
I Fall To Pieces                                                                                part 1 
Choreografie Tonnie Vos Muziek I fall to pieces 
Soort dans partnerdans Artiest LeAnn Rimes 
Niveau Intermediate danspositie  sweetheart 
Tellen 64  
Intro 16 tellen start op zang                                       
 

dame heer 
R step aside  L cross behind  heelball cross 
R side rock  cross shuffle 

R step aside  L cross behind  heelball cross 
R side rock  cross shuffle 

1-2 Rv stap naar rechts  lv kruis  achter rv 1-2 Rv stap naar rechts  lv kruis  achter rv 
3&4 Rv tik hak voor  rv terug naast lv  lv kruis 

over rv 
3&4 Rv tik hak voor  rv terug naast lv  lv kruis 

over rv 
5-6  Rv stap naar rechts  gewicht terug op lv 5-6 Rv stap naar rechts  gewicht terug op lv 
7&8 Rv kruis over lv  lv stap naar links  rv 

kruis over lv 
7&8 Rv kruis over lv  lv stap naar links  rv kruis 

over lv 
 

Pivot ½ turn right  L shuffle fw   
pivot ½ turn left walk R L 

L rock fw  L shuffle bkw  R rock bkw  walk R L 

1-2 Lv stap voor   Rv +lv ½ draai r onder de 
linker arm van de heer door 

1-2 Lv stap voor gewicht terug op Rv linker arm 
omhoog dame draait er onderdoor 

3&4 Lv stap voor  Rv stap naast rv  Lv stap 
voor 

3&4 Lv stap achter Rv stap naast lv  Lv stap 
achter 

5-6 Rv stap voor Rv +lv ½ draai linksom  draai 

onder de linker arm van de heer door terug in 
sweetheart positie 

5-6 Rv stap achter gewicht terug op Lv linker  arm 

omhoog dame draait er onderdoor 
terug in sweetheart positie 

7-8 Rv stap voor  Lv stap voor # 7-8 Rv stap voor  Lv stap voor 
 

Rf ¼ left Lf cross behind Rf ¼ right  
Lf ¼ right Rf cross behind  Lf ¼ left Rf ½ left 
Lf ½ left 

Rf ¼ left Lf cross behind Rf ¼ right  
Lf ¼ right Rf cross behind  Lf ¼ left   
walk R L 

1-2 Rv ¼ linksom achter de man l hand 
loslaten Lv kruis achter Rv pak lhand 
achter vast 

1-2 Rv stap ¼ linksom voor de dame l hand 
loslaten Lv kruis achter Rv pak lhand 
achter vast 

3-4 Rv ¼ rechtsom l hand is los  r arm 
omhoog en ga er onderdoor  lv ¼ 
rechtsom stap opzij pak l hand vast 

3-4 Rv ¼ rechtsom  l hand is los r arm 
omhoog dame gaat er onderdoor  lv ¼ 
rechtsom stap opzij pak l hand vast 

5-6 Rv kruis achter lv Lv ¼ linksom 5-6 Rv kruis achter lv Lv ¼ linksom 
7-8* Rv ½ draai linksom stap achter  Lv ½ 

draai linksom stap voor  
* Optie   r l loop voorwaarts 

7-8 Rv stap voor  Lv stap voor 
 
7-8 l hand los dame draait onder r arm door 

 

Rf ½ pivot left  tripple rlr  L¼ right  R¼ right  
tripple lrl 

Rf rockstep fw  tripple rlr L¼ right  R¼ right  
tripple lrl 

1-2  Rv stap voor  lv + rv ½ draai linksom   
onder de r arm van de heer door  

1-2 Rv stap voor gewicht terug op lv  rechter 

arm omhoog dame draait er onderdoor 
3&4 Rv stap iets naar voor  Lv stap naast rv 

