
 

 

                                       I’m gonna love you tonight 
 
Partnerdans (side by side positie, heer links, dame rechts, linkerhand dame in rechterhand heer) 
Choreografie: Richard Meurink 
Muziek: I’m gonna love you tonight     Artiest: LeeAn Womack        
Niveau 1-2        32 tellen 
 

 
1 t/m 8      run fwd, shuffle fwd, militaryturn, traveling cross steps 
               Heer              Dame 
1 + 2        RV  stap voor, LV stap voor                      LV stap voor, RV stap voor                                                     
3 & 4        RV shuffle naar voor            LV shuffle naar voor                                                    
5 + 6        LV stap voor, LV + RV draai 1/4 rechtsom            RV stap voor, RV + LV draai 1/4 linksom 
 

          beide handen vast  

7 & 8        LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij             RV stap gekruist over LV, &LV stap opzij  
                 LV stap gekruist over RV                                       RV stap gekruist over LV 
 
                                                                         handen los 
9 t/m 16  heer:  ¼ turn left bkw, sidestep, traveling cross steps, siderock, sync. vine  (handen los) 
             dame:  ¼ turn right bkw, sidestep, traveling cross steps, siderock, sync. vine  (handen los) 

1 + 2        RV stap ¼ linksom achter, LV stap links opzij        LV stap ¼  rechtsom achter, RV stap rechts opzij 
3 & 4        RV stap gekruist over LV, & LV stap opzij               LV stap gekruist over RV, &RV stap opzij 
                RV stap gekruist over LV                                         LV stap gekruist over RV 
5 + 6        LV stap links opzij, rock terug op RV            RV stap rechts opzij, rock terug op LV 
 

      dame gaat voor de heer langs   

7 & 8       LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij            RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij 
                LV stap gekruist over RV                                         RV stap gekruist over LV 
                                        
17 t/m 24 heer:  vine right into chassé, mod. rolling vine left (1 ¼ turn), end with touch 
                Dame: vine left into chasse, mod. rolling vine right (1 ¼ turn), end with touch 
1 + 2       RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV    LV stap links opzij, RV stap gekruist achter LV 
3 & 4       RV chassé naar rechts                                            LV chassé naar links 
5 + 6       LV stap ¼  links opzij, LV draai ½ RV stap achter   RV stap ¼ recht opzij, RV draai ½ LV stap achter   
7 + 8       RV draai ½ LV stap voor, RV teentik naast LV        LV draai ½ RV stap voor, LV teentik naast RV   
    

beide handen vast 
 

25 t/m 32 heer:     coasterstep in ¼ turn left, toe touch tog, rolling vine left end touch 
                dame:   coasterstep in ¼ turn right, toe touch tog, rolling vine right end touch 

1 + 2       RV stap ¼ rechtsom achter, LV sluit aan                LV stap ¼ linksom achter, RV sluit aan              
                                           heer staat nu rechts en dame links, handen vast 

3 + 4       RV stap voor, LV teentik naast RV   LV stap voor, RV teentik naast LV 
                                                                   handen los, dame draait voor heer langs 

5 + 6       LV stap 1/3 linksom, RV stap 1/3 linksom door       RV stap 1/3 rechtsom, LV stap 1/3 rechtsom door 
7 + 8       LV stap 1/3 linksom door, RV teentik naast LV RV stap 1/3 rechtsom door, LV teentik naast RV 
 
    je staat nu weer in de normale startpositie 
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