
LOVE ME TENDER! 
Beschrijving: partner                                     Nivo: novice                       Dansnummer: 114-B      
Muziek: “Love me Tender”, The Dean Brothers          Tempo: 105 BPM (rumba/chacha) 
Choreografie: Patricia E. Stott 
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Heer: 
 
Heel, toe, shuffle fwd (r & l) 
1   RV tik hak voor 
2   RV tik tenen achter 
3 en 4 R,L,R shuffle voor 
 
5   LV tik hak voor 
6   LV tik tenen achter 
7 en 8 L,R,L shuffle voor 
 
Side step, touch, walk back (l & r),  
rock step, walk fwd (r & l) 
9    RV stap opzij 
10  LV tik naast 
11  LV stap achter 
12  RV stap achter 
 
13  LV rock achter 
14  RV gewicht terug 
15  LV stap voor 
16  RV stap voor 
 
Weave, walk (l & r), shuffle fwd 
17  LV kruis over 
18  RV stap opzij 
19  LV kruis over 
20  RV stap opzij 
 
21  LV stap voor   
22  RV stap voor 
23 en 24 L,R,L shuffle voor 
 
Diagonal step right, slide, lock step left (2x)  
25  RV stap schuin rechts voor 
26  LV sleep bij, tik naast 
27  LV stap schuin links voor 
en  RV kruis achter 
28  LV stap schuin links voor 
 
29  RV stap schuin voor 
30  LV sleep bij, tik naast 
31  LV stap schuin links voor 
en  RV kruis achter 
32  LV stap schuin links voor 
 
 
Handen:  
tel 9-14 hef r-handen over het hoofd van de 
dame, eindig          
met gezicht naar elkaar met handen 
gekruist. 
tel 15-16 terug naar sweetheart-positie 
 
tel 21-22 laat l-hand los, hef r-hand op 
tel 23-24 terug naar sweetheart-positie 
 
 

 
Dame: 
 
Heel, toe, shuffle fwd (r & l)  
1   RV tik hak voor 
2   RV tik tenen achter 
3 en 4 R,L,R shuffle voor 
 
5   LV tik hak voor 
6   LV tik tenen achter 
7 en 8 L,R,L shuffle voor 
 
½ Pivot turn, prissy walk (r & l),  
rock step, ½ triple turn  
9    RV stap voor 
10  LV+RV draai ½ linksom 
11  RV stap gekruist voor 
12  LV stap gekruist voor 
 
13  RV rock voor 
14  LV gewicht terug 
15 en 16 R,L,R draai ½ rechtsom 
 
Weave with ¼ turn, ½ pivot turn,  
shuffle fwd   
17  LV kruis over 
18  RV stap opzij 
19  LV kruis achter 
20  RV stap opzij 
 
21  LV draai ½ rechtsom, stap opzij 
22  RV draai ½ rechtsom, stap opzij 
23 en 24 L,R,L shuffle voor 
 
Diagonal step right, slide, lock step left (2x)  
25  RV stap schuin rechts voor 
26  LV sleep bij, tik naast 
27  LV stap schuin links voor 
en  RV kruis achter 
28  LV stap schuin links voor 
 
29  RV stap schuin voor 
30  LV sleep bij, tik naast 
31  LV stap schuin links voor 
en  RV kruis achter 
32  LV stap schuin links voor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


