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Algemeen 

 

 

Vincent Dancer is een jonge 

wijnproducent van de nieuwe generatie 

wijnbouwers en zijn domein is sedert 

1996 gevestigd te Chassagne-

Montrachet in de Côte de Beaune. Hij 

erfde wijngaarden van familie langs 

moeders zijde te Meursault en langs 

vaders zijde te Chassagne. Vincent 

bewerkt iets minder dan 5 ha 

wijngaarden, nl  4,73 ha verspreid over 

volgende gemeenten: 

- Chassagne: 1 ha 67 a, inclusief 

het bijzondere perceel van 

Chassagne-Montrachet 

- Meursault: 1 ha 26 a 

- Pommard: 1ha 80 a 

Bij de start van het domein in 1996 bedroeg de productie 4.000 flessen, waarvan Vincent het 

overgrote deel verkocht aan de groothandel. Het bedrijf is sedertdien stelselmatig gegroeid en 

sedert 2003 is de productie opgelopen tot gemiddeld 20.000 flessen per jaar. 

 

Filosofie van het domein 
 

Geleidelijk aan is Vincent 

overgegaan naar 

biologische wijnbouw. 

Goed 10 jaar geleden is 

het wijndomein gestopt 

met het gebruik van 

herbiciden. Vincent 

schenkt bijzondere 

aandacht aan het snoeien, 

plukt handmatig en maakt 

enkel gebruik van 

natuurlijke gisten.  

De wijnen rijpen 

gedurende 12 à 18 

maanden, waarbij op 

oenologisch vlak niets 



anders wordt toegevoegd dan zwavel. Vincent gaat zorgzaam om met het gebruik van nieuwe 

eiken vaten. Het vullen van de flessen gebeurt via de zwaartekracht en sedert wijnoogst 2004 

filtert Vincent zijn wijnen niet meer, zoals ook andere topproducenten. In 2006 is hij volledig 

overgegaan van “ lutte raisonnée “ naar biologische wijnbouw. 

Hij respecteert ook zeer het terroir. Zo brengt hij een witte wijn op de markt onder de naam “ 

Tête du Clos “ en een rode onder de naam “ La Grande Borne “. Deze namen refereren naar de 

naam van de respectievelijke wijnpercelen, alhoewel deze wijnen onder de bekendere naam  “ 

Premier Cru Morgeot “ geclassificeerd mogen worden. 

 

Overzicht van de wijnen van Vincent Dancer 
 

 

Wijnen van  CHASSAGNE 

 

Witte wijnen :  

 

- Chassagne-Montrachet Village  

Afkomstig van 2 lieux-dits, Voillenots Dessus and Bergerie; wijnstokken aangeplant in 1999 en   

2001.  

- Chassagne-Montrachet  1er cru Tête du Clos (Morgeot)  

Wijnstokken aangeplant in 1954. Dit is het beste van de Morgeot-wijngaard, waarvan de 

bodem zeer kalkrijk is.  

- Chassagne-Montrachet  1er cru La Romanée 

Wijnstokken aangeplant in 1979; Vincent’s wijnstokken worden door bomen afgeschermd van 

de noordenwind, wat de wijnen meer exotische toetsen geeft. 

 

Rode wijn :  

 

- Chassagne-Montrachet 1er cru La Grande Borne (Morgeot) 

       Wijngaard aangeplant in 1984 en grenzend aan de gemeente Santenay. 

 

Wijnen van buiten  CHASSAGNE 

 

Witte wijnen :  

 

- Bourgogne 

     Wijnstokken aangeplant in 1999 in Les Magnys, in de gemeente Meursault.  

- Meursault Village Les Corbins 

     Wijnstokken aangeplant in 1979. Zware bodem van keien. 

- Meursault Village Les Grands-Charrons 

Wijnstokken dateren uit 1968. De naam betekent “ De Grote Wagens “: deze steile wijngaard  

kijkt uit over wat eens één van de belangrijkste handelswegen was, waar vroeger met grote 

paardenwagens gereden werd. De bodem is hier fijner dan deze van Les Corbins en met 

minder keien. 

- Meursault 1er cru Les Perrières 

      Wijnstokken van 1963. 

- Chevalier Montrachet Grand Cru 

      Wijnstokken aangeplant in 1952. 

 

Rode wijnen :  



 

- Bourgogne Vieilles Vignes 

      Wijnstokken aangeplant in 1950 te La Taupe in Pommard. 

- Pommard Village Les Perrières 

      Wijnstokken aangeplant in 1953. 

- Pommard 1er cru Les Pézerolles 

      Wijnstokken aangeplant in 1979 op de helling boven Epenots 

- Beaune 1er cru Les Montrevenots 

      Wijnstokken door Vincent zelf aangeplant in 1996. 

 

 

 

 


