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Hudson 260

V

erleden jaar tijdens de proefvaart met de Hudson 26

niseerde BMW motor van Yanmar – de
6BYZ260 – met intercooler en turbocharger,

kondigde bouwer Menken Maritiem al aan dat er een

die bij 4000 toeren 260 pk produceert. Er

versie zou komen met een zwaardere motor. De Hudson 260

wordt een enorme partij koele lucht de verbrandingskamers ingejaagd die zorgen

heeft maar liefst 260 pk in een BMW verpakking en wij heb -

voor een trekkracht die bijna verboden zou

ben ervan genoten op de Westeinder plassen.

moeten worden. Hoewel, door de common
rail techniek komt er geen spoortje rook uit

tekst & foto’s Henry E. Neeter de uitlaat en is het dieselverbruik minimaal

Het was pure lol om de gashandel naar
voren te duwen en de toch bijna drie ton
wegende kajuitsloep met een diep gebrom
naar een snelheid van bijna 25 knopen te
voelen optrekken. Alsof je in een BMW zit.
En dat zit je ook. Maar dan een BMW die
vaart. Want dit door de Amerikaanse lobsterboten geïnspireerde ontwerp van
Martin Jager is uitgerust met een gemari-
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bochten gedraaid, waarbij we de boot
dwars op z'n eigen hekgolf lieten komen,
maar van enig koersverlies was geen sprake. Ook was er maar weinig rol te bespeuren, wat sterk bijdraagt aan het comfort
van deze luxe boot. Het dashboard is zeer
uitgebreid en ontvangt al zijn gegevens

kan worden. Verder vinden we een afsluit-

vanuit een CANbus, zoals we dat ook

baar toilet, was-, koel- en kookgelegenheid

moderne auto's tegenkomen. Het is dan

en twee comfortabele slaapplaatsen in de

ook allemaal BMW techniek wat de klok

voorpunt. En overal zeewaterbestendig

slaat.

roestvrij staal. De stuurconsole staat tamelijk ver naar achteren en dat schept ruimte
in het midden van de boot voor 8 mensen
om comfortabel te zitten. De boot kan geleverd worden in 26 kleuren.
De Hudson 260, die 8 meter lang en 2.65 m.
breed is, kun je in alle comfort varen als
een luxe sloep in grachten en vaarten,

De verdere uitvoering is zoals we van

maar als je zin hebt kun je er ook achter

Menken gewend zijn. De schepen worden

waterskiën of boarden. In de luxe uitvoe-

in Sri Lanka gebouwd in een constante

ring, zoals wij die hebben gevaren, kost het

omgevingstemperatuur en hebben een

schip bijna €150,000, standaard – maar wel

Lloyds romp certificaat. Tevens wordt toe-

met een 260 pk - wordt het geleverd voor

voor een motor in die klasse. Bij 3600 toe-

gezien op herplant van het massieve teak

€130,000.

ren, goed voor een kruissnelheid van rond

dat goed gedroogd is en spanningsvrij

16 knopen, produceert deze motor toch nog

wordt gemonteerd omdat er uit grote delen

liefst 198 Pk.

op maat gezaagd wordt. Dat teak ligt ook

Het schip ligt als een huis op het water. We

op de open achterspiegel die als opstap-

hebben met volle snelheid een aantal flinke

punt, maar ook als zwemplatform gebruikt
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