
 

 

 

West Texas Waltz 

Choreograaf : Dianne Jackson 
Type dans : partner dance 
Niveau :  
Tellen : 54 
BPM : 107 
Muziek : West Texas Waltz  Joni Harms 
Positie : de dame begint in RLOD in volkswagen positie, waarbij de dame rechts van de heer 
   staat met de armen voor gekruist met de linker handen boven 

Break steps 
1. LV stap voor 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap naast RV 
 
4. RV stap achter 
5. LV stap naast RV 
6. RV stap naast LV 

Man, vine – Lady, full turn, both step, pivot step 
Handen vasthouden, linker handen omhoog en de dame 
draait onder de linker arm door voor de heer langs 
7. Heer LV  kruis achter RV 
8. Heer RV  stap opzij 
9. Heer LV  stap naast RV 
 
7. Dame  )  LV, RV, LV maak een  
8. Dame  )  hele draai linksom en  
    eindig links naast de 
    heer in 
9. Dame  )  linker Side-by-side 
 
10. RV  stap voor 
11.  ½ draai linksom 
12. RV stap voor 
We staan nu in rechtser Side-By-Side positie 

½ Basic, ½ turn right, ½ turn right, ½ basic 
Linker handen los en rechter handen omhoog 
13. LV stap voor, ½ draai rechtsom 
14. RV stap naast LV 
15. LV stap naast RV 
 
16. RV stap achter, ½ draai rechtsom 
17. LV stap naast RV 
18. RV stap naast LV 
 
19. LV stap voor, ½ draai rechtsom 
20. RV stap naast LV 
21. LV stap naast RV 
 
22. RV stap achter, ½ draai rechtsom 
23. LV stap naast RV 
24. RV stap naast LV 
Terug in Side-By-Side positie 

Man, ¼ turn right – Lady, ¾ turn right 
Linker hand heer over het hoofd van de dame en eindig 
met gezichten naar elkaar 
25. Heer LV )  
26. Heer RV )      ¼ draai rechtsom 
27. Heer LV )  
 
25. Dame LV  )  
26. Dame RV ) ¾ draai rechtsom 
27. Dame LV )  

 

 
28.  RV ) stap met kleine pasjes naar 

  achteren, uit elkaar 
29. LV ) met beide handen vast en de  

  armen wijd op schouderhoogte 
30. RV stap naast LV 

Step forw, brush, tap 
Houd de armen wijd op schouderhoogte gedurende tellen 
31 - 48 
31. LV stap diagonaal rechts voor met de 

  linker schouders tegen elkaar 
32. RV veeg over de vloer naar voren 
33. RV tik met rechter hiel aan 
 
34. RV stap achter 
35. LV stap achter 
36. RV stap naast LV 
 
37. LV stap diagonaal links voor met de 

  rechter schouders tegen elkaar 
38. RV veeg over de vloer naar voren 
39. RV tik met rechter kiel aan 
 
40. RV stap achter 
41. LV stap achter 
42. RV stap naast LV 

Pinwheel ½ turn right 
43. LV stap naar voren 
44. RV stap naar voren, maak ½ draai  

  rechtsom 
45. LV stap naar voren 
 
46. RV stap achter met kleine pasjes 
47. LV stap achter met kleine pasjes 
48. RV stap achter met kleine pasjes 

Man, ¼ turn left, ½ basic – Lady, ¾ turn left, ½ 
basic 
49. Heer LV stap voor 
50. Heer RV stap voor, ¼ draai linksom 
51. Heer LV stap voor 
 
49. Dame LV stap voor 
50. Dame RV stap voor, ¾ draai linksom 
51. Dame LV stap voor 
 
52. RV stap voor 
53. LV stap voor 
54. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 


