
 

First To Last 

Choreograaf : Nigel & Barbara Payne 
Type dans : One wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 64 
BPM : 132 / 128 
Muziek : Still In Love With You  Travis Tritt 
   You’re The First, The Last, My Everything  Barry White 

R side rock, cross shuffle, ¼ 
turn R x2, fwd shuffle 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap gekruist over LV 
& LV kleine stap opzij 
4. RV stap gekruist over LV 
 
5.   ¼ draai rechtsom, LV  

  stap achter 
6.   ¼ draai rechtsom, RV  

  stap opzij 
7. LV stap voor 
& RV sluit 
8. LV stap voor 

Full turn L, fwd shuffle, ¾ 
turn R, fwd shuffle 
9.   ½ draai linksom, RV  

  stap achter 
10.   ½ draai linksom, LV  

  stap voor 
Alt: Loop naar voor met R/L 
11. RV stap voor 
& LV sluit 
12. RV stap voor 
 
13.   ½ draai rechtsom, LV  

  stap achter 
14.   ¼ draai rechtsom, RV  

  stap opzij 
15. LV stap voor 
& RV sluit 
16. LV stap voor 

R side rock, cross shuffle, L 
side rock, cross shuffle 
17. RV stap opzij 
18. LV gewicht terug 
19. RV stap gekruist over LV 
& LV kleine stap opzij 
20. RV stap gekruist over LV 
 
21. LV stap opzij 
22. RV gewicht terug 
23. LV stap gekruist over RV 
& RV kleine stap opzij 
24. LV stap gekruist over RV 

R side step, behind, heel 
jack, L side step, behind, heel 
jack & cross 
25. RV stap opzij 
26. LV stap gekruist achter RV 
& RV stap schuin achter 
27. LV tik hiel schuin voor 
& LV stap naast RV 
28. RV stap gekruist over LV 

 
29. LV stap opzij 
30. RV stap gekruist achter LV 
& LV stap schuin achter 
31. RV tik hiel schuin voor 
& RV stap naast LV 
32. LV stap gekruist over RV 

¼ turn L, clap, ½ turn L, clap, 
½ turn L, clap, coaster step 
33.   ¼ draai linksom,  

  RV stap achter 
34.   klap 
35.   ½ draai linksom,  

  LV stap voor 
36.   klap 
37.   ½ draai linksom,  

  RV stap achter 
38.   klap 
39. LV stap achter 
& RV stap naast LV 
40. LV stap voor 

Walk fwd x2, fwd shuffle, ½ 
turn shuffle R, back rock 
41. RV stap voor 
42. LV stap voor 
43. RV stap voor 
& LV sluit 
44. RV stap voor 
 
45.   ¼ draai rechtsom,  

  LV stap opzij 
& RV sluit 
46.   ¼ draai rechtsom,  

  LV stap achter 
47. RV stap achter 
48. LV gewicht terug 

Full turn L, fwd shuffle, step, 
½ turn pivot R, fwd shuffle 
49.   ½ draai linksom,  

  RV stap achter 
50.   ½ draai linksom,  

  LV stap voor 
Alt: Loop naar voor met R/L 
51. RV stap voor 
& LV sluit 
52. RV stap voor 
 
53. LV stap voor 
54.   ½ draai rechtsom 
55. LV stap voor 
& RV sluit 
56. LV stap voor 
 

Fwd rock R, coaster step 
fwd rock L, coaster step 
57. RV stap voor 
58. LV gewicht terug 
59. RV stap achter 
& LV stap naast RV 
60. RV stap voor 
 
61. LV stap voor 
62. RV gewicht terug 
63. LV stap achter 
& RV stap naast LV 
64. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Op de song van Barry White doe 
de volgende stappen bij. 
 
Tag: Na einde 2² en 4² muur: 
step, ½ turn pivot L, step, ½ turn 
pivot L, rocking chair 

1. RV stap voor 
2.   ½ draai linksom 
3. RV stap voor 
4.   ½ draai linksom 
 

5. RV stap voor 
6. LV gewicht terug 
7. RV stap achter 
8. LV gewicht terug 
 
Restart: 

Bij de 5² muur dans t/m tel 56, start 
opnieuw 
 


