
 

Enne denk erom………Lachen mag !  Saloon Dancers 
  502 
 

WONDERTRAIN 
Choreograaf:  Ria Vos  (Sept. 2014)      
Muren:   2 
Niveau:  1-2 
Tellen:   64 
Muziek:   Train – Wonder what you’re doing for the rest of your life 
Intro:  16 tellen 
Bridge:  In de muren 2,4 + 6 herhaal tel 25-32, ga daarna verder met tel 33  

 
 1. STEP 1 – 8 
SIDE ROCK, & SIDE, TOGETHER, CHASSE, ROCK BACK 
1.2.&.3.4. RV zet opzij, gewicht terug op LV, RV stap naast LV, LV stap opzij, RV stap naast LV 
5.&.6.7.8. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij, RV zet achter, gewicht terug op LV   [12] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
SYNCOPATED WEAVE, SIDE ROCK WITH ¼ TURN L. 
1.2.&.3. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
4.5.&.6. RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV 
7.8. RV zet opzij, draai ¼ linksom en breng gewicht terug op LV       [9] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
FULL TURN L., SHUFFLE, PIVOT ¼ TURN R. 2X 
1.2. draai ½ linksom en RV stap achter, draai ½ door en LV stap voor 
3.&.4. RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap voor 
5.6.7.8. LV stap voor, draai ¼ rechtsom, LV stap voor, draai ¼ rechtsom      [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
SAMBA STEP, CROSS, KICK, BACK, SWEEP SAILOR STEP 
1.&.2. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
3.4. RV stap gekruist voor LV, LV schop schuin links voor 
5.6. LV stap gekruist achter RV, RV zwaai van voor naar achter 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij       [3] 
 
* BRIDGE *[9][9][9]  Tijdens de 2e, 4e en 6e muur. Voeg bridge toe en ga verder met de dans 
 
 5. STEP 33 – 40: 
(DIAGONAL) STEP, LOCK, LOCK STEP, SIDE TOUCH, SIDE, TOUCH 
1.2.3.&.4. LV stap schuin rechts voor, RV haak achter LV, LV stap voor, RV haak achter LV, LV stap voor 
5.6.7.8. RV stap opzij, LV tik naast RV, LV stap opzij, RV tik naast LV       [3] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
(DIAGONAL) STEP, LOCK, LOCK STEP, SIDE TOUCH, ¼ TURN R., SCUFF 
1.2.3.&.4. RV stap schuin links voor, LV haak achter RV, RV stap voor, LV haak achter RV, RV stap voor 
5.6.7.8. LV stap opzij, RV tik naast LV, RV stap ¼ rechtsom, LV veeg hak over de vloer     [6] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
CROSSING TOE STRUT, ¼ TURN L. 2X, CROSSING TOE STRUT, ¼ TURN R. 2X 
1.2.3.4. LV zet teen gekruist voor RV, LV laat hak zakken, draai ¼ linksom en RV stap achter, draai ¼ door en LV stap opzij 
5.6.7.8. RV zet teen gekruist voor LV, RV laat hak zakken, draai ¼ rechtsom en LV stap achter, draai ¼ door en RV stap opzij 
 
 8. STEP 57 – 64: 
CROSS ROCK, CHASSE, JAZZ BOX WITH CROSS 
1.2. LV zet gekruist voor RV, gewicht terug op RV 
3.&.4. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 
5.6.7.8. RV stap gekruist voor LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV stap gekruist voor RV     [6] 
 
BRIDGE: 
In de 2e, 4e en 6e muur (Terwijl ze zingen “Wonder what you’re doing for the rest of your life”)  
dans onderstaand en ga daarna verder met tel 33 
SAMBA STEP, CROSS, KICK, BACK, SWEEP SAILOR STEP 
1.&.2. LV stap gekruist voor RV, RV stap opzij, LV stap opzij 
3.4. RV stap gekruist voor LV, LV schop schuin links voor 
5.6. LV stap gekruist achter RV, RV zwaai van voor naar achter 
7.&.8. RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij 
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