
Much Too Young 
 
Country  :Two wall line dance 
Choreografie  :Gary Lafferty 
Muziek   :Much Too Young  -  Garth Brooks 
Tempo   :160 BPM 
Niveau   :1-2 
Tellen   :64

 
Note;    Let op!!! De dans start 8 tellen nadat hij zingt ”I gotta ride in Denver tomorrow  
                                            night” (als de drums erbij komen) 

 
 
1  t/m   8   walk fwd, pivotturn left, step fwd, hold 
1  t/m   4   RV stap voor, rust, LV stap voor, rust 
5  t/m   8   RV stap voor, RV + LV draai ½ linksom, RV stap voor, rust 
 
9  t/m  16   toetouch fwd, tog. heeltouch fwd, lift, slow coastercross, hold 
1  t/m   4   LV teentik voor, LV sluit aan, RV haktik voor, RV knie hoog 
5  t/m   8   RV stap achter, LV sluit aan, RV stap gekruist over LV, rust 
 
17 t/m 24   siderock, across, hold, rhythmsteps 
1  t/m   4   LV stap links opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 
5  t/m   8   RV stap rechts opzij, LV teentik naast RV, LV stap links opzij, RV teentik naast LV 
 
25 t/m 32   boxsteps 
1  t/m   4   RV stap rechts opzij, LV sluit aan, RV stap achter, rust 
5  t/m   8   LV stap links opzij, RV sluit aan, LV stap voor, rust 
 
33 t/m 40   toestrut fwd, toestrut in ½ turn right, rockstep bkw, step fwd, hold 
1    +     2   RV stap voor op bal v. voet, RV zet hak neer 
3    +     4   draai op RV ½ rechtsom en LV stap achter op bal v. voet, LV zet hak neer 
5  t/m   8   RV stap achter, rock terug op LV, RV stap voor, rust 
 
41 t/m 48   toestrut fwd, toestrut in ½ turn left, rockstep bkw, step fwd, hold  
1    +     2   LV stap voor op bal v. voet, LV zet hak neer 
3    +     4   draai op LV ½ linksom en RV stap achter op bal v. voet, RV zet hak neer 
5  t/m   8   LV stap achter, rock terug op RV, LV stap voor, rust 
 
49 t/m 56   montereyturn right end with a touch, slow coasterstep, hold 
1    +     2   RV teentik rechts opzij, draai op LV ½ rechtsom en RV sluit aan 
3    +     4   LV teentik links opzij, LV teentik naast RV 
5  t/m   8   LV stap achter, RV sluit aan, LV stap voor, rust 
 
57 t/m 64   lockstep fwd, step fwd, brush fwd, rockstep fwd, ½ turn left in step fwd, hold 
1  t/m   4   RV stap voor, LV stap gekruist (lock) achter RV, RV stap voor, LV brush naar voor 
5  t/m   8   LV stap voor, rock terug op RV, draai op RV ½ linksom en LV stap voor, rust  
 
Begin opnieuw 
 

www.appaloosadancers.nl 

http://www.appaloosadancers.nl/

