
 
Sweetheart Waltz 
Choreograaf : C.W. Parker 
Soort Dans : Couples Circle Dance      
Niveau  : Advanced  
Tellen  : 10 
Info  :   
Muziek  : Iedere Engelse wals-muziek 
      Bij de rustige of gemiddelde tempo’s zijn de bewegingen het mooist  
Bron  :  
 
Positie:  
Paren beginnen met de gezichten naar elkaar toe, 
later in de Sweetheart-positie. 
Technische hints: De passen zijn niet moeilijk, 
maar tegennatuurlijk. Het vergt precisieus 
voetenwerk en posities van de dansers, samen 
met veel oefening kan de dans er heel goed 
uitzien. 
 
Heer: 
1 LV stap voor op bal van de voet 
2 RV stap achter op bal van de voet 
  handen vasthouden 
3  rust 
Dame: 
1 RV stap achter op bal van de voet 
2 LV stap achter op bal van de voet 
  handen vasthouden 
3 R+L ½ draai linksom 
 (met haar rug tegen je borst) voor u. Als u dit 
doet, moet u de handen wisselen. L hand heer 
houdt L hand dame vast, iets naar buiten op 
hoofd hoogte, voor de stijl. R arm heer is om de 
dame heen met zijn hand op haar riemgesp 
(buckle). De dame heeft haar rechterarm en hand 
over de zijne. 
 
N.B. U staat nu in Sweetheart positie. Beiden 
stappen het volgende blokje met dezelfde voet. 
 
4 LV  stap voor met ½ draai linksom  
5 RV  stap achter met ½ draai linksom  
6 LV  ?  draai linksom en stap naast RV 
7 RV  stap voor met ½ draai rechtsom  
8 LV  stap voor met ½ draai rechtsom  
9 RV  stap voor 
Heer  
10  rust 
Dame: 
10 R+L ½ draai linksom 
terug naar de begin positie. De heer moet weer 
de handen wisselen. De heer moet klaar staan om 
na dit patroon weer met de LV verder te gaan. 
 
Begin opnieuw 
 

 
Variaties: Na het leren van dit basis patroon, als 
u gemakkelijk in de posities kunt komen, kunt u 
de draaien eventueel gaan variëren. 
 
 
 


