
 
 

You Got Away 

Choreograaf : Niels Poulsen 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 64 
Muziek : You Got Away by Ann Tayler 

Step, touch behind, step back, kick R,  
back lock step, hold 
1. RV stap voor 
2. LV tik teen achter RV 
3. LV stap achter 
4. RV schop naar voor 
 
5. RV stap achter 
6. LV kruis voor RV 
7. RV stap achter 
8.   rust 

Back rock step, ½ turn R, hold, 
back rock step, ¼ turn L side step, hold 
1. LV stap achter 
2. RV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
4.   rust (6:00) 
 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, RV stap opzij 
8.   rust (3:00) 

Behind, side, cross, hold, side rock  
¼ turn L, step fwd, hold 
1. LV kruis achter RV 
2. RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
4.   rust 
 
5. RV stap opzij 
6.   ¼ draai linksom, gewicht op LV 
7. RV stap voor 
8.   rust (12:00) 

Diagonal steps (L-R), touch together with 
clap, lock step fwd, scuff 
1. LV stap diagonaal L-voor 
2. RV tik teen naast LV en klap 
3. RV stap diagonaal R-voor 
4. LV tik teen naast RV en klap 

*** Tag & Restart *** 

5. LV stap voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap voor 
8. RV schuif hak over vloer 

R Vine, heel touch, side step, touch twist R 
heel, side step, touch twist L heel 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3. RV stap opzij 
4. LV tik hiel diagonaal links voor 
 
5. LV stap opzij 
6. RV tik naast LV twist hiel naar binnen 
7. RV stap opzij 
8. LV tik naast RV twist hiel naar binnen 
 

L Vine, heel touch, side step, touch twist L 
heel, side step, touch twist R heel 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
3. LV stap opzij 
4. RV tik hiel diagonaal rechts voor 
 
5. RV stap opzij 
6. LV tik naast RV twist hiel naar binnen 
7. LV stap opzij 
8. RV tik naast LV twist hiel naar binnen 

Scissor step, hold, L vine ¼ turn, hold 
1. RV stap opzij 
2. LV stap achter RV 
3. RV kruis over LV 
4.   rust 
 
5. LV stap opzij 
6. RV kruis achter LV 
7.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
8.   rust (9:00) 

Step, ¼ turn L, cross, hold, stomp, R swivel 
heel toe next to L 
1. RV stap voor 
2.   ¼ draai linksom, gewicht op LV 
3. RV kruis over LV 
4.   Rust 
5. LV stamp opzij 
6. RV draai hiel naar links 
7. RV draai teen naar links 
8. RV draai hiel naar links, gewicht op LV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Tag & Restart: Op muur 7 na 28 tellen, doe je 

volgende tellen en begin opnieuw. 
1. LV stap voor 
2.   rust 
3.   rust 
4.   rust 
 
Ending: Start muur 9 en doe de eerste 8 tellen.  

Verander de volgende passen: 
½ turn shuffle L, stomp R fwd (12:00) 
 


