
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
Bron: oude dans in de herhaling  149 
 

SOMEBODY LIKE YOU  
Choreograaf:   Alan birchall       
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2/3 middel/moeilijk 
Tellen:   48 
Muziek:    Keith Urban – Somebody like you (111 BPM) 

 
 STEP 1 – 8: 
ROCK  ½ TURN R., TRIPLE FULL TURN R., ¼ TURN R. SIDE ROCK, CROSS, POINT 
1.2.  RV zet voor, gewicht terug op LV en maak gelijktijdig een ½ draai rechtsom 
3.&.4.     RV stap ½ gedraaid rechtsom, LV sluit naast RV, RV stap ½ gedraaid rechtsom 
Note: deze draai kan vervangen worden door een gewone shuffle naar voor 
5.6.  maak ¼ draai rechtsom en zet LV links opzij, gewicht terug op RV 
7.8.  LV gekruist over RV, RV tik teen rechts opzij 
 STEP 9 – 16: 
CROSS, KICK BALL CROSS, S& CROSS, & CROSS, UNWIND ½ L., CROSS, POINT 
1.2.&.3.  RV gekruist over LV, LV schop voor, LV sluit naast RV, RV gekruist over LV 
&.4.  LV stap links opzij, RV gekruist over LV en knip vingers 
&.5.  LV stap links opzij, RV gekruist over LV en knip vingers 
6.      maak op bal beide voeten ½ draai linksom,  
7.8.  RV gekruist over LV, LV tik teen links opzij 
 STEP 17- 24: 
SAILOR STEP 2X, BEHIND, UNWIND ½ L., CROSS ROCK ⅛TURN L. 
1.&.2.  LV gekruist achter RV, RV stap rechts opzij, LV stap links opzij 
3.&.4.  RV gekruist achter LV, LV stap links opzij, RV stap rechts opzij 
5.6.  LV gekruist achter RV, maak op bal beide voeten ½ draai linksom 
7.8.  RV zet gekruist over LV, gewicht terug op LV en maak ⅛ draai linksom  
 STEP 25 – 32: 
SYNCOPATED WEAVE, BACK ROCK ⅛ TURN L., PIVOT ½ TURN L. 
Note: door de ⅛ draai (tel 24) gaat deze weave iets achteruit 
&.1.&.2.  RV stap rechts opzij, LV gekruist over RV, RV stap rechts opzij, LV gekruist achter RV 
&.3.&.4.  RV stap rechts opzij, LV gekruist over RV, RV stap rechts opzij, LV gekruist achter RV 
5.6.  RV zet achter, gewicht terug op LV en maak 1/8 draai linksom 
7.8.  RV stap voor, maak op bal beide voeten ½ draai linksom 
 STEP 33 – 40: 
CROSS MAMBO 2X, ROCK  ½ TURN R., TRIPLE FULL TURN R. 
1.&.2.  RV zet gekruist over LV, gewicht terug op LV, RV stap terug naast LV 
3.&.4.  LV zet gekruist over RV, gewicht terug op RV, LV stap terug naast RV 
5.6.  RV zet voor, gewicht terug op LV en maak gelijktijdig een ½ draai rechtsom 
7.&.8.  RV stap ½ gedraaid rechtsom , LV sluit naast RV, RV stap ½ gedraaid rechtsom 
Note: deze draai kan vervangen worden door een gewone shuffle naar voor  
 STEP 41 – 48: 
ROCK STEP, BACK SLIDE 2X, MODIFIED COASTER, WALK 2X 
1.2.  LV zet voor, gewicht terug op RV 
3.&.4.&.  LV stap achter, RV sleep naast LV, LV stap achter, RV sleep naast LV 
5.&.6.  LV stap achter, RV sleep naast LV, LV stap voor 
7.8.  RV stap voor, LV stap voor 
 
BEGIN OPNIEUW 

 
RESTART 
Tijdens 3e en 6e muur na tel 36 ( na de tweede cross mambo ) start de dans opnieuw. 
 
ENDING 
Bij 9e muur na tel 11 maak ¾ draai linksom en kom uit op 12.00 uur 
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