
 
 

Never Ever Go Away 

Choreograaf : Ria Vos (Mei 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Baby Don’t Leave Me In The Night Time by Michael English 

Intro : 16 tellen (± 9 sec)

Diag step fwd, touch, diag step back, touch, 
diag back shuffle, touch, diag step back, 
touch, diag step fwd, touch, diag shuffle fwd 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV tik teen naast RV 
2. LV stap diagonaal links achter 
& RV tik teen naast LV 
3. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV sluit 
4. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV tik teen naast RV 
 
5. LV stap diagonaal links achter 
& RV tik teen naast LV 
6. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV tik teen naast LV 
7. LV stap diagonaal links voor 
& RV sluit 
8. LV stap diagonaal links voor 

Cross toe strut, ¼ turn R coaster cross, (with 
toe struts), side, cross, side, rock back, side, 
together, fwd 
1. RV tik teen over LV 
& RV zet hiel neer 
2.   ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
& RV stap naast LV 
3. LV tik teen over RV 
& LV zet hiel neer 
4. RV stap opzij 
& LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis achter RV 
& RV gewicht terug 
7. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
8. LV stap voor 

Step, charleston point, back, back, ½ turn L 
fwd, step, charleston point, coaster step 
1. RV stap voor 
2. LV sweep voor en tik teen voor 
3. LV stap achter 
4. RV stap achter 
&   ½ draai linksom, LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6. LV sweep voor en tik teen voor 
7. LV stap achter 
& RV sluit 
8. LV stap voor 
 
 
 
 
 
 

Shuffle fwd, step, ¼ turn R, cross, kick ball 
cross, weave ¼ turn R 
1. RV stap voor 
& LV sluit 
2. RV stap voor 
3. LV stap voor 
&   ¼ draai rechtsom 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV schop rechts voor 
& RV stap naast LV 
6. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
7. LV kruis achter RV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
8. LV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Ending:  

Veranderd tel 15 & 16 met een grapevine ¼ draai 
linksom met gezicht op 12:00 
 


