
 

Slippery 
 
Choreograaf: Roy Verdonk Raymond Sanrlemijn Darren Bailey, 
Type: Dans Four wall line dance 
Niveau: Novice 
Muziek: Lyle Lovett & Al Green World of Hurt Ilse de lange 
Passen: 32 
2

e
 Vertaling: Huib van der Veen 

 
 
Run fwd, sailor turn ¼ right, step ¼ turn left, Step back, slide, Across 
1  RV stap voor 
2  LV stap voor  
3  LV draai ¼ rechtsom,RV kruis achter LV & LV stap links opzij  
4  RV stap iets schuin voor 
5  LV stap voor  
6  LV draai ¼ linksom,  
7  RV grote stap achter & LV sleep bij RV  
8  RV kruis over LV 
 
¼ Turn, ½ turn, ½ turn, touch forward,touch bkw, ½ turn, shuffel 
1  LV draai ¼ linksom  
2  LV draai ½ Linksom, RV Stap achter  
3  RV draai ½ Linksom, LV Stap voor  
4  RV teentik voor 
5  RV teentik achter  
6  RV draai ½ Rechtsom  
7  LV stap voor & RV zet naast LV 
8  LV stap voor 
 
Sync. split, hold, sailor step, sailorturn ¼, hiplift, ½ turn left, hiplift, ½ turn left 
& 1 &LV stap Links opzij, RV stap rechts opzij 
2  rust  
3  RV kruis achter LV & LV stap links opzij 
4  RV stap Rechts opzij  
5  RV draai ¼ linksom,LV kruis achter RV & RV stap rechts opzij  
6  LV stap links opzij  
7  RV teentik voor re- heup iets omhoog  
8  RV stap op plaats  
 
½ Turn touch, step, kick ball cross, kick ball cross, side rock ¼ turn 
1  RV draai ½ Linksom,LV teentik voor li - heup iets omhoog 
2  LV stap op plaats  
3  RV schop schuin rechts voor & RV zet naast LV  
4  LV kruis voor RV 
5  RV schop schuin rechts voor & RV zet naast LV 
6  LV kruis over RV  
7  RV stap rechts opzij  
8  LV breng gewicht terug op LV en draai ¼ linksom         
 
Begin opnieuw                 
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