
B B C Waltz 
Choreograaf  : Bob Bahrs and Catriona Wiles  
Soort Dance  : 2 Wall Rise & Fall 
Niveau   : Advanced 
Tellen    : 48 
Muziek : "When I Said I do” by Clint Black and Lisa Hartman Black (Music note below) 
Bron :  
 

 

Begin de dans richting 10:30. 
 
Developé, Walking Steps  
1. LV stap achter op diagonaal 
2-3. RV Developé 
&  wijs met rechts naar voor 
4. RV stap voor op diagonaal 
5. LV stap voor op diagonaal 
6. RV stap voor op diagonaal 
 
Sweep, Pivot Turns  
1. LV stap diagonaal voor  
2-3. RV trek met teen een cirkel (sweep) tegen 

de klok in tot je richting 3:00 staat met 
de RV uitgestrekt naar R 

4. RV stap voor 
5. LV stap voor met ½ draai R – pivot (9:00) 
6. RV stap voor met ½ draai R – pivot (3:00)  
 
Pivot Turns, Hook, Twist-Turns 
1. LV stap voor met ½ draai R – pivot (9:00) 
2. RV stap opzij met ¼ draai R (12:00) 
3. LV haak LV achter R 
4-6.  hele draai (unwind), eindig met beide 

voeten naast elkaar, met gewicht op L 
 
Box Steps  
1. RV stap voor 
2. LV stap opzij 
3. RV stap achter met ¼ draai R (3:00) 
4. LV stap achter 
5. RV stap opzij 
6. LV stap voor met ¼ draai R (6:00) 
 
Sweep, Pivot Turns  
1. RV stap voor  
2-3. LV trek met L een cirkel (sweep) met de 

klok mee tot je richting 12:00 staat 
met de LV uitgestrekt naar L 

4. LV stap voor met ¼ draai L (9:00) 
5. RV stap voor met ½ draai L – pivot (3:00) 
6. LV stap voor met ½ draai L – pivot (9:00)  
 

Pivot Turns, Syncopated Chase 
Let op: Syncopated chase gaat het beste met 
CBMP. Houd je hoofd, armen en schouders naar 
voren gericht (12:00). Voeten moeten parallel 
blijven, maar je lichaam moet vanaf je middel 
meedraaien als je je diagonaal voortbeweegt. 
1. RV stap voor met ½ draai L (3:00) 
2. LV stap opzij met ¼ draai L (12:00)  
3. RV stap naast (gewicht op RV)  
4. LV stap achter op diagonaal 
5. RV stap opzij 
& LV stap naast (gewicht op LV) 
6. RV stap opzij 
 
Check, Check-Twist 
1. LV rock cross voor (1:30) 
2.  breng gewicht terug op RV 
& LV sleep langs RV en tik L opzij  
3.  breng gewicht op LV  
4. RV kruis achter  
5.  ¾ draai tegen de klok in eindigend 

richting 2:00 (unwind – CCW) 
6.  breng gewicht op LV 
 
Ronde, Hook, Twist-Turn 
1-2. LV breng gewicht terug naar RV, ronde L 
3. LV haak LV achter R  
4-5.  unwind, tegen de klok in (CCW) naar 

4:30  
6.  breng gewicht op RV 
 
Tag 
Music Note: als je danst op “When I said I 
Do”, doe dan deze tag na de derde muur. 
Step Points 
1. LV stap diagonaal achter 
2. RV tik teen op zij 
3.  wacht  
4. RV stap diagonaal achter 
5. LV tik teen opzij  
6.  wacht 
 
Ronde, Hook, Twist-Turn 
1. LV stap achter 
2. RV ronde R 
3. RV haak RV achter L  
4-6.  unwind CW naar 4:30, gewicht RV 
 
Begin opnieuw 


