
Peace Train 

 
Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Julie Molkner 

Muziek   :Peace train – Dolly Parton 

Niveau   :1 

Tempo   :134 BPM 

Tellen   :32 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
 

1  t/m  8   sync. split, hold and clap, heel ball cross 2x, siderock 

&  1  +  2  & RV stap iets opzij, LV stap iets opzij (gewicht terug op RV), rust klap 

3    &    4   LV haktik schuin voor, & LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV 

5    &    6   LV haktik schuin voor, & LV sluit bij RV, RV stap gekruist over LV 

7    +     8  LV stap opzij, rock terug op RV 

 

9  t/m  16  traveling cross, ½ turn left, across, diagonal kick, coasterstep 

1    &    2   LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist over RV 

3    +     4  RV stap ¼ linksom achter, LV stap ¼ linksom opzij 

5    +     6  RV stap gekruist over LV, LV schop schuin voor 

7    &    8   LV stap achter, & RV sluit bij LV, LV stap voor 

 

17 t/m 24  stomp fwd, arm movement ¼ turn left, heel ball change, shuffle fwd,  

traveling pivot 

1    +     2  RV stamp voor, strek je li-arm vooruit (handpalm naar voor) RV+LV draai ¼ linksom 

3    &    4   LV haktik voor, & LV sluit bij RV, RV stap op plaats 

5    &    6   LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor 

7    +     8  draai op LV ½ linksom RV stap achter, draai op RV ½ linksom LV stap voor 

 

25 t/m 32  cajun shuffle with wheely’s 

1  t/m  4   RV stap schuin rechts voor, LV schuif bij RV, RV stap schuin voor, LV teentik naast RV 

5  t/m  8   LV stap schuin links voor, RV schuif bij LV, LV stap schuin links voor, RV teentik naast LV 

   Bij deze danspatroon gebruik je, je armen die de beweging maken als wielen van een  

Stoomtrein. 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

 

Aangesloten bij  St. dcwd   
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