
                                    An Irish Waltz              
2 wall line dance  

Choreograaf: Jan Wyllie (September 2003) 

Tellen: 96 tellen  -  Niveau: Beginner/Intermediate 

Muziek : Mary Duff – Beautiful Meath (144 BPM) 

Begin bij zang 

 

Step, touch, scuff, step, touch, scuff, waltz forward, Waltz back, ½ turn left 

1 – 3   LV stap voor, RV tik aan naast LV, RV scuff voor 

4 – 6   RV stap voor, LV tik aan naast RV, LV scuff voor 

7 – 9   LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap naast RV 

10 – 12  RV stap achter, LV stap naast RV, LV stap naast RV 

13 – 15  LV stap voor met ¼ draai linksom, RV stap met een ¼ draai linksom, LV stap naast RV 

 

Waltz back, step, touch, hold, step, touch, hold, step, touch, scuff, step, touch, scuff 

16 -18   RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap naast LV 

19 – 21  LV stap voor, RV tik aan naast LV, rust 

22 – 24  RV stap voor, LV tik aan naast RV, rust 

25 – 27  LV stap voor, RV tik aan naast LV, RV scuff voor 

28 – 30  RV stap voor, LV tik aan naast RV, LV scuff voor 

 

Waltz forward, Waltz back, ½ turn left, Waltz back 

31- 33   LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap naast RV 

34 – 36  RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap naast LV 

37 – 39  LV stap voor met ¼ draai linksom, RV stap met ¼ draai linksom, LV stap naast RV 

40 – 42  RV stap achter, LV stap naast RV,  RV stap naast LV 

43 – 45  LV stap voor, RV tik aan naast LV, rust 

 

Step, touch, hold, (diagonaal)cross, touch, hold 

46 -48  RV stap voor, LV tik aan naast RV, rust 

49 – 51  LV stap gekruist voor RV, RV tik teen rechts opzij, rust(draai naar de linker diagonaal) 

52 -54   RV stap gekruist voor LV, LV tik teen links opzij,rust (draai naar rechter diagonaal) 

55 – 57  LV stap gekruist voor RV, RV tik teen rechts opzij, rust (draai naar de linker diagonaal) 

58 – 60  RV stap gekruist voor LV, LV tik teen links opzij, rust (draai naar rechter diagonaal) 

 

Cross, ¼ turn left, step, back, ½  turn left, step, waltz forward, step, slide, hold,  

diagonaal back, heel stomps(optional clap) 

61 – 63  LV  stap gekruist voor RV, RV stap achter met ¼ draai linksom, LV stap naast RV 

64 – 66  RV stap achter, maak ½ draai linksom en LV stap voor, RV stap naast LV 

67 – 69  LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap naast RV 

70 – 72  RV stap achter, LV sleep naast RV, rust (gewicht op RV) 

73 – 75  LV stap diagonaal links achter, RV stamp hak 2x naast LV (optie klap handen opzij) 

 

Diagonaal back, heel stomps(diagonaal clap) (3x), ¼ turn left, ½ turn left, waltz forward, back, 

 slide, hold 

76 – 78  RV stap diagonaal rechts achter, LV stamp hak 2x naast RV  (optie klap handen opzij) 

79 – 81  LV stap diagonaal links achter, RV stamp hak 2x naast LV,  (optie klap handen opzij) 

82 – 84  RV stap diagonaal rechts achter, LV stamp  hak 2x naast RV, (optie klap handen opzij) 

85 – 87  LV stap voor met ¼ draai linksom, RV stap naast LV, LV stap naast RV 

88 – 90  RV stap achter met ¼ draai linksom, LV stap met  ¼ draai linksom, RV stap naast LV 

91 – 93  LV stap voor, RV stap naast LV, LV stap naast RV 

94 – 96  RV stap achter, LV sleep naast RV, rust (gewicht op RV)  

Herhaal alles 

Restart : Dans de derde muur tot en met tel 24 en begin dan weer bij tel 1 

 

 


