
Suspicious waltz 

 
2 Wall line dance 
Choreografie: Richard Meurink  
Muziek: Suspicious Mind Artiest: Dwight Yoakam 
Niveau: 2                                        A – 32 Tellen  (4 kwarts maat) 
    B – 24 Tellen  (3 kwarts maat, waltz) 

 De dansvolgorde is   A-A-A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-A    
 

A gedeelte 
1 t/m 8 crosswalk in toestrust  with snaps   
1 t/m 4 RV stap gekr. over LV op bal v. voet, Rv zet hak neer en snap, LV stap gekr. over RV, LV zet hak neer, en snap 
5 t/m 8 RV stap gekr. over LV op bal v. voet, Rv zet hak neer en snap, LV stap gekr. over RV, LV zet hak neer, en snap 
  
9 t/m 16 rockstep fwd, chassé ½ turn right, zigzag right, point right  
1 t/m 4 RV stap voor, rock terug op LV, RV stap ¼ rechtsoom opzij, & LV sluit aan, RV stap ¼ rechtsom voor 
5 t/m 8 LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV teentik opzij 
 
17 t/m 24 jivewalk fwd, jazzbox end fwd 
1 t/m,4 RV stap gekruist over LV, LV teentik opzij, LV stap gekruist over RV, RV teentik opzij 
5 t/m 8 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor 
  
25 t/m 32 rolling vine right with touch, step left, cross behind, big step left, drag 
1 t/m 4 RV stap ¼ rechtom voor, LV stap ½ rechtsom achter, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV teentik naast RV 
5 t/m 8 LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV grote stap links opzij, RV sleep bij 
 
B gedeelte  
1 t/m 6 waltzsteps fwd and bkw 
1 t/m 3 RV stap voor, LV sluit aan, RV stap op de plaats 
4 t/m 6 LV stap achter, RV sluit aan, LV stap op de plaats 
 
7 t/m 12 twinkles  
1 t/m 3 RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap opzij 
4 t/m 6 LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
 
13 t/m 18 step fwd, 2 count kick, slow coasterstep 
1 t/m 3 RV stap voor, LV schop voor in 2 tellen 
4 t/m 6 LV stap achter, RV sluit aan, LV stap voor 
 
19 t/m 24 sidestep, 2 count drag, right and left 
1 t/m 3 RV stap opzij, LV sleep in 2 tellen bij 
4 t/m 6 LV stap opzij, RV sleep en 2 tellen bij 
 
 

 
Tag: tijdens de 9de keer (3de keer het B gedeelte) na tel 18, doe je de volgende 8 tellen, en begin opnieuw 
1 t/m 8 diagonal steps with toetouches 
1 t/m 4 RV stap diag. rechts voor, LV teentik naast, LV stap diag. links achter, RV teentik naast 
5 t/m 8 RV stap diag. rechts achter, LV teentik naast, LV stap diag. links voor, RV teentik naast 
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