
If You Need Me…, Call me 
Choreografie : JOJO Team (Joke Mozes & John Warnars) April 2020.  
Soort Dans    : 2 wall line dance     
Niveau          : High Intermediate   
Tellen           : 32 - 91 bpm - intro 16 tellen (slow). 
Info           : No tags/restarts. De dans start op het woord “If  you NEED me”   
Muziek         : After All - If you need me. 
Website        : www.theflyingbirdscountrydancers.com    
Email           : jbcmozes@home.nl / johnwarnars@gmail.com 
 
L Side step, Sailor step, Cross behind, ¼ R fwd, 
2 Steps back, Coaster Cross,, Scissor step; 
1 LV stap links opzij 
2 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap iets links opzij 
3 RV stap iets rechts opzij 
4 LV stap gekruist achter RV 
& RV ¼ draai rechtsom [3], stap voor 
a LV stap achter 
5 RV stap achter 
6 LV stap achter 
& RV stap/sluit naast LV 
7 LV stap gekruist over RV 
8 RV stap rechts opzij 
& LV stap/sluit naast RV 
a RV stap gekruist over LV 
 
L Side step, Cross behind, Side step, Cross Rock, 
Recover, R Side step, Across step, 
¼ L Back & Sweep, Cross behind, Side step, 
Across step & Sweep, Across step, Side step, 
Cross behind; 
1 LV grote pas links opzij 
2 RV stap gekruist achter LV 
& LV stap links opzij 
3 RV rock gekruist over LV 
4 LV gewicht terug 
& RV stap rechts opzij 
a LV stap gekruist over RV 
5 RV ¼ draai linksom [12], stap achter 
  en  LV sweep naar achter 
6 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap iets rechts opzij 
7 LV stap gekruist over RV 
  en RV sweep naar voor 
8 RV stap gekruist over LV 
& LV stap iets links opzij 
a RV stap gekruist achter LV 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rock/Lunge L Side, ¼ R Recover, ¼ R Side step, 
¼ R Step back, Coaster Cross, Side step, 
Sailor Step, Sailor Step ¼ L; 
1 LV rock links opzij (Lunge)  
2 RV ¼ draai rechtsom [3], gewicht terug 
& LV ¼ draai rechtsom [6], stap links opzij 
3 RV  ¼ draai rechtsom [9], stap achter 
4 LV stap naar achter 
& RV stap/sluit naast LV 
a LV stap gekruist over RV 
5 RV stap rechts opzij 
6 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap iets rechts opzij 
7 LV stap iets links opzij 
8 RV stap gekruist achter LV 
& LV ¼ draai linksom [6], stap voor 
a RV stap iets rechts opzij 
 
Cross Rock back, Recover, ¼ R back , 
Back & Sweep, Sailor cross ¼ L, Side step & Drag, 
Cross behind, Side step, Cross Rock, Recover, 
Side step, Across step; 
1 LV rock gekruist achter RV 
2 RV gewicht terug 
& LV ¼ draai rechtsom [9], stap achter 
3 RV stap achter en LV sweep naar achter 
4 LV stap gekruist achter 
& RV stap iets rechts opzij 
a LV ¼ draai linksom [6], 

stap gekruist over RV 
5 RV grote pas rechts opzij, LV sleep bij 
6 LV stap gekruist achter RV 
& RV stap iets rechts opzij 
7 LV rock gekruist over RV 
8 RV gewicht terug 
& LV stap iets links opzij 
a RV stap gekruist over LV 
 
1 LV begin opnieuw… 
 
Einde dans, in de 6de muur,  op tel 5 van 4de blok! 
(1, 2&3, break…, 4 & a 5, op de txt; where i belong) 
  


