
BABY COME ON ! 
Beschrijving: 4 wall line dance                    Nivo: novice                         Dansnummer: 53 
Muziek: “Here comes my baby”, The Mavericks      Tempo: 182 BPM 
Choreografie: Kathy Hunyadi & Peter Metelnick 
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Syncopated rumba box 2x 
1   LV stap voor 
2   RV stap opzij 
en LV sluit 
3   RV stap achter  
4   LV stap opzij 
en RV sluit 
 
5   LV stap voor 
6   RV stap opzij 
en LV sluit 
7   RV stap achter 
8   LV stap opzij 
en RV sluit  
9   LV stap opzij 
 
Cross rock step, weave ¼ turn,  
½ turn, step fwd   
10  RV rock gekruist voor  
en  LV gewicht terug  
11  RV stap opzij  
12  LV kruis over 
en  RV stap opzij 
13  LV kruis achter 
 
14  draai ¼ rechtsom, RV stap voor 
en  LV stap voor 
15  RV+LV draai ½ rechtsom 
16  LV stap voor 
 
Mambo (r & l) 
17  RV rock voor  
en  LV gewicht terug   
18  RV stap achter            
19  LV rock achter 
en  RV gewicht terug    
20  LV stap voor   
 
Walk fwd with syncopated claps 
21  RV stap voor 
en  klap 
a   klap 
22  LV stap voor 
en  klap  
23  RV stap voor 
en  klap 
a   klap 
24  LV stap voor 
en  klap 
 

 
 
Mambo fwd, ¼ turn, knee roll,  
step & scuff ¾ turn    
25  RV rock voor 
en  LV draai ¼ linksom, gewicht terug  
26  RV stap opzij 
27  LV tik tenen naast, draai knie in 
en  draai knie uit 
28  draai knie in 
 
29  LV stap voor 
en  RV draai ¼ rechtsom, scuff,  
30  RV stap voor 
en  LV draai ¼ rechtsom, scuff 
31  LV stap voor 
en  RV draai ¼ rechtsom, scuff 
32  RV stap voor 
en  LV scuff 
 
Bridge: Na de 2e en de 4e muur  
Side- &- cross (l & r), jazz box with toe struts 
1    LV stap opzij               
en   RV sluit                    
2    LV kruis over               
3    RV stap opzij               
en   LV sluit                           
4    RV kruis over               
                                    
5   LV tik tenen achter 
en LV zet hak neer 
6   RV tik tenen opzij 
en RV zet hak neer  
7   LV tik tenen voor 
en LV zet hak neer  
8   RV sluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


