
Drinkin’ My Baby Goodbye 
 

Country   :Four wall line dance 

Choreografie  :Ron & Beatrice Hendricks 

Muziek   :Drinkin’ my baby goodbye – Charlie Daniels Band 

Niveau   :2 

Tempo   :180 BPM 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

Note   :Brug + Re-Start; dans muur 1 en 4 t/m tel 60 (tel 4 van het laatste blok) voeg dan toe, 

1  t/m  8   jumping jack, across, 2x heeltaps in a ½ turn left (2x) 

1    +     2  RV+LV spring iets uit elkaar, RV+LV RV spring over LV LV spring achter RV 

3    +     4  RV+LV hakken op en neer in een ¼ draai linksom, RV+LV hakken op en neer in een ¼ draai linksom 

5    +     6  RV+LV spring iets uit elkaar, RV+LV RV spring over LV LV spring achter RV 

7    +     8  RV+LV hakken op en neer in een ¼ draai linksom, RV+LV hakken op en neer in een ¼ draai linksom 

9  t/m  16  heel swifits 

1    +     2  draai re tenen naar rechts en li hak naar links, draai beiden terug naar het midden 

3    +     4  draai li tenen naar links en re hak naar rechts, draai beiden terug naar het midden 

5    +     6  draai li tenen naar links en re hak naar rechts, draai beiden terug naar het midden 

7    +     8  draai re tenen naar rechts en li hak naar links, draai beiden terug naar het midden 

Begin dan weer opnieuw 

   :Brug 2; aan het einde van de 6
e
 muur, voeg dan toe, 1  t/m  4 heel twist 

1  t/m  4   RV+LV hakken naar rechts, hakken naar links, hakken naar rechts, hakken naar links 

:Finish; dans de laaste muur t/m tel 40, voeg dan toe, 1  t/m  3  militryturn left, across 

1  t/m  3   RV stap voor, RV+LV draai ¼ linksom, RV stap gekruist over LV (Einde dans) 

 

1  t/m  8   heel and toe swifel with sugar foot, diagonal kick fwd, vine, hold 

1    +     2  LV draai hak naar rechts en RV teentik naast LV, LV draai tenen naar rechts en RV haktik naast LV   

3    +     4  LV draai hak naar rechts en RV teentik naast LV, RV schop schuin rechts voor 

5  t/m  8   RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV, rust 

 

9  t/m  16  heel and toe swifel with sugar foot, diagonal kick fwd, vine, hold 

1    +     2  RV draai hak naar links en LV teentik naast RV, RV draai tenen naar links en LV haktik naast RV   

3    +     4  RV draai hak naar links en LV teentik naast RV, LV schop schuin links voor 

5  t/m  8   LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV stap gekruist over RV, rust 

 

17 t/m 24  extented hookcombination 

1  t/m  4   RV haktik voor, RV kruis voor LB, RV haktik voor, RV til hak zij waards omhoog 

5  t/m  8   RV haktik voor, RV til hak zij waards omhoog, RV haktik voor, RV kruis voor LB 

 

25 t/m 28  lockstep, step fwd, hold 

1  t/m  4   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, rust 

 

29 t/m 36  extented hookcombination 

1  t/m  4   LV haktik voor, LV kruis voor RB, LV haktik voor, LV til hak zij waards omhoog 

5  t/m  8   LV haktik voor, LV til hak zij waards omhoog, LV haktik voor, LV kruis voor RB 

 

37 t/m 40  lockstep, step fwd, hold 

1  t/m  4   LV stap voor, RV stap gekruist (lock) achter LV, LV stap voor, rust 

 

Vervolg op blad 2 

 

 

 

 



 

41 t/m 48  step bkw, hitch with slap, ½  turn right with hitch and slap, ¼ turn hitch with slap, ¼ turn with hitch  

and slap 

1    +     2  RV stap achter, LV til knie op en sla met LH op linker bovenbeen 

3    +     4  LV stap ½ rechtsom achter, RV til knie op en sla met RH op rechter bovenbeen 

5    +     6  RV stap ¼ rechtsom, LV til knie omhoog en sla met LH op linker bovenbeen 

7    +     8  LV stap ½ rechtom achter, RV til knie omhoog en sla met RH op rechter bovenbeen  

 

49 t/m 56  half montereyturn right, montereyturn right 

1  t/m  4   RV teentik opzij, draai op LV ¼ rechtsom en RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

5  t/m  8   RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom en RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 

 

57 t/m 64  traveling heel and toe swivels, heel touch fwd (right and left) 

1    +     2  RV+LV draai hakken naar rechts, RV+LV draai tenen naar rechts 

3    +     4  RV+LV draai hakken naar rechts, LV haktik voor 

5    +     6  LV+RV draai hakken naar links, LV+RV draai tenen naar links 

7    +     8  LV+RV draai hakken naar links, RV haktik voor 

 

Begin opnieuw 

 

 

 

Aangesloten bij  St.dcwd 
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