
The Trail 
 
 
Two wall line dance 
Choreografie:  
Muziek: Trail of tears > Billy Ray Cyrus 
Niveau: 2 
64 tellen 
2

e
 Vertaling: Huib van der Veen 

 
Let op!!!  Start de dans als de snelle muziek begint. 
Bridge: 7

e
 keer de dans gedanst te hebben komt er een brug, deze begint bij de knee pops 

i.p.v  4 snelle knee pops doe je 8 snelle knee pops, herstart de dans dan opnieuw. 
De dans eindigt dan precies bij de electric rock. 
 
 
1  t/m  8       Touch, 2x hookcombination, touch, step in place 
1  t/m  4        RV teentik naast LV (knie iets naar binnen), RV haktik naar voor, RV kruis voor li-knie, RV haktik naar voor 
5  t/m  8        RV kruis voor li-knie, RV haktik naar voor, RV teentik naast LV (knie iets naar binnen) RV zet naast LV 
 
9  t/m  16     Touch, 2x hookcombination, touch, step in place 
1  t/m  4        LV teentik naast RV (knie iets naar binnen), LV haktik naar voor, LV kruis voor re-knie, LV haktik naar voor 
5  t/m  6        LV kruis voor re-knie, LV haktik naar voor, LV teentik naast RV (knie iets naar binnen) LV zet naast RV 
 
17 t/m 24     Traveling toe heel fan right and left 
1  t/m  4        RV hak naar rechts, RV tenen naar rechts, RV hak naar rechts, RV tenen naar rechts 
5  t/m  8        LV hak naar rechts, LV tenen naar rechts, LV hak naar rechts, LV tenen naar rechts 
 
25 t/m 32     Knee pop with hold, knee pop 
1  t/m  4        draai re-knie naar links, rust, draai li-knie naar rechts en re-knie terug, rust 
5  t/m  8        draai re-knie naar links en ki-knie terug, li-knie naar rechts en re-knie weer terug, draai re-knie naar links en li-knie weer     
                        terug, draai li-knie naar rechts en re-knie weer terug 
 
33 t/m 40     Heeldig, hold, point bkw, hold, pivotturn left, militaryturn left 
1  t/m  4        RV haktik naar voor, rust, RV teentik achter, rust 
5  t/m  8        RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 
 
41 t/m 48     Heeldig, hold, point bkw, hold, pivotturn left, militaryturn left 
1  t/m  4        RV haktik naar voor, rust, RV teentik achter, rust 
5  t/m  8        RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 
 
49 t/m 56     Step fwd, brush, hook, brush, step, brush, hook, brush 
1  t/m  4        RV stap voor, LV schop met voet over de vloer (brush), LV kruis voor re-been, LV schop met voet over de vloer (brush)  
5  t/m  8        LV stap voor, RV schop met voer over de vloer (brush), RV kruis voor li-been, RV schop met voet over de vloer (brush) 
 
57 t/m 64     2x Electricrock 
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, rock terug op LV, RV stap achter, rock terug op LV 
 
 
Begin opnieuw 

 
 
 
Aangesloten bij  St.dcwd 
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