
DDDOOONNN’’’TTT   MMMAAAKKKEEE   MMMEEE   SSSUUUFFFFFFEEERRR   
Beschrijving: 2 wall line dance                      Nivo: advanced                       Dansnummer: 555 
Muziek: “Suffer”, Charlie Puth                        
Choreografie: Jose Miguel Belloque Vane, Sebastian Holtland, Roy Verdonk      
 
Intro: 24 tellen 
 
Sway l,r 
1 – 3 LV stap opzij, zwaai heup naar links  
4 – 6 zwaai heup naar rechts 
 
¼ Turn, ½ turn, back, big step back, 
drag, hold 2x 
7    LV draai ¼ linksom, stap voor 
8    RV draai ½ linksom, stap achter (3:00) 
9    LV stap achter 
 
10  RV grote stap achter 
11- 12  LV sleep bij 
 
Rock back, hold 
13 – 15  LV rock achter 
 
16 – 18 RV gewicht terug 
 
Ful turn (traveling fwd), check fwd, hold 
19  LV stap voor 
20  RV draai ½ linksom, stap achter  
21  LV draai ½ linksom, stap voor 
 
22 – 24 RV (check) rock voor 
 
Replace, sweep, sailor step 
25 – 27 LV stap achter, RV zwaai rond 
 
28  RV kruis achter 
29  LV stapje opzij 
30  RV stapje opzij 
 
Replace, sweep, behind- side- cross 
31 – 33 LV stap achter, RV zwaai rond  
 
35  RV kruis achter 
35  LV stap opzij 
36  RV kruis over 
 
Sway l,r 
37 – 39 LV stap opzij, zwaai heup naar links 
 
40 – 42 zwaai heupen naar rechts 
 
Twinkle ½ turn, twinkle 5/8 turn 
43  LV kruis over 
44  RV draai ¼ linksom, stap achter 
45  LV draai ¼ linksom, stap opzij (9:00) 
 
46  RV kruis over 
47  LV draai ¼ rechtsom, stap achter  
48  RV draai ¼ rechtsom, stap opzij en draai 
      naar diagonaal (4:30)  
 
Check fwd, hold 2x, step back 3x 
49 – 51 LV (check) rock voor 
 
52  RV stap achter 
53  LV stap achter 
54  RV stap achter 
 
 
 
 
 

 
 
 
Full turn (traveling back), step back l,r, ½ turn, 
step fwd 
55  LV draai ½ linksom, stap voor 
56  RV draai ½ linksom, stap achter 
57  LV stap achter 
 
58  RV stap achter 
59  LV draai ½ linksom, stap voor (10:30) 
60  RV stap voor 
 
Check fwd, hold 2x, recover, hold 2x 
61 – 63 LV (check) rock voor  
 
64 – 66 RV gewicht terug 
 
Step fwd, sweep 3/8 turn, cross sailor step (trav. Fwd) 
67  LV stap voor 
68 – 69 RV draai 3/8 linksom, zwaai rond (6:00) 
 
70  RV kruis over 
71  LV stapje  opzij (iets naar voor) 
72  RV stapje opzij (iets naar voor) 
 
Step fwd, sweep 3/8 turn, cross sailor step 
73  LV stap voor 
74 – 75 RV zwaai rond  
 
76  RV kruis over 
77  LV draai 3/8 rechtsom, stapje opzij (10:30)  
78  RV stapje opzij 
 
Step fwd, hold 2x, touch, hold 2x 
79 – 81 LV stap voor 
 
82 – 84 RV tik tenen naast 
 
Twinkle back r,l (on diagonal) 
85  RV kruis achter 
86  LV stap opzij 
87  RV draai ¼ linksom, stap achter 
 
88  LV kruis achter 
89  RV stap opzij 
90  LV draai ¼ rechtsom, stap achter 
 
Step back, ½ turn, hold, 7/8 platform turn 
91  RV stap achter 
92 – 93 RV draai ½ linksom (4:30) 
 
94 LV stap voor 
95 – 96 LV draai 7/8 linksom, RV sluit (6:00)   
 
begin opnieuw 
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