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IJmuiden ■ ,,O dat…’’, reageert
Roos op een vragende blik richting
de kousenvoet van haar zus. ,,Suus
heeft haar schoen even ingezet om
de deur open te houden, anders valt
die steeds dicht. We shoppen die er
later wel weer uit. Je moet een beetje
kunnen improviseren.’’ 

En dan, met een blik op de app:
,,Ik geloof dat we hem hebben,
Suus!’’

Een kleine twee jaar bestaat het in
Beverwijk gevestigde bedrijf 360
Superview. Het idee om virtuele
rondleidingen te gaan maken, ont-
stond kort na de uitbraak van coro-
na in Nederland. Toen zo’n beetje al-
les stil kwam te liggen. Ook EMB
Audio Visuals, het bedrijf van Su-
sanne en haar echtgenoot Eric Beek-
man, kwam tot stilstand. Terwijl
Nederland met de rest van de wereld
in versneld tempo kennis maakte
met Teams- en Zoomvergaderin-
gen, besloten Susanne en haar zus
Roos wat noodgedwongen dicht zat
virtueel te ontsluiten.

Twee jaar later is een indrukwek-
kend lijstje gebouwen dankzij 360

Superview vanachter de pc, laptop,
tablet en zelfs een mobieltje virtueel
door te wandelen. Museum Kenne-
merland, het Nova College, Bier-
brouwerij Noord-Holland, de Duit-
se bunkers in Wijk aan Zee, land-
goed Duin en Kruidberg, Heliomare
opleidingen en nog tal van andere. 

,,Het is nu wel duidelijk dat dit
geen tijdelijk project meer voor ons
is’’, zegt Susanne. ,,De behoefte aan
dit soort tours is een blijvertje. We
richten ons nu onder meer op scho-
len. Zo’n tour is een mooie aanvul-
ling op de traditionele kennisma-
kingsdagen, maar kan ook breder
worden gebruikt.’’

Tour
Dat zag de schoolleiding van het
Maritiem College IJmuiden dus
ook. De tour die Susanne en Roos
maken, richt zich op de Ms Maxima,
het opleidingsschip van de richting
Rijn-, binnen- en kustvaart van de
school. Met een diploma heb je au-
tomatisch je bevoegdheid ’Matroos
Binnenvaart’.

De school presenteert zich het he-
le jaar door op tal van evenementen,
waaronder de Havendagen en de
Techniekdagen. Het schip kan
straks op deze dagen virtueel ook
mee. Maar er is meer.

Guido Kapteijn is docent mari-
tiem en techniek. ,,De beelden van
bijvoorbeeld de machinekamer kan
ik straks ook goed gebruiken tijdens
de lessen in het vaste gebouw. Daar-
mee kan ik leerlingen alvast vooruit
laten werken. Het is meer dan alleen
promotie van de school.’’

Reza
Dat het Maritiem College en 360 Su-
perview elkaar vonden, is niet hele-
maal toevallig. Roos’ dochter Reza
rondde vorig jaar haar opleiding aan
de school af. Ze bereidt zich nu voor
op een vervolgopleiding logistiek
havenmanagement. De kans om
dagje terug te zijn op de Maxima
grijpt ze graag aan. ,,Ik heb een leu-
ke tijd hier gehad. We zijn onder
meer naar Antwerpen geweest. Ik
heb daar zelf dit schip aangelegd.
Dat ging eigenlijk meteen wel goed.
Maar je wordt ook goed begeleid. En
meneer Kapteijn is gewoon een heel
goeie leraar.’’

Zo worden gedurende de oplei-
ding een aantal meerdaagse trips ge-
maakt om het vak in de praktijk te
leren: onder meer op de Rijn en op
de route Amsterdam-Rotterdam-
Antwerpen. De Maxima beschikt
daarvoor over een dubbele bestu-
ring: voor leerling én docent. Mari-

tiem College IJmuiden deelt het
schip met de Maritieme Academie
Harlingen. In de gezamenlijke vloot
zit verder nog tankduwbak Prinses
Amalia, die aan de Maxima gekop-
peld kaan worden, de Ms. Emeli en
het kleine opleidingsschip Union,
dat veelal in Spaarndam ligt.

De Maxima heeft een lengte van
56 meter en is 8 meter breed. Het
schip werd in 2007 gebouwd door
scheepsbouwer Severnav aan de Do-

nau in Roemenië en afgebouwd bij
Smits BV in Capelle aan de IJssel.
Tijdens de Sneekweek van 2016 werd
de Maxima uitgeroepen tot ’Schip
van het Jaar’.

Met gids
,,Als we straks alle opnamen heb-
ben, begint ons werk eigenlijk pas

echt’’, vertelt Susanne. ,,Dan gaan
we een en ander aan elkaar zetten. In
overleg met de school kijken we dan
wat we verder nog willen toevoegen.
Je kunt ontzettend veel informatie
kwijt. Het is in die zin een rondlei-
ding mét gids. Wanneer deze te be-
kijken zal zijn? Eind april zeker
wel.’’

Maar niet zonder opnamen van
het kloppende hart van het schip ui-
teraard. 

Benedendeks klinkt en ruikt het
even intens als je van een machine-
kamer van een fors binnenschip
mag verwachten. De bolle lens van
de 360-gradencamera heeft daar
geen zintuigen voor. Die kijkt alleen

maar. Rondom registrerend voor
het publiek van straks. 

Roos: ,,Staat íe goed zo?’’ Suus:
,,Lijkt me wel. Pakken we straks die
kant daar. Klaar?’’ Roos: ,,Klaar.’’

Weggedoken achter een kast vol
apparatuur en meters schuilt het ge-
zelschap tot het oog is uitgekeken.
,,We hebben ’m!’’ 
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Met het bolle oog
virtueel aan boord
van Ms Maxima 

Terwijl de 360-gradencamera zijn werk doet in een van de slaaphut-
ten van opleidingsschip Maxima, stelt de tweekoppige opnameploeg
zich verdekt op in de gang. Het is nu vooral zaak zelf buiten beeld te
blijven. Roos Meeuwissen staat achter haar mobieltje met bedie-
nings-app aan de ene kant van de deur, haar zus Susanne aan de an-
dere zijde. Opvallend: Susanne heeft maar één schoen aan.

Richard Stekelenburg
r.stekelenburg@mediahuis.nl

Op de voorplecht met dochter en oud-leerling Reza en docent Guido Kapteijn.

De hal met de slaaphutten. Kijkje in de keuken.

Ms Maxima: 56 meter lang

Susanne en Roos Meeuwissen maken opnamen in het kloppend hart van het schip. FOTO’S RICHARD STEKELENBURG

•i
Aan boord
De virtuele tour op de Maxima
die nu in de maak is, is een van
de inmiddels vele 360graden
tours die het bedrijf van de
zussen Susanne en Roos
Meeuwissen maakte. Een deel
daarvan is ook te zien op hun
eigen hun website:
www.360superview.nl

❜❜Beelden om
kennis te maken
maar ook voor

in de lessen van
vakdocent

Guido Kapteijn

❜❜Zonder een
voet aan boord

te zetten kan
straks iedereen

het schip in


