzij, LV stap achter RV, RV stap rechts opzij 
13- 16 LV stap voor, pivot turn ½ draai rechtsom, LV stap voor, pivot turn ½ draai rechtsom 
 
Diagonal step touch with claps (forward, back, back, forward), skate, skate, skate, hold 
17- 18 LV stap diagonaal links voor, RV tik aan naast LV en klap in de handen 
19- 20 RV stap diagonaal rechts achter, LV tik aan naast RV en klap in de handen 
21- 22 LV stap diagonaal links achter, RV tik aan naast LV en klap in de handen 
23- 24 RV stap diagonaal rechts voor, LV tik aan naast RV en klap in de handen 
25- 28 LV schuif diagonaal links voor, RV schuif diagonaal rechts voor, LV schuif diagonaal links voor, rust 
 
Right / left vaudevilles, ¼ turn toe strut jazz box, right / left vaudevilles, jazz box ¼ turn 
29&30& RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV tik hak voor, RV stap naast LV 
31&32& LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV tik hak diagonaal links voor, LV stap naast RV 
33&34& RV stap op teen gekruist voor LV, RV zet hak neer, LV stap op teen achter, LV zet hak neer 
35&36& RV stap op teen met ¼ draai rechtsom, RV zet hak neer, LV stap op teen naast RV, LV zet hak neer 
37&38& RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV tik hak voor, RV stap naast LV 
39&40& LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV tik hak diagonaal links voor, LV stap naast RV 
41- 44 RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap met ¼ draai rechtsom, LV stap naast RV 
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Vervolg U, 
 
Right/left vaudevilles, ¼ turn toe strut jazz box, right/left vaudevilles, jazz box ¼ turn 
45&46& RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV tik hak diagonaal rechts voor, RV stap naast LV 
47&48& LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV tik hak voor, LV stap naast RV 
49&50& RV stap op teen gekruist voor LV, RV zet hak neer, LV stap op teen achter, LV zet hak neer 
51&52& RV stap op teen met ¼ draai rechtsom, RV zet hak neer, LV stap op teen naast RV, LV zet hak neer 
53&54& RV stap gekruist voor LV, LV stap links opzij, RV tik hak diagonaal rechts voor, RV stap naast LV 
55&56& LV stap gekruist voor RV, RV stap rechts opzij, LV tik hak voor, LV stap naast RV 
57- 60 RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap met ¼ draai rechtsom, LV stap naast RV 
 
TAG: Forward ¼ turn left pointing finger x4, side touches, forward kicks, forward shuffle, full turn right 
1 RV stap voor en wijs met R-wijsvinger naar voor 
2 LV stap voor met ¼ draai linksom en wijs met L-wijsvinger naar voor 
3- 8 Herhaal tel 1-2 nog 3 keer 
9&10& RV tik rechts opzij, RV stap naast LV, LV tik links opzij, LV stap naast RV 
11&12& RV schop voor, RV stap naast LV, LV schop voor, LV stap naast RV 
13&14 RV shuffle naar voor ( rechts, links, rechts ) 
15- 16 LV stap achter met ½ draai rechtsom, RV stap voor met ½ draai rechtsom 
 


