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je het beste ook standaard allebei 
ingeschakeld.

Daarna waarschuwt het program-
ma je dat het een vast IP-adres op 
je Pi instelt. Als je momenteel dhcp 
gebruikt voor de toekenning, stelt 
Pi-hole je huidige IP-adres in als vast 
adres. Voor de zekerheid ken je in 
je router het beste dit IP-adres ook 
vast toe aan het mac-adres van je 
Pi. Zo voorkom je problemen als je 
router ooit hetzelfde IP-adres aan 
een ander apparaat in je thuisnet-
werk toekent.

Tot slot krijg je de vraag of je 
de web interface van Pi-hole wilt 
instellen. Kies de standaardkeuze 

je Pi vertrekken naar domeinen op 
één van de zwarte lijsten. Maar nu 
dien je er nog voor te zorgen dat ook 
de dns-aanvragen vanaf je andere 
apparaten gefilterd worden. Dat doe 
je door voor elk van je apparaten op 
je thuisnetwerk als dns-server je Pi 
in te stellen.

Gelukkig hoef je dat niet voor elk 
van je apparaten één voor één te 
doen: dat kan eenvoudig in de instel-
lingen van de dhcp-server van je rou-
ter. Mogelijk duurt het even voordat 
al je apparaten de nieuwe dns-server 
gebruiken. De lokale dns-cache legen 
kan het proces versnellen. In Ubuntu 
doe je dat met de volgende twee 
opdrachten:

sudo /etc/init.d/dns-clean
sudo /etc/init.d/networking

force-reload

Vanaf nu zou je in het dashboard van 
Pi-hole de aanvragen en geblok-
keerde aanvragen moeten zien 
binnenkomen. Als je slechts één 

‘On’. Ook de volgende vragen om de 
webserver lighttpd te installeren 
en om dns-aanvragen te loggen, 
beantwoord je bevestigend. Voor de 
privacy modus kies je het beste ook 
de standaardoptie 0 (Show every-
thing). Die kun je achteraf altijd nog 
veranderen als je niet alle informatie 
wilt loggen.

Na de installatie toont het script 
de URL http://IP/admin waarop je 
de beheerinterface van Pi-hole in je 
webbrowser kunt vinden. Noteer 
het bijbehorende wachtwoord dat 
je nodig hebt voor het beheerdersac-
count. Je kunt op het dashboard al 
wat informatie over de dns-aanvra-
gen van de lokale machine (de Pi zelf 
waarop Pi-hole staat) zien. Klik je 
in het menu links op ‘Login’ en voer 
je het wachtwoord in, dan krijg je 
toegang tot de instellingen.

DE CLIENTS 
CONFIGUREREN
Pi-hole draait nu op je Pi en blok-
keert al dns-aanvragen die vanaf 

specifiek apparaat wilt laten filteren 
door Pi-hole, stel dan alleen op dat 
apparaat Pi-hole als dns-server in.

OVERZICHTELIJK 
DASHBOARD
In het dashboard krijg je een mooi 
overzicht met bovenaan de belang-
rijkste cijfers: het totaal aantal 
dns-aanvragen, het aantal clients, 

PI-HOLE ALS 
DHCP-SERVER
Als de dhpc-server van je router 
geen ondersteuning biedt om 
een dns-server in te stellen, 
dan kun je altijd de ingebouw-
de dhcp-server van Pi-hole 
gebruiken voor je netwerk. Die 
schakel je in Settings / DHCP 
in. Schakel dan wel eerst de 
dhcp-server van je router uit, 
want anders conflicteren beide 
met elkaar.

  De 
blacklists 
bepalen 
welke 
domeinen 
Pi-hole 
blokkeert.

  Na de 
installatie 
gebeurt 
het beheer 
van Pi-hole 
via de web 
interface.

Het leuke aan 
Pi-hole is dat er 
een hele levendige 
community rond  
 is ontstaan

32-35 PIHOLE.indd   33 01-04-19   13:54


