
 
 

Never Ending Love 

Choreograaf : Maria Tao 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
Intro : Start de dans na 20 tellen op het woord “Never” 
Muziek : Never Ending Song Of Love by The Osmond Brothers 

Big step to left, back rock, fwd rock, back 
rock, ¼ turn R step fwd, mambo, hook, step, 
lock step 
1. LV grote stap opzij 
2. RV stap achter LV 
& LV gewicht terug 
3. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
4. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (3:00) 
 
6. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
& RV kruis voor R-been 
8. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
1. RV stap voor 

Step, ¾ turn R, point, back rock, point, sailor 
step with ¼ turn L, side rock with ¼ turn L 
2. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
3.   ¼ draai rechtsom, LV tik opzij (12:00) 
4. LV stap achter RV 
& RV gewicht terug 
 
5. LV tik teen opzij 
6. LV stap gekruist achter RV, ¼ draai linksom 
& RV stap opzij 
7. LV stap voor 
8. RV stap opzij, ¼ draai linksom 
& LV gewicht terug (6:00) 

Cross shuffle, rock & cross, diagonal hip 
bumps, sailor step with ¼ turn R 
1. RV kruis over LV 
& LV stapje opzij 
2. RV kruis over LV 
3. LV stap opzij 
&  RV gewicht terug 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV tik teen voor 
&   duw heupen naar rechts voor 
6.   duw heupen naar links achter 
&   duw heupen naar rechts voor 
7. RV sweep/ kruis achter LV, ¼ draai rechtsom 
& LV stap opzij 
8. RV stap voor 
 
 
 
 
 
 

Charleston step, step, lock step, kick, behind-
side-cross 
1. LV zwaai naar voor en tik teen voor 
2. LV zwaai naar achter en stap achter 
3. RV zwaai naar achter en tik teen achter 
4. RV zwaai naar voor en stap voor 
 
5. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
6. LV stap voor 
& RV schop naar voor 
7. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV (9:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


