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You Need Me, To Love You 

Choreografie : Peth Colida 
Type dans : 2 Wall Line Dance; Intermediate; 32 Counts + Reverse; 120 BPM 
Muziek : The Bellamy Brothers  -  Sugar Daddy 
Bron : LSCD 

Side step, touch, shuffle forward, rock 

forward, recover, ½ turn right, touch. 
1-2 RV stap opzij, LV tik naast RV 

3&4 shuffle voor L,R,L 

5-6 RV rock voor, LV gewicht terug 

7-8 Draai ½ rechtsom en RV stap voor, 
LV tik naast RV 

  

Chasse left, cross rock, recover, ¼ 

turn right, touch, shuffle forward. 
1&2 LV stap opzij, RV sluit naast LV, LV 

stap opzij 

3-4 RV kruis voor LV, LV gewicht terug 

5-6 Draai ¼ rechtsom en RV stap voor, 
LV tik naast RV 

7&8 Shuffle voor L,R,L 

  

Rock forward, recover, shuffle ½ turn 
right, pivot ½ turn right, shuffle ½ 

turn right. 

1-2 RV rock voor, LV gewicht terug 

3&4 Maak ½ draai rechtsom R,L,R 

5-6 LV stap voor, Draai ½ rechtsom 
7&8 Maak ½ draai rechtsom L,R,L 

  

Step back, hook & click fingers, 

shuffle forward, rock forward, 
recover, ¼ turn right, touch. 

1-2 RV stap achter, LV kruis voor rechter 

been en klik vingers 

3&4 Shuffle voor L,R,L 
5-6 RV rock voor, LV gewicht terug 

7-8 Draai ¼ rechtsom en RV stap opzij, 

LV tik naast RV (6.00) 

  
Side step, touch, shuffle forward, rock 

forward, recover, ½ turn left, touch. 

1-2 LV stap opzij, RV tik naast 

3&4 Shuffle voor R,L,R 
5-6 LV rock voor, RV gewicht terug 

7-8 Draai ½ linksom en LV stap voor, RV 

tik naast LV 

Chasse right, cross rock, recover, ¼ turn 

left, touch, shuffle forward. 
1&2 RV stap opzij, LV sluit naast RV, RV stap 

opzij 

3-4 LV kruis voor RV, RV gewicht terug 

5-6 Draai ½ linksom en LV stap voor, RV tik 
naast LV 

7&8 shuffle  voor R,L,R 

  

Rock forward, recover, shuffle ½ turn left, 
pivot ½ turn left, shuffle ½ turn left. 

1-2 LV rock voor, RV gewicht terug 

3&4 Maak ½ draai linksom L,R,L 

5-6 RV stap voor, Draai ½ linksom 
7&8 Maak ½ draai linksom R,L,R 

  

Step back, hook & click fingers, shuffle 

forward, rock forward, recover, ¼ turn 
left, touch. 

1-2 LV stap achter, RV kruis voor linker been 

en klik vingers 

3&4 Shuffle voor R,L,R 

5-6 LV rock voor, RV gewicht terug 
7-8 Draai ¼ linksom en LV stap opzij, RV tik 

naast LV (12.00) 


