
VoetbalVereniging Voorzien 

Van Wi-Fi met engenius eaP350 

Voetbalvereniging O.V.S. Oudewater is een actieve vereniging met meer dan 400 leden 
en vrijwilligers. Naast de gebruikelijke trainingen en wedstrijden worden er doorde-
weeks ook vele andere activiteiten georganiseerd, waardoor het een belangrijke rol 
speelt in de stad Oudewater. Zo is er op het complex ook een buitenschoolse opvang 
actief waarbij kinderen kunnen sporten in hun vrije tijd. 

Mede door het hoge aantal aanwezigen op het complex werd de voetbalvereniging 
geconfronteerd met een groeiende vraag naar Wi-Fi. Deze vraag kwam zowel vanuit 
de verschillende organisaties op het complex, als vanuit de leden en bezoekers die 
via Wi-Fi hun mobiele dataverkeer willen offloaden om zo kosten te besparen. Een van 
de drijvers hierachter is de introductie van de Voetbal.nl app van de KNVB, waarop 
men standen, uitslagen en programma’s van het amateurvoetbal in Nederland kan 
terugvinden. Om alle gebruikers op het complex overal van Wi-Fi te kunnen voorzien 
zocht O.V.S. naar een Wi-Fi oplossing met voldoende dekking voor de kantine, de 
kleedkamers en op het terras.

De EAP350 beschikt over een uitzendvermogen van 29dBm en een ongekend hoge 
ontvangst gevoeligheid. Dit resulteert in een groot bereik, hoge doorvoer snelheden 
en dus een stabiele netwerk omgeving. Hierdoor zorgt het voor een lagere invester-
ing, doordat er op locatie minder access points nodig zijn om de benodigde dekking 
te realiseren. Dankzij het aantrekkelijke rookmelder model is het access point ideaal 
in te zetten in publieke omgevingen zoals sportvereniging. Met behulp van de WPA2-
encryptie en user isolation is het mogelijk om gebruikers veilig toe te laten op het 
netwerk en het verkeer van het privé-netwerk te scheiden.

“Voetbalvereniging Oudewater-OVS had al langere tijd de wens om Wi-Fi beschikbaar 
te stellen aan zijn leden en aan zijn bezoekers. Met de producten van EnGenius zijn 
we in staat om dit eenvoudig en veilig te doen”, zegt bestuurslid Jos den Held. In de 
huidige moderne tijd verloopt veel communicatie via sociale media. Informatie is dan 
direct beschikbaar, mits men een verbinding met internet heeft. Ook de KNVB doet 
al veel aan automatisering en het direct online beschikbaar stellen van informatie. 
Bezoekers van een voetbalwedstrijd willen tijdens de wedstrijd zien wat de tussen-
stand (ruststand) is van concurrerende teams. Met het aanbieden van Wi-Fi faciliteren 
wij hierin”.

BEDRIJFSPROFIEL

Voetbalvereniging o.V.s. oudewater is opg-

ericht in 1932. met 400 leden en vrijwilligers 

is o.V.s. een actieve club waarin o.a. ook 

een buitenschoolse opvang gevestigd is.

UITDAGINGEN

 ▪ indoor en outdoor dekking

 ▪ oppervlakte van 600 m²

 ▪ Veel gebruikers

OPLOSSING

 ▪ 2x de engenius eaP-350 29dbm 

rookmelder indoor access point

VOORDELEN

 ▪ Dekking in kantine, kleedkamers en 

terras 

 ▪ eenvoudig te installeren

 ▪ Hoge snelheid voor gebruikers

“Voetbalvereniging Oudewater-OVS 

had al langere tijd de wens om Wi-Fi 

beschikbaar te stellen aan zijn leden en 

aan zijn bezoekers. Met de producten 

van EnGenius zijn we in staat om dit 

eenvoudig en veilig te doen.”  - Jos den 

Held, bestuurslid O.V.S. Oudewater
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