
 
 

Cuz You! 

Choreograaf : Jef Camps (April 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen : 32 
Muziek : You Belong To Me by Jim Devine 

Side toe strut, cross toe strut, scissor step 2x 
1. RV tik teen opzij 
& RV zet hak neer 
2. LV tik teen voor RV 
& LV zet hak neer 
3. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
4. RV kruis over LV 
 
5. LV tik teen opzij 
& LV zet hak neer 
6. RV tik teen voor LV 
& RV zet hak neer 
7. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
8. LV kruis over RV 

Vine with ¼ turn R, step, ¼ turn R, cross, 
side-together-fwd, step, ½ turn pivot, step 
1. RV stap opzij 
& LV kruis achter RV 
2.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (3:00) 
3. LV stap voor 
&   ¼ draai rechtsom, gewicht op RV (6:00) 
4. LV kruis over RV 
 
5. RV stap opzij 
& LV stap naast RV 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom (12:00) 
8. LV stap voor 

Rockin chair, kick, together, rock back, step-
lock-step, step, ¾ turn L, side 
1. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
2. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
3. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
4. LV stap achter 
& RV gewicht terug 
 
5. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
&   draai ¾ linksom 
8. RV stap opzij (3:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behind-side-cross, side, touch, side, touch, 
2x V-turn on heels 
1. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
2. LV kruis over RV 
3. RV stap opzij 
& LV tik teen naast RV 
4. LV stap opzij 
& RV tik teen naast LV 
 
5. RV stap diagonaal R voor op hiel 
& LV stap diagonaal L voor op hiel 
6.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
& LV stap naast RV (6:00) 
7. RV stap diagonaal R voor op hiel 
& LV stap diagonaal L voor op hiel 
8.   ¼ turn R, RV stap opzij 
& LV stap naast RV (9:00) 
 
 

Begin opnieuw 
 


