
You’re The Reason 
 

Choreografie: Tonnie Vos Muziek: Back In Love Again 
Soort dans: 4 muurs linedans Artiest: Sean McAloon &Lisa Stanley 
Niveau: Intermediate   
Tellen: 64    
 
 
Intro 32 tellen 
 

 

Kick fwd kick diagonal  tripple step 2x r l Cross rock chasse  cross rock chasse ¼ l 
1-2 Rv schop voor schop R diagonaal voor 1-2 Rv kruis over Lv gewicht terug op Lv 
3&4 Tripple op de plaats rlr 3&4 Rv stap r  Lv sluit naast rv  Rv stap R 
5-6 Lv schop voor schop L diagonaal voor 5-6 Lv kruis over Rv gewicht terug op Lv 
7&8 Tripple op de plaats lrl 7&8 Lv stap l Rv sluit naast Lv, Lv ¼ linksom 
    
    
Rock fwd ½ shuffle turn r ¼ pivot r cross  ¼ pivot l heel switches  r l   
shuffle ¼ pivot l heel switches  r l 
1-2 Rv rock voor gewicht terug op Lv 1-2 Rv stap voor  rv+lv ¼ linksom 
3&4 Rv ¼ rechtsom Lv stap naast Rv  3& Rv hak voor, Rv sluit naast Lv   
 Rv ¼ rechtsom 4& Lv hak voor  Lv sluit naast Rv 
5-6 Lv stap voor lv+rv ¼ rechtsom 5-6 Rv stap voor  rv+lv ¼ linksom 
7&8 Lv kruis over rv  Rv stap R opzij  7& Rv hak voor, Rv sluit naast Lv   
 Lv kruis over rv   87 Lv hak voor  Lv sluit naast Rv 
 

Step touch r-l  shuffle diagonal fwd r l Rock fwd shuffle ½ turn r fwd hold & fwd touch 
1-2 Rv stap rechts Lv tik naast Rv 1-2 Rv rock voor gewicht terug op Lv 
3-4 Lv stap links Rv tik naast Lv  *  3&4 Rv ¼ rechtsom Lv stap naast Rv  
5&6 Rv 1/8 voor Lv naast rv  Rv stap voor  Rv ¼ rechtsom 
7&8 Lv 1/8 voor Rv naast Lv, Lv stap voor 5-6& Lv stap voor rust Rv naast Lv 
  7-8 Lv stap voor Rv tik naast 
 

R Jazzbox l scuff L jazzbox r scuff Rocking chair hips r l r l 
1-2 Rv kruis over Lv, Lv stap achter 1-2 Rv rock voor gewicht terug op Lv 
3-4 Rv stap R opzij Lv veeg hak voor 3-4 Rv rock achter gewicht terug op Lv ** 
5-6 Lv kruis over rv Rv stap achter 5-6 Zwaai heupen opzij R L 
7-8 Lv stap L opzij Rv veeg hak voor 7-8 Zwaai heupen opzij R L 
 
 
 

   

Restarts  *4
de

 muur na 20 tellen           ** 6de muur na 60 tellen 

Finish   7
de

 muur na 56 tellen (eind 7
de

 blok) Rv rock voor gewicht terug op lv draai hierbij ¼ rechtsom 

Note Dans de eerste 4 Muren op (12) & (6)  / Daarna Dans je de Muren op (3) & (9) 


