
After All These Years 
 

2 Wall partner line dance 
Choreografie: Richard Meurink 
Muziek: After All These Years Artiest: Narthan Carter 
Niveau: 1-2                                   32 Tellen 
 

 
Het is de bedoeling dat de dame de leidingspositie krijgt na de eerste keer dansen, de keer daarop krijgt de 
heer die weer, enz. Dus als de dame leidt, danst de heer exact de stappen van de dame en andersom. 
 
Bridge: Na de 4de X 16 tellen toevoegen deze zijn voor Dame en Heer gelijk 
1 t/m 8  electricrock, 2X pivotturn left 
1 t/m 4  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
5 t/m 8  RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom 
 
9 t/m 16 diagonaal steps with toetouch 
1 t/m 4  RV stap diag. rechts voor, LV teentik naast, LV stap diag links achter, RV teentik naast 
5 t/m 8  RV stap diag. rechts achter, LV teentik naast, LV stap diag. links voor, RV teentik naast 
 
   Heer     Dame 
1 t/m 8  heer: step slide step, toetouch tog. curtsy, step bkw, toetouch tog.    
  dame: slow chassé ½ turn left end with touch, curtsy, step bkw toetouch tog. 
1 + 2  RV stap voor, LV sleep bij  RV stap ¼ linksom opzij, LV sluit aan 
3 + 4  RV stap voor, LV teentik naast  RV stap ¼ linksom achter, LV teentik naast 
5 + 6  LV stap voor, RV teentik achter LV LV stap voor, RV teentik achter LV 
7 + 8  RV stap achter, LV teentik naast RV stap achter, LV teentik naast 
  
9 t/m 16 heer: lockstep step fwd, toetouch tog, electricrock 
  dame: slow chassé ½ turn left, electricrock  
1 + 2  LV stap voor, RV stap gekr.achter LV LV stap ¼ linksom opzij, RV sluit aan 
3 + 4  LV stap voor, RV teentik naast  LV stap ¼ linksom voor, RV teentik naast 
5 + 6  RV stap voor, rock terug op LV  RV stap voor, rock terug op LV 
7 + 8  RV stap achter, rock terug op LV  RV stap achter, rock terug op LV 
 
17 t/m 24 heer: vine with touch (right and left) 
  dame: vine right with touch, rolling vine left end tog. (linker handen los tijdens rolling vine.) 
1 + 2  RV rechts opzij, LV gekr. achter RV RV rechts opzij, LV gekr. achter RV 
3 + 4  RV stap rechts opzij, LV teentik naast RV stap rechts opzij, LV teentik naast 
5 + 6  LV links opzij, RV gekr. achter LV  LV ¼ linksom voor, RV ½ linksom door achter 
7 + 8  LV stap links opzij, RV teentik naast  LV ¼ linksom opzij, RV sluit aan 
 
25 t/m 32 heer + dame: 2 X militaryturn left (linker handen los) , electricrock 
1 t/m 4  RV zet voor LV, RV + LV draai ¼ linksom, RV zet voor LV, RV + LV draai ¼ linksom 
5 t/m 8  RV stap voor, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
 
Aan het einde van het figuur zijn dame en heer van positie verwisseld, wat betekent dat de heer de passen van 
de dame maakt, en de dame de passen van de heer. Dit gaat zo de hele dans door. 
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