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J.J. Dancers

B.C.O.
Choreografie: Rachael McEnaney
Type dans : 4 Wall Line Dance; Intermediate; 48 Counts; 121 BPM
Muziek
: Chris Anderson - Baby Come On
Bron
:
Stomp R, ¼ turn with L kick ball
change, step forward L, rock forward R,
¼ R side shuffle
1 RV stamp voor
2 draai 1/4 linksom en schop LV voor
& LV sluit
3 RV stap op de plaats (9 uur)
4 LV stap voor
5 stap voor op RV
6 gewicht terug op LV
7 Draai 1/4 rechtsom en stap RV opzij
& LV sluit
8 RV stap opzij (12 uur)

Hip bumps forward R, hip bumps forward
L, Step R, 1/2 pivot L, walk R L
1 RV tik teen voor en duw heupen voor
& duw heupen achter
2 duw heupen voor en gewicht naar RV
3 LV tik teen voor en duw heupen voor
& duw heupen achter
4 duw heupen voor en gewicht naar LV
5 RV stap voor
6 Draai 1/2 linksom, gewicht op LV (12 uur)
7 RV stap voor
8 LV stap voor
NOTE: herstart hier in muur 6

Ball side rock, R crossing shuffle, 2 x ¼
turns right stepping L R, L cross & heel
jack
& LV sluit
1 RV stap opzij
2 gewicht terug op LV
3 RV stap gekruist over LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist over LV
5 Draai 1/4 rechtsom en stap achter op LV
6 draai 1/4 rechtsom en RV stap opzij (6
uur)
7 LV stap gekruist over RV
& RV stap opzij
8 LV tik hak schuin links voor
Heel switch R & L, R cross & heel jack,
heel switch L & R, L shuffle forward
& LV stap op de plaats
1 RV tik hak voor
& RV stap op de plaats
2 LV tik hal voor
& LV stap op de plaats(iets achter)
3 RV stap gekruist over LV
& LV stap opzij
4 RV tik hak schuin rechtsvoor
& RV stap op de plaats
5 LV tik hak voor
& LV stap op de plaats
6 RV tik hak voor
& RV stap op de plaats
7 LV stap voor
& RV sluit
8 LV stap voor

Rock forward R, ½ turn R shuffle, rock
forward L, ¾ turn L shuffle
1
2
3
&
4
5
6
7
&
8

RV stap voor
gewicht terug op LV
Draai 1/4 rechtsom en stap RV opzij
LV sluit
draai 1/4 rechtsom en RV stap voor (6 uur)
LV stap
gewicht terug op RV
Draai 1/2 linksom en stap voor op LV
RV sluit
draai 1/4 linksom en stap voor op LV (9
uur)

Step diagonal forward R and L, stap back
in place R and L, 2 x syncopated out-out
in-in
1 RV stap schuin voor (optie R hand op R
heup)
2 LV stap opzij (optie L hand op L heup)
3 RV stap terug op de plaats (optie R hand op
R bil)
4 LV stap terug op de plaats (optie L hand op
L bil)
& RV stap opzij
5 LV stap opzij
& RV stap naar midden
6 LV stap naar het midden
& RV stap opzij
7 LV stap opzij
& RV stap naar midden
8 LV stap naar het midden (9 uur)
Finish: de laatste keer eindigt naar 3 uur, maak
een 1/4 draai linksom om weer naar de
voormuur te eindigen. Stap RV opzij en hef de
armen.