Rv stap iets naar voor pak l hand gekruist 

onder r hand vast 

3&
4 

Rv stap iets naar voor  Lv stap naast rv 
Rv stap iets naar voor pak l hand gekruist 

onder r hand vast 
5-6 Rv ¼ rechtsom  Lv ¼ rechtsom loop om 

de heer heen handen blijven vast 
5-6 Rv ¼ rechtsom  Lv ¼ rechtsom loop om 

de dame heen handen blijven vast 
7&8 Lv stap op de plaats  Rv stap naast lv  Lv 

stap op de plaats  
7&
8 

Lv stap op de plaats  Rv stap naast lv  Lv 
stap op de plaats 
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Rolling vine  r - l Vine right  vine left 
1-2* Rv ¼ rechtsom  Lv ½ rechtsom 1-2* Rv stap rechts opzij  Lv kruis achter rv 

3-4 Rv ¼ rechtsom Lv tik naast rv 3-4 Rv stap rechts opzij Lv tik naast rv 

5-6 Lv ¼ linksom  Rv ½ linksom 5-6 Lv stap links opzij  Rv kruis achter lv 

7-8 Lv ¼ linksom  Rv tik naast lv 7-8 Lv stap links opzij  Rv tik naast lv 

 * Armen omhoog dame draait onder de armen heen rechts en links 
 

Rf Chassé right Lf rockstep bkw walk LR  
Lf shuffle fw 

Rf Chassé right Lf rockstep bkw  Lf ½ pivot 
right lf shuffle fw 

1&2 Rv stap rechts  opzij Lv sluit naast rv  
Rv stap rechts opzij 

1&2 Rv stap rechts  opzij Lv sluit naast rv  
Rv stap rechts opzij 

3-4 Lv rock achter gewicht terug op Rv  
r hand loslaten  

3-4 Lv rock achter gewicht terug op Rv   
r hand loslaten heer draait onder l arm 

5-6 Loop voorwaarts 2x Lv  Rv  
handen terug in sweatheart positie  

5-6 Lv stap voor Lv + Rv ½ draai rechtsom 
handen terug in sweatheart positie 

7&8 Lv stap voorwaarts  Rv sluit naast lv   
Lv stap voorwaarts 

7&8 Lv stap voorwaarts  Rv sluit naast lv   
Lv stap voorwaarts 

 

2x kick ball touch r l   Rf  jazzbox 2x kick ball touch r l   Rf  jazzbox 
1&2 Rv schop voorwaarts Rv stap naast lv  

Lv tik links opzij  
1&2 Rv schop voorwaarts Rv stap naast lv  

Lv tik links opzij 
3&4 Lv schop voorwaarts Lv stap naast rv  

Rv tik rechts opzij 
3&4 Lv schop voorwaarts Lv stap naast rv  

Rv tik rechts opzij 
5-6 Rv kruis over lv  Lv stap iets naar achter 5-6 Rv kruis over lv  Lv stap iets naar achter 
7-8 Rv stap rechts opzij Lv stap voorwaarts  7-8 Rv stap rechts opzij Lv stap voorwaarts  
 

4 x shuffle Forward  4 x shuffle Forward 
1&2 Rv stap voorwaarts Lv sluit naast rv 

Rv stap voorwaarts 
1&2 Rv stap voorwaarts Lv sluit naast rv 

Rv stap voorwaarts 
3&4 Lv stap voorwaarts Rv sluit naast lv 

Lv stap voorwaarts 
3&4 Lv stap voorwaarts Rv sluit naast lv 

Lv stap voorwaarts 
5&6 Rv stap voorwaarts Lv sluit naast rv 

Rv stap voorwaarts 
5&6 Rv stap voorwaarts Lv sluit naast rv 

Rv stap voorwaarts 
7&8 Lv stap voorwaarts Rv sluit naast lv 

Lv stap voorwaarts 
7&8 Lv stap voorwaarts Rv sluit naast lv 

Lv stap voorwaarts 
 

#    Restart: na 2 keer dansen      dans begint opnieuw na 16 tellen    


