
 
 

Country Roads 

Choreograaf : Kate Sala 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 Note: 32 
BPM : 124 (polka) 
Muziek : Country Roads  Hermes House Band 

Walk forw., forw. coaster step, shuffle back, 
kick ball change 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap achter 
 
5. LV stap achter 
& RV sluit 
6. LV stap achter 
7. RV schop voor 
& RV stap naast LV, op bal van voet 
8. LV stap op plaats 

Vaudevilles with ¼ turn right, cross step, 
back step with ¼ turn right, coaster step 
9. RV kruis over LV 
&  ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
10. RV tik hak schuin voor 
& RV stap naast LV 
11. LV kruis over RV 
& RV stap schuin achter 
12. LV tik hak schuin voor 
 
& LV stap naast RV 
13. RV kruis over 
14.  ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
15. RV stap achter 
& LV stap naast RV 
16. RV stap voor 

Shuffle, kick, out, out, sailor turn, shuffle 
17. LV stap voor 
& RV sluit 
18. LV stap voor 
19. RV schop voor 
& RV stap opzij 
20. LV stap opzij 
 
21. RV kruis achter RV 
&  ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
22. RV stap voor 
23. LV stap voor 
& RV sluit 
24. LV stap voor 

Heel, toe, touch back, toe, heel – hook - heel, 
toe, 2x R-L 
25. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
26. LV tik teen achter 
& LV stap naast RV 
27. RV tik hak voor 
& RV haak voor R-knie 
28. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 

 

 
29. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
30. RV tik teen achter 
& RV stap naast LV 
31. LV tik hak voor 
& LV haak voor R-knie 
32. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 

 

Begin opnieuw 
 
Note: als de muziek vertraagd neem de handen van 
Heer – Dame naast je vast 
1. RV stap voor 
2. LV stap voor 
3. RV stap voor 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap achter 
6. LV stap achter 
7. RV stap achter 
8. LV stap achter 

 
1.t/m4.armen omhoog brengen. Vanaf tel 2 knieën 
buigen en benen strekken en opkomen tot bal van de 
voet op tel 4. 
5.t/m 8. de armen omlaag brengen. 
9.t/m16 herhaal 1 t/m 8 
 
9. ¼ draai linksom, RV stap opzij 
10. LV kruis achter 
11. RV stap opzij 
12. LV tik naast RV 
13. LV stap opzij 
14. RV kruis achter LV 
15. LV stap opzij 
16. RV tik naast LV 
 
17 t/m 32 herhaal 9 t/m 16 
 
Begin na dit gedeelte de dans opnieuw vanaf tel 1. 


