
Santa Slide 
Choreograaf : Janis Guerrero, California 
Soort Dance : Four wall line dance (Christmas) 
Niveau  : 2 
Tellen  : 64  
Bpm  : 148  
Muziek : “Ole Kris Pringle” by Kitty Wells 

Bron  : CWU 
 
Grapevine (variatie), Hitch 
1 RV stap opzij op hak, til ellebogen op 
2 LV kruis over RV, zet R-teen neer 
3 RV stap opzij 
4 LV til knie op, laat ellebogen neer 
5 LV stap opzij op hak, til ellebogen op 
6 RV kruis over LV, zet L-teen neer 
7 LV stap opzij 
8 RV til knie op 
 
Step, Scoot, Hitch 
9 RV stap voor 
10 RV schuif / spring voor (til L-knie op) 
11 LV stap voor 
12 LV schuif / spring voor (til R-knie op) 
13 RV stap voor 
14 RV schuif / spring voor (til L-knie op) 
15 LV stap voor 
16 LV schuif / spring voor (til R-knie op) 
 
Grapevine (variatie), Hitch 
17 RV stap opzij op hak, til ellebogen op 
18 LV kruis over RV, zet R-teen neer 
19 RV stap opzij 
20 LV til knie op, laat ellebogen neer 
21 LV stap opzij op hak, til ellebogen op 
22 RV kruis over LV, zet L-teen neer 
23 LV stap opzij 
24 RV til knie op 
 
Hitch Turn 
25 RV stap op plaats 
26 LV til knie op met ¼ draai R-om 
27 LV stap op plaats 
28 RV til knie op met ¼ draai R-om 
29 RV stap op plaats 
30 LV til knie op met ¼ draai R-om 
31 LV stap op plaats 
32 RV til knie op met ¼ draai R-om 
 
Pinball Hop (ellebogen optillen en veren) 
33 RV zet neer 
& RV spring schuin rechts voor 
34 LV tik naast RV 
& LV spring schuin links voor 
35 RV tik naast LV 
& RV spring schuin rechts voor 
36 LV tik naast RV 
& LV spring schuin links achter 
 
 
 
 
 

 
Pinball Hop (ellebogen optillen en veren) 
37 RV tik naast LV 
& RV spring schuin rechts achter 
38 LV tik naast RV 
& LV spring schuin links achter 
39 RV tik naast LV 
& RV spring schuin rechts achter 
40 LV tik naast RV 
& LV spring schuin links achter 
 
Shimmie  
(Kerstman wringt zich door de schoorsteen) 
41 Schud schouders en buig knieën 
42 Schud schouders en zak nog iets 
 verder 
43 Kom iets omhoog en schud schouders  
44 Kom helemaal rechtsop en schud 
 schouders  
45 Schud schouders en buig knieën 
46 Schud schouders en zak nog iets 
 verder 
47 Kom iets omhoog en schud schouders  
48 Kom helemaal rechtsop en schud 
 schouders  
 
Double Time Slide 
49 LV stap opzij 
& RV sleep bij en zet neer 
50 LV stap opzij 
& RV sleep bij en zet neer 
51 LV stap opzij 
52 RV stamp naast LV 
53 LV stap opzij 
& RV sleep bij en zet neer 
54 RV stap opzij 
& RV stamp naast LV 
55 RV stap opzij 
56 LV stamp naast RV 
 
Shimmie  
41 Schud schouders en buig knieën 
42 Schud schouders en zak nog iets 
 verder 
43 Kom iets omhoog en schud schouders  
44 Kom helemaal rechtsop en schud 
 schouders  
45 Schud schouders en buig knieën 
46 Schud schouders en zak nog iets 
 verder 
47 Kom iets omhoog en schud schouders  
48 Kom helemaal rechtsop en schud 
 schouders  
 


