
SALLY ANN CHA CHA 
 

Choreograaf: Ken en Barbara Street 

Omschrijving: 64 tellen partnerdans, begin in Closed Western Positie, Heer OLOD en Dame   

   ILOD 

Muziek: Love and Honor – Ricky van Shelton 

              California Blue – Roy Orbison 

Vertaling: Henk van Wijk, Telefoon: 071 – 4020901 

                 E-mail: henkenada@casema.nl  Website: www.bootscooting.nl  

 

PASSEN VOOR DE HEER:    PASSEN VOOR DE DAME: 

1-2 LV stap voor, gewicht terug op RV  RV stap achter, gewicht terug op LV 

3&4  LV/RV/LV shuffle naar links  RV/LV/RV shuffle naar rechts 

Tijdens de passen 5-8 Linker hand heer en Rechter hand dame vast en hoog en de dame draait 

onder de opgeheven armen door 

5-6 RV stap achter, gewicht terug op LV LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom 

7&8 RV/LV/RV shuffle naar rechts  LV/RV/LV shuffle met ½ draai rechtsom 

 

Tijdens de passen 9 – 16 Rechter hand heer en Linker hand dame vast 

9-10 LV stap met ¼ draai linksom achter, ge-  RV stap met ¼ draai rechtsom achter, ge- 

           wicht terug op RV                                 wicht terug op LV  

11&12 LV/RV/LV shuffle met ¼ draai rechtsom  RV/LV/RV shuffle met ¼ draai linksom 

            naar voren met het gezicht naar de dame  naar voren met het gezicht naar de heer 

13&14 RV/LV/RV shuffle met ½ draai linksom LV/RV/LV shuffle met ½ draai rechtsom 

            naar voren en ruggen bij elkaar  naar voren en ruggen bij elkaar 

15&16 LV/RV/LV shuffle met ½ draai rechtsom RV/LV/RV shuffle met ½ draai linksom 

            naar voren met het gezicht naar de dame naar voren met het gezicht naar de heer 

 

Tijdens de passen 17 – 40 handen los 

17-18 RV stap voor, 2 voeten ½ draai linksom LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom 

19&20 RV/LV/RV shuffle met ½ draai linksom LV/RV/LV shuffle met ½ draai rechtsom 

            met het gezicht naar de dame   met het gezicht naar de heer 

21-22 LV stap voor, gewicht terug op RV  RV stap achter, gewicht rerug op LV 

23&24 LV/RV/LV shuffle naar achteren  RV/LV/RV shuffle naar voren 

 

25-26 RV stap achter, gewicht terug op LV LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom 

27&28 RV/LV/RV shuffle naar voren  LV/RV/LV shuffle naar voren 

29-30 LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom RV stap voor, 2 voeten ½ draai linksom 

31&32 LV/RV/LV shuffle naar voren  RV/LV/RV shuffle naar voren 

 

33-34 RV stap voor, 2 voeten ½ draai linksom LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom 

35&36 RV/LV/RV shuffle naar voren  LV/RV/LV shuffle naar voren 

37-38 LV stap voor, gewicht terug op RV  RV stap voor, 2 voeten ½ draai linksom 

39&40 LV/RV/LV shuffle op de plaats  RV/LV/RV shuffle naar voren 

 

VERVOLG:  Z.  O.  Z. 
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Tijdens de passen 41 – 44 Rechter hand heer en Linker hand dame vast 

41-42 RV kruis over LV, gewicht terug op LV LV kruis over RV, gewicht terug op RV 

43&44 RV/LV/RV shuffle naar rechts  LV/RV/LV shuffle naar links 

Tijdens de passen 45 – 48 Linker hand heer en Rechter hand dame vast  

45-46 LV kruis over RV, gewicht terug op RV RV kruis over LV, gewicht terug op LV 

47&48 LV/RV/LV shuffle naar links  RV/LV/RV shuffle naar rechts 

 

Tijdens de passen 49 – 52  2 handen vast 

49-50 RV kruis over LV, LV stap naar links LV kruis over RV, RV stap naar rechts 

51-52 RV kruis achter LV, LV stap ¼ draai LV kruis achter RV, RV stap ¼ draai 

linksom in LOD     rechtsom in LOD  

Tijdens de passen 53 – 64 handen los 

53-54 RV kruis over LV, gewicht terug op LV LV kruis over RV, gewicht terug op LV 

55&56 RV/LV/RV shuffle achter de dame langs LV/RV/LV shuffle voor de heer langs 

 

57-58 LV kruis over RV, gewicht terug op RV RV kruis over LV, gewicht terug op LV 

59&60 LV/RV/LV shuffle achter de dame langs RV/LV/RV shuffle voor de heer langs 

61-62 RV stap voor, 2 voeten ½ draai linksom LV stap voor, 2 voeten ½ draai rechtsom 

In RLOD     in RLOD 

63&64 RV/LV/RV shuffle met ¼ draai linksom  LV/RV/LV shuffle met ¼ draai rechtsom 

 in OLOD met het gezicht naar de dame in ILOD met het gezicht naar de heer 

 

EINDE VAN DE DANS  -  VEEL DANSPLEZIER 

 

 


