
Kyle’s posse 
2e Exloërmond 

Texas waltz 
 
Choreograaf : Jim Ferrazzano 

Type dans : 1-wall partner line dance 

Niveau  : beginner 

Tellen  : 36 

Tempo  :     

Muziek  : Amanda, Don Williams 

 

 

Heer staat aan linkerzijde van de dame, 

rechterhand heer houdt de rechterhand van de 

dame boven haar rechterschouder vast, de 

linkerhanden vast voor de buik van de heer. 

 

1 LV stap schuin links voor 

2 RV stap naast LV, til LV iets op 

3 LV zet terug naast RV 

4 RV stap schuin rechts achter 

5 LV stap naast RV, til RV iets op 

6 RV zet terug naast LV 

 

1 LV draai ¼ rechtsom en stap voor 

2 RV stap naast LV en til LV iets op 

3 LV draai ¼ linksom en zet LV neer 

4 RV draai ¼ linksom en stap voor 

5 LV stap naast RV en til RV iets op 

6 RV draai ¼ rechtsom en zet RV neer 

 

1 LV draai ¼ rechtsom en stap voor 

2 RV stap naast LV en til LV iets op 

3 LV draai ¼ linksom en zet LV neer 

4 RV draai ¼ linksom en stap voor 

5 LV stap naast RV en til RV iets op 

6 RV draai ¼ rechtsom en zet RV neer 

 

1 LV stap links voor 

2 RV stap naast LV en til LV iets op 

3 LV zet terug naast RV 

4 RV stap rechts achter 

5 LV stap naast RV en til RV iets op 

6 RV zet terug naast LV 

 

Linkerhanden los, dame draait onder rechterarmen 

door, rechterhanden op riemhoogte op de rug van 

de heer, linkerhanden voor de dame vast pakken. 

 

1 LV stap voor, draai ¼ linksom 

2 RV draai ¼ linksom, stap naast  

LV en til LV iets op 

3 LV zet terug naast RV 

4 RV stap rechts achter 

5 LV stap naast RV en til RV iets op 

6 RV zet terug naast LV 

 

 

 

 

 

Rechterhanden los, dame draait onder linkerarmen 

door, heer pakt rechterhand van de dame weer 

boven de rechterschouder van de dame vast. 

 

1 LV stap voor, draai ¼ linksom 

2 RV draai ¼ linksom, stap naast LV en 

  til LV iets op 

3 LV zet terug naast RV 

4 RV stap rechts achter 

5 LV stap naast RV en til RV iets op 

6 RV zet terug naast LV 

 

 

BEGIN OPNIEUW 

 

Veel plezier! 


