
All Over Again                         Dansnummer 419 

Country   :Two wall line dance 

Choreografie  :Wil Bos & Roy Verdonk 

Muziek   :All over again – The Mavericks (CD In Time) 

Niveau   :1 – 2 

Tempo   :130 BPM 

Tellen   :64 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   heelgrind, coaster cross, chassé left, rockstep bkw 

1    +     2  RV haktik voor (tenen naar links), draai tenen naar echts (gewicht op LV) 

3    &    4   RV stap achter, & LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV 

5    &    6   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij 

7    +     8  RV stap achter, rock terug op LV 

 

9  t/m  16  2x kick ball cross, vine right 

1    &    2   RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV 

3    &    4   RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV stap gekruist over RV 

5  t/m  8   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

 

17 t/m 24  2x 1/8 paddle turn left, rockstep fwd, chassé ½ turn right 

1    +     2  RV stap in 3
e
  v.positie  voor, RV+LV draai 1/8 linksom 

3    +     4  RV stap in 3
e
  v.positie  voor, RV+LV draai 1/8 linksom 

5    +     6  RV stap voor, rock terug op LV 

7    &    8   RV stap ¼ rechtsom opzij, & LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom voor 

 

25 t/m 32  rockstep fwd, coasterstep, toe struts fwd right and left 

1    +     2  LV stap voor, rock terug op RV 

3    &    4   LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 

5  t/m  8   RV stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer 

 

33 t/m  40  crossrock, chassé right, crossrock, chassé ¼ turn left 

1    +     2  RV stap gekruist over LV, rock terug op LV 

3    &    4   RV stap opzij, & LV sluit bij RV, RV stap opzij 

5    +     6  LV stap gekruist pver RV, rock terug op RV 

7    &    8   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom voor 

 

41 t/m 48  zigzag left, toe point, vine right, toe point 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV teentik opzij 

5  t/m  6   LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, RV teentik opzij 

 

49 t/m 56  jive walk, jazzbox 

1  t/m  4   RV stap voor LV, LV teentik opzij, LV stap voor RV, RV teentik opzij 

5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor 

 

57 t/m 64  jazzbox ½ turn right, toe struts right and left fwd 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV stap ¼ rechtsom achter, RV stap ¼ rechtsom voor, LV stap voor 

5  t/m  8   RV stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer 

 

Begin opnieuw    www.appaloosadancers.nl  
 

 

http://www.appaloosadancers.nl/

