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SLIP 
Choreograaf:  Maggie Gallagher        
Soort:   2 muurs lijndans 
Niveau:  2 
Tellen:   80 
Muziek:   Stooshe - Slip 
Intro:  20 tellen 
2 Restarts:  In de 2e en 5e muur 

 
 1. STEP 1 – 8: 
STEP, HOLD, & ROCK, STEP, HOLD, BALL STEP, ½ TURN L. 
1.2. RV stap voor, rust 
&.3.4. LV stap naast RV, RV zet voor en duw heupen voor, gewicht terug op RV en duw heupen achter 
5.6. RV stap voor en duw heupen voor, rust 
&.7.8. LV stap naast RV, RV stap voor, draai ½ linksom        [6] 
 
 2. STEP 9 – 16: 
STEP, FULL TURN, SWEEP, CROSS, ¼ TURN L., SIDE, POINT 
1.2.3. RV stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
4.5.6. zwaai LV van achter naar voor, LV stap gekruist voor RV, draai ¼ linksom en RV stap achter 
7.8. LV stap opzij, RV tik opzij               [3] 
 
 3. STEP 17 – 24: 
STEP, FULL TURN, BRUSH, STEP, LOCK, STEP, BRUSH 
1.2.3. RV stap voor, draai ½ rechtsom en LV stap achter, draai ½ door en RV stap voor 
4.5.6. LV veeg over de vloer, LV stap voor, RV haak achter LV 
7.8. LV stap voor, RV veeg over de vloer         [3] 
 
 4. STEP 25 – 32: 
STEP, SWIVEL ¼ L., SWIVEL ¼ R., SWIVEL ½ L., SWEEP ½ TURN L., TOUCH, HOLD 
1.2.3.4. RV stap voor, draai hielen ¼ links, draai hielen ¼ rechts, draai hielen ½ linksom 
5.6.7.8. zwaai RV van voor naar achter,  draai ½ linksom, RV tik naast LV, rust       [3] 
 
 5. STEP 33 – 40: 
OUT-OUT, HOLD, & CROSS, HOLD, OUT-OUT, HOLD, IN-IN, HOLD 
&.1.2. RV spring opzij, LV spring opzij, rust 
&.3.4. RV stap naast LV, LV stap gekruist voor RV, rust 
&.5.6. RV spring opzij, LV spring opzij, rust 
&.7.8. RV spring terug, LV spring terug, rust         [3] 
 
 6. STEP 41 – 48: 
CHASSE, ROCK BACK, CHASSE, ROCK BACK 
1.&.2. RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap opzij 
3.4. LV zet achter, gewicht terug op RV 
5.&.6. LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap opzij 
7.8. RV zet achter, gewicht terug op LV         [3] 
 
 7. STEP 49 – 56: 
KICK, KICK, ROCK BACK, SIDE, DRAG, & SIDE, TOUCH 
1.2. RV schop iets diagonaal rechts voor, RV schop iets diagonaal rechts voor 
3.4. RV zet achter, gewicht terug op LV 
* * R * * [5]        draai terug naar (6) en begin de dans opnieuw 
5.6. RV stap opzij, LV sleep tot naast RV 
&.7.8. LV stap naast RV, RV stap opzij, LV tik naast RV        [3] 
 
 8. STEP 57 – 64: 
SIDE, BEHIND, ¼ TURN L., PIVOT ½ TURN L., ¼ TURN L., BEHIND, ¼ TURN R. 
1.2.3. LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ linksom 
4.5.6. RV stap voor, draai ½ linksom, draai ¼ door en RV stap opzij 
7.8. LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ rechtsom         [6] 
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 9. STEP 65 – 72: 
TOUCH, HOLD, & TOUCH, HOLD, BUMP (4X) 
1.2. LV tik naast RV, rust 
&.3.4. LV stap voor, RV tik naast LV en pop R-knie naar binnen, rust 
5.6.7.8. duw heupen rechts, duw heupen links, duw heupen rechts, duw heupen links      [6] 
 
 * * R * * [2] begin de dans opnieuw 
 
 10. STEP 73 – 80: 
ROCK BACK, KICK BALL STEP, BOOGIE WALK (4X) 
1.2. RV zet achter, gewicht terug op LV 
3.&.4. RV schop voor, RV stap naast LV, LV stap voor 
5.6. RV stap voor met gebogen knieën, LV stap voor met gebogen knieën 
7.8. RV stap voor met gebogen knieën, LV stap voor met gebogen knieën      [6] 
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