
 
Yellow Rose II 
Choreograaf : June Wilson 
Soort Dans : Partner dance      
Niveau  : Intermediate / Advanced    
Tellen  : 66 
Info  :    
Muziek  :  
Bron  :  
 

 

1. LV tik hak voor 
2. LV tik naast  
3. LV tik hak voor 
4. LV stap naast 
5. RV tik hak voor 
6. RV tik naast  
7. RV tik hak voor 
8. RV stap naast 
 
9.  draai hakken uit elkaar 
10.  hakken bij elkaar  
11.  hakken uit elkaar 
12.  hakken bij elkaar 
13. LV tik hak voor 
14. LV stamp naast met bal vd voet 
 
Laat R hand los 
 
15 man LV stap opzij 
16 man RV kruis achter 
15 vrw  pivot ½ draai L 
16 vrw  pivot ½ draai L 
17 man LV stap opzij 
18 man RV stamp naast 
17 vrw LV stap op plaats 
18 vrw RV stamp naast 
 
Neem weer de sweetheart positie in 
 
19.  draai hakken uit elkaar 
20.  hakken bij elkaar  
21.  hakken uit elkaar 
22.  hakken bij elkaar 
23. RV stap opzij 
24. LV kruis achter 
25. RV stap opzij 
26. LV stamp naast op bal vd voet 
 
Laat R hand los 
 
27 man LV stap opzij 
28 man RV kruis achter 
27 vrw  pivot ½ draai L 
28 vrw  pivot ½ draai L 
29 man LV stap opzij 
30 man RV stamp naast 

29 vrw LV stap op plaats 
30 vrw RV stamp naast 
 
Neem weer sweetheart position in. 
 
31.  draai hakken uit elkaar 
32.  hakken bij elkaar  
33.  hakken uit elkaar 
34.  hakken bij elkaar 
35. RV stap opzij 
36. LV kruis achter 
37. RV stap opzij 
38. LV stamp naast op bal vd voet 
39. LV stap voor   (laat R handen los) 
40.  pivot ½ draai R 
41. LV stap voor (promenade position) 
& RV sluit aan 
42. LV stap voor  
43. RV stap voor (moving in RLOD) 
& LV sluit aan 
44. RV stap voor 
 
45. LV stap voor  (laat R handen los) 
46.  pivot ½ draai R 
47. LV stap voor 
48.  pivot ½ draai R 
 
Neem weer sweetheart postion in 
 
49. LV stap voor 
& RV sluit aan 
50. LV stap voor 
51. RV stap voor 
& LV sluit aan 
52. RV stap voor 
53. LV stap voor 
& RV sluit aan 
54. LV stap voor 
55. RV stap voor 
& LV sluit aan 
56. RV stap voor 
 
Begin Opnieuw 
 
 


