
 

Brown-Eyed Girl 
Choreograaf : Hedy McAdams 
Soort Dans : 1 wall line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 
Info   :   
Muziek  : "Brown Eyed Girl" by Cheap Seats  
Bron   :  
 
(Samba Diamond) Turn-Ball-
Change,Back-Ball-Change,Turn-
Ball-Change,Back Ballchange 
1 LV  klein sprongetje naar  
  voor en begin ¼ draai  
  linksom 
& RV  stap naast LV en voltooi 
  de ¼ draai 
2 LV  stap naast RV 
3 RV ¼ linksom, klein  
  sprongetje naar achter 
& LV  stap op bal van de voet 
  naast RV 
4 RV  stap naast LV 
5 LV  klein sprongetje naar  
  voor en begin ¼ draai  
  linksom 
& RV  stap naast LV en voltooi 
  de ¼ draai 
6 LV  stap naast RV 
7 RV ¼ linksom, klein  
  sprongetje naar achter 
& LV  stap op bal van de voet 
  naast RV 
8 RV  stap naast LV 
(duw heupen in de richting van de 
draai zodat de schouders op 1&2 
naar voor leunen, op 3&4 naar 
achter, op 5&6 naar voor en op 7&8 
naar achter) 
 
(Samba Serpentine) Cross-Ball 
Change Left-Right-Left, Cross-
Ball-Change Right-Leftright, 
Cross-Ball-Change Left-Right-
Left, Cross-Ball-Change Right-
Left-Right (Beweeg bij deze 
stappen naar voor) 
1 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  rock rechts opzij 
2 LV gewicht terug met een 
  klein stapje naar voor 
3 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  rock links opzij 
4 RV gewicht terug met een 
  klein stapje naar voor 
5 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  rock rechts opzij 
6 LV gewicht terug met klein 
  stapje naar voor 
7 RV  stap gekruist voor LV 
& LV  rock links opzij 
8 RV gewicht terug met klein 
  stapje naar voor 

 
Cross&, Cross&, Cross&, Back, 
Sweep, Sweep, Coaster (Left-
Right-Left) 
1 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  sleep iets naar achter 
2 LV  stap gekruist voor RV 
& RV  sleep iets naar achter 
3 LV  stap gekruist voor RV 
4 RV stap achter 
5 LV  sweep achter RV en zet 
  neer 
6 RV  sweep achter LV en zet 
  neer 
7 LV  stap achter 
& RV  stap naast LV 
8 LV  stap voor 
 
(Slippin' And Slidin') Shuffle 
Right-Left-Right, Slide, Slide, 
Shuffle Left-Right-Left, Slide, 
Slide 
1 RV  stap voor 
& LV sluit aan 
2 RV stap voor 
3 LV  sleep schuin links voor 
4 RV  sleep schuin rechts voor 
5 LV  stap voor 
& RV sluit aan 
6 LV stap voor 
7 RV  sleep schuin rechts voor 
8 LV  sleep schuin links voor 
 
Back, Touch, Back, Touch, Shuffle 
Turn Right-Left-Right, Shuffle 
Turn Left-Right-Left 
1 RV  grote stap rechts opzij en 
  iets naar achter 
2 LV  tik aan naast RV 
3 LV  grote stap links opzij en 
  iets naar achter 
4 RV  tik aan naast LV 
5 RV  ½ rechtsom, stap voor 
& LV sluit aan 
6 RV stap voor 
7 LV ¼ rechtsom, stap opzIj 
& RV sluit aan 
8 LV ¼ rechtsom, stap achter 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rock, Forward, Rock, Forward, 
Step, Pivot, Shuffle Right-Left-
Right 
1 RV  rock achter en iets naar 
  rechts 
2 LV gewicht terug en sleep 
  hierbij iets links naar  
  voor 
3 RV  rock achter en iets naar 
  rechts 
4 LV gewicht terug en sleep 
  hierbij iets links naar  
  voor 
5 RV  stap voor 
6 R+L ½ draai linksom 
7 RV  ¼ linksom, stap op de  
  plaats 
& LV sluit aan 
8 RV ¼ linksom, stap op de  
  plaats 
 
Begin opnieuw 
 


