
                    INTO THE ARENA 
 
 
Travel forward, diagonal step, rock, cross shuffle (3x) 
1. RV stap schuin rechts voor 
2. LV gewicht terug op LV 
3. RV stap gekruist voor LV 
& LV stap naast RV 
4. RV stap gekruist voor LV 
5. LV stap schuin links voor 
6. RV gewicht terug op RV 
7. LV stap gekruist voor RV 
& RV stap naast LV 
8. LV stap gekruist voor RV 
 
9 t/m 12 herhaal 1 t/m 4 
 
Step, brush behind, triple step with 1/2 turn left, taps, back ball change 
13. LV stap voor 
14. RV veeg over de vloer naar achter (brush) 
15. RV stap een kwart linksom gedraaid op de plaats 
& LV stap naast RV 
16. RV stap een kwart linksom gedraaid op de plaats 
17. LV tik meet teen voor 
18. LV tik met teen links opzij 
19. LV tik met teen achter 
& LV stap op de bal van de voet achter 
20. RV stapje naar voor 
 
Full turn left, shuffle, full turn right, shuffle 
21. LV stap naar voor en draai daarbij op de bal van de voet een half linksom 
22. RV stap naar achter en draai daarbij op de bal van de voet een half linksom 
23. LV stap naar voor 
& RV sluit bij 
24. LV stap naar voor 
25. RV stap naar voor en draai daarbij op de bal van de voet een half rechtsom 
26. LV stap naar achter en draai daarbij op de bal van de voet een half rechtsom 
27. RV stap naar voor 
& LV sluit bij 
28. RV stap naar voor 
 
Rock step, triple step with 3/4 turn left, vine right 
29. LV stap vvoor 
30. RV gewicht terug op RV 
31. LV stap op de plaats en draai daarbij een kwart linksom 
& RV stap op de plaats en draai daarbij een kwart linksom 
32. LV stap op de plaats en draai daarbij een kwart linksom 
33. RV stap naar rechts opzij 
34. LV stap gekruist achter LV 
& RV stapje naar rechts opzij 
35. LV stap gekruist voor RV 
36. RV stap naar rechts opzij 

Z. O. Z.  
Hingle 1/2 trun left, cross behind, side left, right cross rock, hold, together, side, hips left,  



step right, hold, together, side, hips left 
37. LV draai op RV een half linksom en stap met LV naar links opzij 
38. RV stap gekruist achter LV 
& LV stapje naar links opzij 
39. RV stap gekruist voor LV en draai lichaam iets naar links 
40. LV gewicht terug op LV 
41. RV stap naar rechts opzij 
42. Rust 
& LV stap naast RV 
43. RV stap naar rechts opzij 
44. Heupen naar links 
 
45 t/m 48 herhaal 41 t/m 44 
 
Sailor step, 1/4 turn left with rock step, kicks, ball change, step, kicks, ball change steps 
49. RV stap gekruist achter LV 
& LV stapje naar links opzij 
50. RV stapje naar rechts opzij 
51. LV stap een kwart linksom gedraaid naar achter 
52. RV gewicht terug op RV 
53. LV schop voor 
54. LV schop naar links opzij 
& LV stapje naar achter 
55. RV stapje naar voor 
56. LV stap naar voor 
57. RV schop voor 
58. RV schop naar rechts opzij 
& RV stapje naar achter 
59. LV stapje naar voor 
60. RV stap naar voor 
 
Rock step, triple step with 1/2 turn left 
61. LV stap voor 
62. RV gewicht terug op RV 
63. LV stap op de plaats en draai daarbij een kwart linksom 
64. RV stap op de plaats 
65. LV stap op de plaats en draai daarbij een kwart linksom 
 
 
1. Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
Choreograaf : Michael Vera-Lobos        Muziek : Now I can dance - Tina Arena 
Tempo : 120 tellen/minuut         Nivo : 3. Moeilijk.  2 Wall line dance 
Startpositie :  
 
                                                                                                               Dans No : 142 


