
Baby Come On ! 
Choreograaf : Peter Metelnick & Kathy Hunyadi 
Soort Dans : 4 wall line dance      
Niveau  : 2    
Tellen  : 40 
Info  :   
Muziek  : “Here Comes My Baby” by The Mavericks  
Bron  :  
 
Suncopated Box Step Twice 
1 LV stap naar voor 
2 RV stap rechts 
& LV sluit naast RV 
3 RV stap naar achter 
4 LV stap naar links 
& RV sluit naast LV 
5 LV stap naar voor 
6 RV stap naar rechts 
& LV sluit naast RV 
7 RV stap naar achter 
8 LV stap naar links 
& RV sluit naast LV 
 
Cross Rock Step, Weave R, R ¼ Turn,  
Step L, R ½ Turn, Step L 
1 LV stap links waarbij tenen iets naar 
  Iinks wijzen 
2 RV rock gekruist voor LV 
& LV plaats gewicht terg op LV 
3 RV stap naar rechts 
4 LV stap gekruist voor RV 
& RV stap naar rechts 
5 LV kruis achter RV 
6 RV stap naar voor en draai      
  ¼  rechtsom 
& LV stap naar voor 
7 RV draai ½ rechtsom op bal van RV 
8 LV stap naar voor  
 
Mambo Fwd, Mambo Back, Walk Fwd R, L, 
R, L With Syncopated Claps  
1 RV rock naar voor 
& LV plaats gewicht terug op LV 
2 RV stapje naar achter 
3 LV rock achter RV 
& RV plaats gewichterg op RV 
4 LV stapje naar voor 
5 RV stap naar voor 
&   klap tweemaal in handen 
6 LV stap naar voo 
&  klap tweemaal in handen 
7 RV stap naar voor 
&  klap tweemaal in handen 
8 LV stap naar voor 
&  klap tweemaal in handen 
 
 
 

 
Mambo Fwd Intro R ½ Turn, L Knee Roll, 
Step & Scuff Making ¾ Turn R, Step, Scuff 
1 RV rock naar voor 
& LV plaats gewicht terug op LV 
  begint met ¼ draai naar rehts 
2 RV stap naar rechts maak de ½ draai
  af 
3  L knie tik naast  rechterbeen rol 
  L.knie in 
&  L.knie uit 
4  L.knie in 
5 LV stap naar voor  
& RV scuff naar voor ¼ rechtsom  
  draaiend 
6 RV stap naar voor 
& LV scuff ¼ rechtsom draaiend 
7 LV stap naar voor 
& RV scuff ¼ rechtsom draaiend naar  
  Voor 
8 RV stap naar voor 
& LV scuff naar voor 
 
Side-Together-Cross x 2, Toe Heel Steps x 3,  
Step Together 
1 LV stap naar links 
& RV stap naast LV 
2 LV stap gekruist voor RV 
3 RV stap naar rechts 
& LV stap naast RV 
4 RV stap gekruist voor LV 
5 LV tik met teen achter 
& LV zet hiel neer 
6 RV tik met teen achter 
& RV zet hiel neer 
7 LV tik teen voor aan 
& LV zet hiel neer 
8 RV stap naast LV 
 
Begin Opnieuw 
 
Brug: 
Om het geheel in de muziek passend te maken is 
het nodig de volgende stappen extra in te voegen! 
Dit moet gebeuren aan het einde van de 2 e muur 
voordat je aan de derde muur begint. (achter) en 
aan het einde van de 4e muur voordat je weer 
vooraan begint (voor)! 


