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Baby cotne on !
Four-woll, line donce

fonrord into r f, turn, I knee roll, step
scuff moking :| turn r, step, scuff

Syncopated box step twice
01 LV stop noor voor
02 RV stop noor rechts
en LV sluit noost RV
03 RV stop naor ochter
04 LV stop naor links
en RV sluit noast LV
05 LV stop noor voor
06 RV stop naor rechts
en LV sluit noost RV
07 RV stop noor achter
08 LV stop noar links
en RV sluit noost LV
Cross rock step, weo\re

turn, step

r, r

rlÀambo

01 RV rock noar voor
en gewicht terug op LV begint met

à tunn, step

l, r *
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01 LV stop links (tenen iets naor links wijzen)
02 RV rock gekruist voor LV
en gewicht terug

03 RV stop noar rechts
04 LV stop gekruist voor RV
'en RV stap noor rechts
05 LV kruis ochter RV
06 RV stop noor voor en droai f rechtsom
an LV stop noor voor
07 RV draoi f rechtsom op bal von RV
08 LV stap naar voor
ÀÀombo for.nrord, mombo back, wolk fonrard with
syncopoted clops
01 RV rock naor voor
en gewicht terug
02 RV stapje naor ochter
03 LV rock ochter RV
en gawicht terug
04 LV stopje noor voor
05 RV stop naor voor
en klop ?x in je handen
06 LV stop noor voor
en klop 2x in je honden
07 RV stop naor voor
en klop 2x in je honden
08 LV stap naor voor
en klop lx in je honden
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draoi noor

rechts
02 RV stap noor rech+s en maok de * drooi of
03 L knie tik noost rechterbeen
04 rol linker knie in, uit, in
05 LV stop noar voor
en RV scuff noor voor à rechtsom
06 RV stop noor voor
en LV scuff à rechtsom
07 LV stop naor voor
en RV scuff t rechtom noor voor
08 RV stap noor voor
en LV scuff noor voor

Extro stappen
Om het geheel in de muziek possend te maken is
hat nodig de volgende stoppen extra in te voegenl
Dit moet gebeuren oon het einde von de 2" rnuur
voordat je oon de derde muur begint. (achter) en
qon het einde rncn de 4" muur voordof jeweer
vooroon begint (voor)!

Side-together-cross ?x, loe heel steps 3x, step
together
01 LV stap noor links
en RV stop noost LV

02 LV stop gekruist voor RV
03 RV stop naor rechts
en LV stop noost RV
04 RV stop gekruist voor LV
05 LV tik met teen ochter
en LV zeïhielneer
06 RV tik me-f teen ochter
en RV zet hiel neer
07 LV tik teen voor oan
en LV zet hiel neer
OB R.V stop noost LV

StoÉ orpr ond enjoy

ÀÀuziek:

Here comes my boby
The /lÀovaricks
Tampo: 180 bpm
ïntermediote
Nivo:
Choreogroíie: Pe'fer Metelnick & Kothy Hunyodi
ïntroductie: Onbekend

