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Samenvatting 
 
Op zondag 2 augustus 2020 hebben wij helaas te maken 
gehad met een grootschalige verstoring op één van onze 
cloudplatforms (AMS03 in Amsterdam Zuid-Oost). 
Door middel van dit incident report informeren we graag over 
de impact, oorzaak en genomen maatregelen. 
 
 
Vroeg in de ochtend van zondag 2 augustus 2020 zijn er problemen 
ontstaan in de stroomvoorziening waardoor het gehele cloudplatform 
onbereikbaar werd. Onze cloudbeheerder heeft na meerdere pogingen 
eindelijk contact gekregen met de leverancier van het datacenter die 
verantwoordelijk is voor de stroom, namelijk Equinix (nader genoemd 
sitemanager). De sitemanager heeft op locatie niets bijzonders kunnen 
constateren. Om die reden zijn alle servers weer opgestart, maar na een 
kwartier á half uur gingen er meerdere servers offline.  
Onze serverbeheerder heeft nogmaals meerdere keren geprobeerd contact 
te krijgen met de sitemanager, maar dat is niet gelukt en om die reden is 
gekozen om de server gefaseerd op te starten. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
alle servers weer rond 15.00 uur online waren. 
 
 
Onderliggende oorzaak 
 
Na meerdere moeizame contacten en onderzoeken tussen onze 
cloudbeheerder en de sitemanager blijkt dat van één powerbar alle twee de 
zekeringen kapot zijn en dat van de andere power bar er één stuk is. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de servers offline zijn geraakt. Een hoogst 
ongebruikelijke situatie, omdat servers op twee gescheiden stroomcircuits 
zijn aangesloten. 
Onze cloudbeheerder is met de sitemanager verder aan het onderzoeken 
hoe ze de ontstane situatie kunnen verhelpen zodat alles volgens normale 
staven weer actief is. 
 
Na alle ontstane perikelen, zowel op contact/communicatie als onderzoek 
niveau, hebben wij besloten om ons AMS03 platform te verplaatsen naar 
een ander datacentrum. Hier komen we in een later stadium op terug. 
 
 
 
 
 



 

Tijdlijn gebeurtenissen 
 
 
07u15 De monitoring meldt ons dat er veel servers 

onbereikbaar zijn. 
07u25 De storing blijkt niet door ons op te lossen en wordt 

geëscaleerd naar de cloudbeheerder. 
07u55 De serverbeheerder kan niets benaderen; vermoed 

wordt een stroomprobleem. 
08u03 Het probleem wordt geëscaleerd naar de sitemanager 

van het datacenter. 
09u00 Er worden diverse pogingen ondernomen contact te 

krijgen met het datacenter voor een status update. 
09u30 De sitemanager van het datacentrum update ons dat 

er begonnen is met het onderzoek. 
09u42 De sitemanager van het datacentrum meldt terug dat 

er problemen zijn geweest met de stroom en dat het 
opgelost is. Details ontbreken. 

09u55 De hyporvisors worden gefaseerd gestart en enkele 
servers komen weer online. 

10u05 Door de stroomonderbreking zijn er kleine problemen 
met de virtual router. Deze worden nu gefixed. 

10u28 Nadat de virtual router weer op orde is zijn de meeste 
servers weer online en bereikbaar. 

10u45 Opnieuw is er een stroomonderbreking. 
11u00 Probleem wordt opnieuw geëscaleerd naar de 

sitemanager van het datacenter. 
11u26 Het is opnieuw moeilijk contact te krijgen met de 

sitemanager en een update te krijgen. 
11u48 Bij gebrek aan informatie van de sitemanager start de 

serverbeheerder de hypervisors en de servers 
gefaseerd op, om piekbelasting in de 
stroomvoorziening te voorkomen. 

12u54 Nog steeds geen uitsluitsel over de toedracht van de 
sitemanager. De cloudbeheerder versnelt het 
opstarten van de hyporvisors en de servers omdat 
alles tot nu toe stabiel blijft. 

14u12 Op 1 hypervisor na is alles online. Veel servers zijn 
verplaatst naar een andere hyporvisor om zodoende 
1 hypervisors uit te kunnen laten om te voorkomen 
dat er een mogelijke overbelasting ontstaat. 

14u42 De laatste servers komen online en zijn weer 
bereikbaar. 

 
  



 

Uitleg platform 
 
Het cloudplatform van RealHosting is volledig redundant 
opgebouwd. De hypervisors (fysieke machines) functioneren in 
een cluster waarbij de functie kan worden overgenomen mocht 
een server defect raken of onderhoud worden gepleegd. Ook de 
storage (op basis van CEPH) is volledig redundant uitgevoerd 
op basis van N+2 waarbij meerdere schijven (SSD) of servers 
kunnen uitvallen zonder impact op het functioneren van de 
Virtual Machines. 
Alle apparatuur is meervoudig aangesloten (10gbps poorten) op 
meerdere switches zodat ook uitval van een switch en/of router 
geen probleem vormt voor de beschikbaarheid. 
 

 
 
 
 
 


