
Never Ending Love 
( 4 wall line dance ) 
 
 
 
 
Choreograaf: Jules Langstaff  (Maart 2002) 
Tellen: 32 tellen 
Niveau: Beginner / Intermediate 
Muziek: Crystal Gayle – Never ending song of love 
Begin na 4 tellen op de woorden “Never ending” 
 
 
 
Walks forward, Forward Mambo rocks with turns 
1- 2 RV stap voor, LV stap voor 
3&4 RV rock voor, rock terug op LV, maak op bal van LV ½ draai rechtsom en RV stap voor 
5&6 LV rock voor, rock terug op RV, maak op bal van RV ¼ draai linksom en LV stap voor 
7&8 RV rock voor, rock terug op LV, maak op bal van LV ½ draai rechtsom en RV stap voor 
 
 
Forward lock, forward mambo, back lock, back mambo 
1&2 LV stap voor, RV lock achter LV, LV stap voor 
3&4 RV rock voor, rock terug op LV, RV stap naast LV 
5&6 LV stap achter, RV lock voor LV, LV stap achter 
7&8 RV rock achter, rock terug op LV, RV stap naast LV 
 
 
Step behind, side rock twice, sailor ½ turn, forward shuffle 
1&2 LV stap achter RV, RV rock rechts opzij, rock terug op LV 
3&4 RV stap achter LV, LV rock links opzij, rock terug op RV 
5&6 LV stap gekruist achter RV met ¼ draai linksom, RV stap naast LV met ¼ draai linksom,  
 LV stap voor 
7&8 RV shuffle naar voor ( rechts, links, rechts ) 
 
 
Step ½ pivot, forward shuffle, heel presses with hitches 
1- 2 LV stap voor, pivot turn ½ draai rechtsom 
3&4 LV shuffle naar voor ( links, rechts, links ) 
5&6& RV zet hak voor, hitch R-knie, RV zet hak voor, hitch R-knie 
7&8 RV zet hak voor, hitch R-knie, RV zet hak voor 
 (Optie: knip vingers op taillehoogte bij het neerzetten van de hak) 
 
Tag: Aan het einde van de tweede en vijfde muur worden de laatste 4 tellen niet gedanst 
 


