
ALL WEEK LONG  
4 wall line dance 
Choreograaf: Peter Metelnick 
Muziek: Seven nights to rock – BR5-49 
  Who’s cheating who – Alan Jackson 
Tempo 190 tellen/min. 
De dans is 48 tellen, start on vocal 
 
Vine R, scuff L, cross rock over R 2x  R ½ monterey turn, toe steps traveling L 
 1.  RV stap naar rechts opzij    1.  RV tik naar rechts opzij 
 2.  LV stap gekruist achter RV    2.  RV draai ½ rechtsom en stap naast LV 
 3.  RV stap naar rechts opzij    3.  LV tik naar links opzij 
 4.  LV draai lichaam iets naar rechts   4.  LV stap naast RV 
      en schop over de vloer naar voor  5.  RV draai lichaam iets naar links en 
 5.  LV stap gekruist voor RV   tik met teen gekruist voor LV 
 6.  RV stap terug      6.  RV zet hiel neer en klik vingers 
 7.  LV stap gekruist voor RV    7.  LV tik met teen naar links opzij 
 8.  RV stap terug      8.  LV zet hiel neer en klik vingers 
 
L & R step touches, ¼ turn left   R cross rock, ¼ R, L hitch, 
 1.  LV stap naar links opzij   L forward lock forward, R boot slap 
 2.  RV tik naast LV en klap handen  1.  RV stap gekruist voor LV 
 3.  RV stap naar rechts opzij   2.  LV stap terug 
 4.  LV tik naast RV en klap handen  3.  RV draai ¼ rechtsom en stap naar voor 
 5.  LV stap naar links opzij    4.  LV til linker knie 
 6.  RV stap gekruist achter LV    5.  LV stapje naar voor 
 7.  LV stap naar L opzij ¼ gedraaid L-om   6.  RV stapje gehaakt achter LV 
 8.  RV schop over vloer naar voor    7.  LV stapje naar voor 
       8. Tik met L-hand rechter hiel 
R & L forward step scuffs, back steps, hitch 
1. RV stap naar voor    Begin opnieuw  
2. LV schop over vloer naar voor en klap handen 
3. LV stap naar voor 
4. RV schop over vloer naar voor en klap handen 
5. RV stap naar achter 
6. LV stap naar achter 
7. RV stap naar achter 
8. LV til linker knie 

 
L back coaster, R scuff, triangel with ¼ R 
1. LV stap achter 
2. RV stap naast LV 
3. LV stap naar voor 
4. RV schop over vloer naar voor 
5. RV stap gekruist voor LV 
6. LV stap naar achter 
7. RV draai ¼ rechtsom en stap naar rechts opzij 
8. LV stap naast RV 
 
                                                                                          Nivo 2: Middel 


