
All Week Long 

 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Peter Metelnick 

Muziek   :Seven nights to rock – BR5-49 

Niveau   :1 – 2 

Tempo   :205.99 BPM 

Tellen   :48 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   vine right, scuff, electric crossrock 

1  t/m  4   RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV schop met hak over de vloer 

5  t/m  8   LV stap gekruist over RV, rock terug op RV, rock terug naar LV, rock terug naar RV 

 

9  t/m  16  rhythm steps with claps, turningvine, scuff left (optie rollingvine left, ¼ turn left, scuff) 

1  t/m  4   LV stap opzij, RV teentik naast LV en klap, RV stap opzij, LV teentik naast RV en klap 

5  t/m  8   LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom voor, RV schop met hak over de vloer 

   (LV stap ¼ linksom voor, draai op RV ¼  linksom door, draai op LV ½ linksom, RV stap ¼ linksom opzij) 

 

17 t/m 24  scuffwalk with claps fwd, run bkw, hitch 

1  t/m  4   RV stap voor, LV schop met hak over de vloer, LV stap voor, RV schop met hak over de vloer 

5  t/m  8   RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV til knie omhoog 

 

25 t/m 32  slow coasterstep, scuff, turning jazzbox ¼ turn right 

1  t/m  4   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop met hak over de vloer 

5  t/m  8   RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap ¼ rechtsom opzij, LV sluit bij RV 

 

33 t/m 40  montereyturn right, cross toestrut, toestrut bkw with snaps 

1  t/m  4   RV teemtik opzij, draai op LV ½ rechtsom RV sluit bij LV, LV teetik opzij, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV stap op tenen gekruist over LV, RV zet hak neer, LV stap op tenen achter, LV zet hak neer 

   (tijdens het neer zetten van de hak knip je met je vingers) 

 

41 t/m 48  crossrock, ¼ turn right, hitch, lockstep, flick boot slap 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, rock terug op LV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV til knie op 

5  t/m  8   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, tik met je LH Re - hak aan 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

Aangesloten bij  St. dcwd   
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