Oh Me, Oh My
Choreographed by: Bastiaan van Leeuwen (September 2014)
Description: 64 counts, Low Intermediate, 2 wall Line Dance
Choreographed to: Oh Me, Oh My, Sweet Baby by Diamond Rio
(Album: Diamond Rio: 16 Biggest Hits) Beschikbaar op Itunes
Intro: 32 tellen (start op zang)

1-8 Grapevine R, scuff L diagonal, crossing toe strut L, side toe strut R,
1-4 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV, RV stap rechts opzij, LV scuff diagonaal rechts voor,
5-8 LV tik teen gekruist over RV, LV zet hak neer (gewicht op LV), RV tik teen rechts opzij,
RV zet hak neer (gewicht op RV),
9-16 Slow sailor step L, Kick R diagonal, behind, side, cross, hold
1-4 LV kruis achter RV, RV stap naast LV, LV stap links opzij, RV schop diagonaal rechts voor,
5-8 RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV kruis over LV, rust,
17-24 Grapevine L, scuff R diagonal, crossing toe strut R, side toe strut L,
1-4 LV stap links opzij, RV kruis achter LV, LV stap links opzij, RV scuff diagonaal links voor,
5-8 RV tik teen gekruist over LV, RV zet hak neer (gewicht op RV), LV tik teen links opzij,
LV zet hak neer (gewicht op LV),
25-32 Slow sailor step R, Kick L diagonal, behind, step forward ¼ turn R, step forward, hold,
1-4 RV kruis achter LV, LV stap naast RV, RV stap rechts opzij, LV schop diagonaal links voor,
5-8 LV kruis achter RV, ¼ draai rechtsom RV stap voor, LV stap voor, rust, (03:00)
Herstart de dans hier in de 4de muur gezicht op 09:00 ( dans richting verander hier )
33-40 Mambo step R, hitch L, slow coaster step L, hitch R,
1-4 RV rock voor, LV gewicht terug, RV stap naast LV, hitch L knie,
5-8 LV stap achter, RV stap naast LV, LV stap voor, hitch R knie en spring iets naar voren op LV,
41-48 Step forward R, hitch L, step forward L, hitch R, stomp R, ½ turn L with 3 heel bounces,
1-4 RV stap voor, hitch L knie en spring iets naar voren op RV, LV stap voor,
hitch R knie en spring iets naar voren op LV,
5-8 RV stomp voor, ½ draai linksom terwijl je beide hielen 3 keer op en neer beweeg, (09:00)
49-56 Grapvine R, stomp L, swivet ¼ turn R, 1/4 turn L back to center, swivet ¼ turn L, scuff,
1-4 RV stap rechts opzij, LV kruis achter RV, RV stap rechts opzij, LV stomp naast RV,
5-6 Draai tenen naar rechts (gewicht op L teen en R hiel terwijl je ¼ draai rechtsom maak),
draai ¼ draai linksom terug naar begin punt,
7-8 Draai tenen naar links (gewicht op R teen en L hiel terwijl je ¼ draai linksom maak),
scuff RV voor (06:00)
57-64 Stomp R hold, stomp L hold, slap hands on hips back & forward, clap hands 2x.
1-4 RV stomp rechts opzij, rust, LV stomp links opzij, rust (voeten op schouder breedte)
5-6 Sla handen op je heupen van voor naar achter, sla handen op je heupen van achter naar voor,
7-8 Klap 2 keer in je handen op schouder hoogte.
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